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HOOFDSTUK VIII

DE FRUITTEELT ONDER GLAS
A. ALGEMEEN GEDEELTE
§ i.

I N D E L I N G VAN D E F R U I T T E E L T ONDER GLAS

We verdelen de fruitgewassen welke in kassen en warenhuizen worden
geteeld in groepen, n.1.
a. De fruitgewassen welke in ons klimaat, zonder gebruik te maken
van glascultuur, gekweekt kunnen worden
Hiertoe behoren : de kers, de peer, de pruim en de rode bes. In ons land
worden hiervan bij goede verzorging meestal goede opbrengsten verkregen. De opbrengst kan echter vervroegd worden door ze in kassen en
warenhuizen te telen. Bovendien wordt de kwaliteit van de geoogste
vruchten bij deze cultuurwijze dikwijls beter en de vruchten groter van
stuk. Ook bestaat de mogelijkheid om variëteiten te kweken welke buiten
bijv. door vroege bloei meestal zullen mislukken, zoals dit met de teelt
van de z.g. Japanse pruimen het geval is.
De teelt van enkele variëteiten van de perzik en de druif slaagt op de
volle grond ook wel, doch de kwaliteit en de grootte van de vruchten is
slechts matig, vooral in jaren met koude en n a t t e zomers. Het kweken
van deze fruitgewassen is daarom grotendeels op de teelt in kassen en
warenhuizen aangewezen. De perzik en de druif moeten we daarom in een
tweede rubriek onderbrengen. Het is in de kas mogelijk luxe vruchten
voort te brengen en ook later in het seizoen waardevolle variëteiten
te kweken.
b . D e fruitgewassen, welke in ons klimaat niet of m i n d e r goed
groeien en tot rijpheid komen en dus onder glas moeten worden
gekweekt
Aan de teelt van de beide laatst genoemde fruitgewassen heeft men
in ons land een grote uitbreiding gegeven. Hierop heeft vooral de
gunstige klimatologische en geographische ligging ten opzichte van de
afzetgebieden een grote invloed gehad. De gematigde zone, waarin ons
land ligt, heeft het voordeel, dat men alleen warmte in de kassen behoeft
t e brengen wanneer men sterk vervroegen wil, terwijl men, om goede
resultaten te bereiken in warmere streken, in de kassen ook nog inrichtingen zou moeten aanbrengen om de temperatuur te k.-nnen verlagen.
H e t zeeklimaat maakt, d a t gedurende de zomers de lucht in de kassen
Sprenger, Fruitteelt.
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niet te droog wordt en de temperatuur niet te hoog oploopt, terwijl de
zachte winters het mogelijk maken reeds vrij vroeg met het vervroegen
te beginnen.
De vijg, een subtropisch gewas, afkomstig uit het Middellandse zeegebied, ontwikkelt zich in ons land als leiboom tegen muren vrij goed en
op plaatsen tegen de N. en O. winden beschut, wanneer het hout 's winters tegen de vorst beschermd wordt. De vruchtbaarheid en de ontwikkeling is echter veel beter wanneer het in kassen wordt gekweekt.
Voorts noemen wij de subtropische en tropische vruchtgewassen: de
ananas, de banaan, de terong blanda en de papaya. De teelt van deze
gewassen is alleen mogelijk in kassen en dan nog wel in verwarmde
kassen.
§ 2.

D E B E T E K E N I S E N D E OMVANG VAN D E F R U I T T E E L T ONDER GLAS I N
ONS LAND

a. D e verdeling van het oppervlak over de provinciën
Volgens de inventarisatie 1940 v a n het Centraal Bureau voor de
Statistiek bedraagt het oppervlak van de fruitteelt onder glas 854.23 ha.
De verdeling hiervan over de verschillende provinciën v a n ons land is
als volgt:
TABEL I

provincie
Groningen
Friesland
Drente
Overijsel
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg
Nederland

ha
11

4
1

—
37
IS
37
728
7

In Zuid-Holland komt ruim 85 % voor
v a n het totale oppervlak aan de fruitteelt
onder glas.

12

3
855

Volgens de Tuinbouwgids van 1945 zou het totale oppervlak in 1943
door oorlogshandelingen tot 793 ha zijn afgenomen, waarvan 712 h a
druiven en 81 ha ander fruit.
b . D e voornaamste centra van cultuur
Dit zijn: 't Westland, Voorne, Huissen, de Bangert en Vleuten. In deze
gebieden komt 84.9 % v a n het totale oppervlak voor. I n de volgende
tabel is de verdeling van het aantal ha over de genoemde centra gegeven.
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T A B E L II

centrum

ha

/o

Westland
Voorne
Huissen
de Bangert
Vleuten

644.40
25.62
24.82

75-4

23-oS
7.62

2-7
0.9

Totaal centra
Totaal Nederland

725-5I
854-23

84.9

3-0
2.9

c. De in« en uitvoer
De invoer van fruit in ons land was voor de oorlog aanzienlijk. In het
jaar 1939 was de import ruim 29 millioen gulden, terwijl hij in 1928 zelfs
ruim 40 millioen gulden bedroeg (zie onderstaande tabel).
TABEL III

INVOER VAN FRUIT
e
to
<t>
—1

1928
1933
1938
1939

Zuidvruchten en
bananen

Vers fruit

in
1000 kg

in
f 1000

in
1000 kg

118140
147873
137420
157011

30515
18418
19403
20227

15230
37356
25198
22768

Verwerkt fruit

in
f 1000

in
1000 kg

in
f 1000

3527
5155
3287
3219

16517
21464
19674
23420

6321
4885
4630
5916

Totaal
in
! in
1000 kg j f 1000
149887
206693
182292
203199

40363
28458
27320
29362

Uit deze cijfers blijkt wel, dat de invoer van zuidvruchten, waartoe
ook de vijg behoort, zeer groot is geweest.
Onder de invoer van het verse fruit neemt de appel de voornaamste
plaats in. De import van verse druiven heeft in de laatste jaren weinig
te betekenen. In de jaren 1935, 1936, 1937, 1938 en 1939 bedroeg de
invoer hiervan gemiddeld 55000 kg voor ± f 20.000.—. Vóór 1933 was
hij nog vrij belangrijk, n.1. in 1931 855000 kg voor f 167.000.— en in 1932
282000 kg voor f 54.000.—.
Portugal en België importeerden toen belangrijke hoeveelheden.
Italië en ook Spanje waren de leveranciers v a n verse pruimen. Ook de
Unie van Zuid-Afrika exporteerde in het vroege voorjaar mooi gekleurde
Japanse pruimen naar ons land, welke in die tijd vlot werden afgenomen.
De import van perziken uit Italië is steeds belangrijk geweest. I n
nevenstaande tabel wordt hiervan een overzicht gegeven.
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TABEL

IV

INVOER VAN P E R Z I K E N
1935

Maanden

Januari
Februari
Maart
April

1936

1938

1937

1940

1939

1000 1000 1000 1000 1000;1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
k g gld. k g gld. kg gld. k g gld. k g gld. k g
gld.
2
4

4
10
I

3
9
6
1

I
76
310
148
3

Totaal
waarvan uit:
Gr. Brittannië
Italië
Unie v. Z.-Afrika

553

14
57
22
1

100

4
2
3

2
I
2

5
14
1

14
269
125
9

3
48
22
I

6
3
1

2
3
1
4
1 1 5
! 1

I
2
2

3
5
2
1

2
3
I

76
88
125
16

13
76
19 150
24
42

17
48
5

3
10
I

3

5

13
26
6
1

!

Msi

Juni
Juli
Augustus
September
October
November
December

i
3
2

1
29
61
5

I

I

115

26

427

80

315

64

285

51

81

20

16
92
3

6
19
1

10
413

5
74

10
304

5
59

12
250

6
42

11
70

6
14

Opmerking: 1kg perziken bevat ongeveer 10à 13 perziken.
De uitvoer van het fruit onder glas heeft zich hoofdzakelijk bepaald tot
de druif. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft in 1936 voor het
eerst afzonderlijk melding gemaakt v a n de export v a n perziken. In
onderstaande tabel worden hierover nadere gegevens vermeld.
TABEL V

UITVOER VAN P E R Z I K E N
1936

1938

1937

1000
kg

1000

IOO0
kg

1000

gld.

1
1

1
1

1
1

1
1

1
3
I

1
1

7
3
1

gld.

1940

1939

1000
kg

1000

1000
kg

1000

1
2
1
1
1

1
1

1
1

2

2

1

2

gld.

gld.

1000
kg

1000

gld.

Januari
Februari
Maart
April
Mei

Juni
Juli
Augustus
September
October
November
December
Totaal
waarvan naar:
Gr. Brittannië
V. S. v. Amerika
Duitsland
Zweden

1
1

1

1
S
2
1
1

4

4

3

10

6

I
I

I

1

4

1

3

2

5
1

5
1

1
3

I

4

1
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De export van druiven is belangrijk. Een goed beeld van deze export
geeft het overzicht op de vorige bladzijde.
d. D e afzet
Voor de geteelde producten onder glas is het binnenland altijd een
belangrijk afzetgebied geweest. De „primeurs" van druiven, pruimen,
perziken, bessen en peren worden in ons land steeds goed betaald.
Ook voor verse vijgen en kersen is veel belangstelling, terwijl ananas en
bananen in ons land veel gebruikt worden. De andere tropische vruchten
zijn bij het publiek nog onbekend en de afname hiervan zal nog bevorderd
moeten worden.
Zodra de aanvoer op de veilingen v a n kersen, perziken en pruimen
groter wordt, moet geconcurreerd worden met de import uit het buitenland. Alleen door alle zorg aan de kwaliteit en de verpakking te besteden
zal het mogelijk zijn aan deze concurrentie het hoofd te bieden. Luxe
vruchten, afgeleverd in een passende verpakking, zullen echter steeds
een kans hebben met goede prijzen betaald te worden. In hoeverre het
nodig zal zijn door het heffen v a n rechten op de invoer, een te ruime
invoer tegen te gaan, valt t h a n s moeilijk t e beoordelen. De mogelijkheid,
om de vruchten bij nog ruimere aanvoer te exporteren, is eveneens onder
het oog te zien.
De teelt van druiven onder glas is eerst door exportmogelijkheden
in sterke m a t e bevorderd. Uit de onderstaande tabel is op te maken,
dat de uitbreiding van de teelt echter geen gelijke tred heeft gehouden
met de uitbreiding van de uitvoer, hetgeen ongetwijfeld de prijs in sterke
m a t e nadelig heeft beïnvloed.
TABEL VII

OVERZICHTVANEXPORTENPRODUCTIEVAN DRUIVEN
jaar
1928
1931
1934
1937
1938
1939
1940

in 1000 kg
5-372
7-383
7-514
9-53°
10.112

8.253
19.277

in f 1000
3.220
3.109
1.958
3.261
3.552
2-544
8.253

Totale aanvoer op de veilingen in Nederl. in 1000 kg

—.—
11.548
19.280
21.695
20.542
22.786

—.—

De productie van druiven moest tijdens de crisisjaren voor een belangrijk deel in eigen land worden afgezet, hetgeen wel mogelijk is gebleken,
doch tegen sterk verlaagde prijzen.
In welke m a t e deze cultuur zich heeft uitgebreid, valt moeilijk in
cijfers weer te geven. Enigszins een beeld hiervan krijgt men, wanneer
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men de aanvoercijfers op de twee veilingen, waarop de grootste hoeveelheid druiven in ons land wordt aangevoerd, beoordeelt.
Hierbij moet worden opgemerkt, dat sinds 1935 het verplicht veilen
eerst ten volle tot zijn recht komt, waarmede bij het beoordelen der
cijfers rekening moet worden gehouden.
Aangenomen mag worden, dat enige jaren voor het uitbreken van de
crisis (1932-1933) de uitbreiding v a n de druiventeelt in zeer sterke m a t e
heeft plaats gehad en in ongeveer 10 jaren ruim verdubbeld is.
TABEL VIII

AANVOER OP DE TWEE GROOTSTE VEILINGEN VAN DRUIVEN
IN NEDERLAND
1928

1931

veiling

1934

1937

1938

1939

2924
2631

3236
2869

hoeveelheid in 1000 kg
Poeldijk
Naaldwijk

1981
1509

1473
978

3119
2519

3131
2842

Typerend hierbij is, dat de aanvoer van druiven voor een belangrijk
deel in de maanden September, October en November (zie tabel) plaats
vindt.
TABEL IX

VERDELING VAN DE AANVOER VAN DRUIVEN OVER HET GEHELE
JAAR 1935 OP DE VEILING TE NAALDWIJK
maand

hg

maand

kg

Juni
Juli
Aug.

17.000
160.000
417.000

September
October
November
December

751.000
976.000
467.000
57.000

Bij de uitbreiding van de druiventeelt hebben de kwekers hoofdzakelijk het ras Black Alicante aangeplant en zich niet afgevraagd of er
voor de productie ook voldoende afzet is te vinden. Later is het gebleken,
d a t slechts een gering percentage ( ± 10 %) v a n de totale productie voor
reservering in de koelhuizen kan worden opgeslagen, daar alleen prima
kwaliteit hiervoor in aanmerking komt.
Met het verlaten v a n de druiven zijn nog weinig positieve resultaten
bereikt. Voor de toekomst zullen de telers aan dit en andere problemen
meer hun aandacht moeten schenken om betere prijzen voor de druiven
t e kunnen maken.
Ook aan rassen met goede bewaareigenschappen, waarmede op onze
gronden goede teeltresultaten zijn te verkrijgen, bestaat grote behoefte.
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§ 3-

D E B E S P R E K I N G VAN W A R E N H U I Z E N E N KASSEN

a. De Warenhuizen
Over het ontstaan, de bouw en inrichting, de voor- en nadelen, de
watervoorziening en de bemesting v a n de warenhuizen kunnen we verwijzen naar „Beknopt Leerboek der Groenteteelt" door Ir. C. M. v. D .
SLIKKE.

Vormen. De warenhuizen zijn gebouwd voor de teelt van groenten.
Het bleek later, d a t ze ook voor de teelt van vruchtgewassen zijn te
gebruiken. Vooral de „tweenokkers" lenen zich voor dit doel uitstekend.
De teelt van perzik en pruim in struikvorm kan in deze warenhuizen
beter worden beoefend dan in de warenhuizen van het gewone model.
Ook de teelt van druiven slaagt wel in de „tweenokkers".
Meer ruimte voor de vruchtenteelt in de warenhuizen bieden de
hogere modellen, waarvan de hoogte onder de goten ± 1.85 meter
bedraagt tegen ± 1.70 meter bij de warenhuizen van het gewone model.
In de warenhuizen met vast glas aan de zijkanten en gevels wordt ook
de teelt van druiven beoefend. De bomen worden dan op „legger"
geteeld en langs draadwerk opgeleid, dat aangebracht wordt door aan de
onderkant van de ondersteuningen van de goten draadhouders tot de nok
van elke kap aan te brengen. Op deze wijze wordt een vrij steil kasje
gebouwd in elke nok, waardoor het mogelijk is 2 leggers aan elke zijde
te vormen.
Een zeer bruikbaar model voor de teelt van vele vruchtgewassen

.,,-^kv

F o t o 1. T y p e rozenkas (compJexmodel).
(Fotobureau „Rollema"

Leeuwarden.)
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(perziken, pruimen, kersen, peren, bananen) is de vaste kas met warenhuismodel, ook wel rozenkas g e n o e m d . ' D e breedte van een middennok is
6.IO m, terwijl de hoogte 3.50 m bedraagt. De struikvorm komt hierin
goed tot zijn recht, doch ook leibomen (vooral pruimen) kunnen worden
gevormd door halfstam- of hoogstambomen met de kroon naar het glas
te buigen en als waaiervorm uit te binden en op te kweken. Om het glasoppervlak spoedig bedekt te krijgen, kunnen aan elke zijde van een nok
2 rijen van deze bomen worden geplant. Bij deze plantwijze kunnen de
zij- en voorgevels gebruikt worden voor de teelt van rode bessen. De
takken der planten kunnen langs het draadwerk worden uitgebonden.
Een voordeel v a n deze teeltwijze boven de teelt aan struikvormen is,
d a t de kasgrond beter voor ondercultures (groenten, trekken van bloembollen, enz.) is te benutten.
b. De koude kassen
Vormen. De kassenbouw heeft na 1880 in ons land betekenis gekregen Vóór die tijd kwam in het Westland een kasmodel voor (lessenaar), dat
tegen de muren, welke voor de teelt van druiven werden gebruikt, was
gebouwd. De geschiedenis van onze kassenbouw geeft een ontwikkeling
te zien van de verschillende vormen van kassen tegen de muren, dus van
de éénzijdige kassen, naar de dubbele kassen of de tweezijdige serres. De
muren, waartegen de kassen zijn gebouwd, lopen in de richting OostWest. De eenvoudigste vorm van muurkas is de lessenaar. Op een afstand
van 2-h à 3 meter van de m u u r loopt het glasoppervlak, dat op een laag
muurtje rust, naar de balk van de muur, onder de kruin. De werkzaamheden zijn in zo'n laag kasje lastig te verrichten, terwijl ook het luchten
weinig tot zijn recht komt. Een verbetering van de lessenaar is de kopkas.
Een deel van het glas loopt bij deze kas v a n de nok van de muur af schuin
omhoog en dan naar beneden naar het lage muurtje. Door de knik (in
de nok) zijn deze kassen ruimer en ook beter te luchten. Ze zijn ook
breder, n.1. 3 à 3.5 m. De kopkassen hebben ook wel een knie even boven
de grond, zoals dit bij de serres het geval is. Hoewel de kopkassen door
de stand t.o.v. het zuiden en door de bescherming van de muur tegen
koude winden warmer zijn dan de serres, worden ze toch niet meer
gebouwd. Ze zijn duurder door de hoge bouwkosten v a n de muur.
De constructie van de serres heeft ook een ontwikkelingsperiode gehad.
In navolging van de Belgische druivenkwekers, G E B R . SOHIE, die in de
omgeving van Hoeylaert tweezijdige serres hebben gebouwd, zijn omstreeks 1890 de eerste druivenkassen van het door hen geconstrueerde
model in het Westland verrezen. Deze kassen staan op een laag muurtje
met een vrij steile helling van het glas onder de knie.
Bij de later gebouwde kassen heeft men als regel 2 ruiten onder de knie
en het glas onder de knie minder steil genomen dan bij de Belgische
kassen. Het bezwaar, d a t het onderste gedeelte van de druivenbomen,
zoals bij het z.g. Belgische model, door minder goede belichting weinig
v r u c h t b a a r wordt, is hierdoor grotendeels vermeden.
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Er zijn kwekers die vooral bij de teelt van rechtstaande snoeren er de
voorkeur aan geven slechts één ruit onder de knie te nemen of nog liever
de kas ongebroken, dus zonder knie, te bouwen. De geringere vruchtbaarheid van de onderste vruchthouten v a n de snoeren wordt dan geheel
vermeden. De m u u r v a n deze kassen is iets hoger opgetrokken, n.1.
± 50 cm, terwijl de breedte van de kassen 7 à 8 m bedraagt. Dit kasmodel
leent zich uitstekend voor de teelt van perziken.
Behalve gebroken en ongebroken kassen kunnen we ook nog onderscheiden vrijstaande kassen en complexkassen.
Bij de bouw van vele kassen op één bedrijf is meestal van de gedachte
uitgegaan, dat het voor de opbrengst van de druiven beter is wanneer de

Foto 2. Complex druivenkassen.
(Fotobureau „Rollema", Leeuwarden.)

wortels van de bomen zich ook in de grond buiten de kassen kunnen ontwikkelen. Tussen de kassen is daarom meestal een strook grond ter
breedte van ± 3 meter open gelaten. Later heeft men deze strook wel
nauwer genomen, terwijl men ook op verschillende bedrijven kassen
zonder tussenruimten, dus aan elkaar, heeft gebouwd.
De voordelen v a n de complexkassen (meestal samengesteld uit ongebroken kassen) bestaan hierin, dat ze goedkoper en warmer zijn,,
terwijl ze zich daarom beter voor stookkassen en voor de teelt van late
variëteiten lenen dan de vrijstaande kassen. Voorts geven ze minder
grondverlies en een besparing op de stookkosten. Ook k a n men er waarschijnlijk de druiven beter in „verlaten".
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Als een nadeel moet worden genoemd, dat, wanneer de grond onnatuurlijk wordt, dit in complexkassen meer schade voor de vruchtbomen en
de onderteelt oplevert dan bij de teelt in vrijstaande kassen. De wortels
kunnen zich in deze kassen ook in de grond er buiten ontwikkelen.
Overigens kan de grond in de kassen wel in een natuurlijke toestand
worden gehouden, mits de bemesting en de watervoorziening goed is
geregeld. In hoofdstuk II en I I I wordt hierover uitvoerig gesproken.
Behalve de ongebroken kasvorm zijn voor de teelt van perziken ook
wel bredere kassen (van 9—12 m breed), welke tweemaal gebroken zijn,
gebouwd. Ze waren vooral bedoeld om de perziken hierin volgens de
z.g. Oostenrijkse plantwijze, d.i. loodrecht op 't glas, dus in dwarse
richting, t e telen. Deze kasvorm heeft, evenmin als de Oostenrijkse beplanting, in de practijk voldaan.
Richting en lengte der kassen. De kassen worden wel in alle richtingen
gebouwd, doch de meeste kassen staan met de lengterichting N.-Z. De
belichting van de beide zijden v a n de kassen is d a n gelijk, hetgeen een
regelmatige ontwikkeling der bomen bevordert.
De kassen mogen geen te grote lengte hebben, omdat anders belangrijke
temperatuursverschillen ontstaan, welke een onregelmatige en ook
nadelige invloed op de ontwikkeling van de bomen uitoefenen. De
temperatuur in een kas is n.1. niet overal gelijk en vooral niet bij veel
wind. De kassen zijn het warmst bij de gevel waar de wind op staat.
Om deze verschillen zo gering mogelijk te maken, is men bij de kaslengte
aan een bepaalde m a a t gebonden. In België heeft men meestal de kassen
niet langer dan 30 m, terwijl in ons land een kaslengte van ruim 37.67 m
(10 Rijnl. roeden) als „normaal" wordt beschouwd. Bij kassen langer
dan 50 meter is het aan te raden een tussenschot in het midden der
kassen te plaatsen.
Worden complexkassen gebouwd, dan is men wat het aantal betreft
ook aan bepaalde beperking gebonden. Aangenomen wordt wel, dat
geen grote temperatuursverschillen ontstaan wanneer een 5-tal kassen
met elkaar verbonden zijn. Bij het bouwen van enige kassen aan elkaar
wordt daarom op elke S kassen een tussenmuurtje aangebracht.
Lucht- en draadwerk in de kassen. In ons klimaat, waarin koud en
warm weer, zonneschijn en bedekte lucht, elkaar snel afwisselen, kunnen
in de kassen belangrijke schommelingen in temperatuur en luchtvochtigheid optreden. Om de nadelige invloeden hiervan zo gering mogelijk t e
maken, dienen de kassen gemakkelijk en snel gelucht te worden. Voor dit
doel zijn de luchtramen op de hoogste p u n t e n van de kassen aangebracht,
omdat de warmste lucht zich daar verzamelt en het vlugst door luchten
k a n ontwijken. Om het luchten nog doeltreffender t e maken, brengt men
onder in de kassen, b.v. in de gevels of aan de zijkanten, ook wel luchtramen aan. Ze sluiten echter gewoonlijk minder goed en geven v a a k
aanleiding tot tochten. Bij stil en warm weer helpt het beter de deur(en)
v a n de kassen open te zetten.
Van veel belang bij de kassenbouw is het aantal luchtramen niet te
klein te nemen en deze dan behoorlijke afmetingen t e geven. Een goede
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luchting verkrijgt men door tussen elk paar spanten één luchtraam aan
t e brengen en daarbij te zorgen, dat dit afwisselend geschiedt aan beide
zijden v a n de kas. De kassenbouwers hebben er voor gezorgd, dat de
luchtramen mechanisch geopend kunnen worden en dat de mechaniek
op soliede wijze is aangebracht, hetzij in, hetzij buiten de kas.
Het draadwerk in de kassen is nodig om de gesteltakken en de
vruchtscheuten der vruchtbomen over het gehele glasoppervlak verdeeld aan te binden. Op deze wijze kunnen alle delen van de leibomen
van het zonlicht profiteren. Om het verbranden van de bladeren tegen te
gaan en de luchtvochtigheid te kunnen regelen, is het nodig, dat er tussen
de bladeren van de leibomen en het glas voldoende ruimte overblijft voor
luchtcirculatie. Gewoonlijk wordt het draadwerk daarom op ± 3° cm
afstand van het glas aangebracht. De onderlinge afstand tussen de draden
bedraagt voor de druivenkassen 16 cm en voor de perzik- en pruimenkassen ± 1 2 cm.
c. De stookkassen
Door in kassen en warenhuizen verwarming toe t e passen is het
mogelijk de productie v a n verschillende vruchtgewassen over een langere
tijd te verdelen. Ook kunnen zo vruchtgewassen, als banaan, terong,
blanda en p a p a y a in ons klimaat worden gekweekt.
Behalve voor het vervroegen kunnen de verwarmde druivenkassen
ook voor het verlaten worden gebruikt. Tevens kunnen ook late druivenrassen worden geteeld, welke in koude kassen niet of zeer moeilijk rijp
worden.
Voorts verwijzen wij naar Hoofdstuk IV en naar: „Verwarming v a n
kassen en b a k k e n " door Ir. B. BOSMA en „Beknopt Leerboek der Groententeelt" door Ir. C. M. v. D. SLIKKE.
Bij het vervroegen v a n elk vruchtgewas dient de kas of het warenhuis
op een bepaalde temperatuur gebracht te worden, terwijl het mogelijk
moet zijn bij sterke afkoeling (vorst en sneeuwval) de optimumtemperatuur te behouden. Over het algemeen wordt bij de meeste vruchtgewassen in ons land niet vroeg met het stoken begonnen, omdat dit niet
lonend is wegens de hoge stookkosten en de te geringe opbrengst door
te korte belichting in de eerste groeiperiode. Bij de behandeling van elk
vruchtgewas komen we hierop terug.
§ 4.

D E BEHANDELING VAN D E FACTOREN D I E INVLOED OP D E GROEI E N
D E O N T W I K K E L I N G VAN D E FRUITGEWASSEN ONDER GLAS U I T -

OEFENEN

a. Het licht
Zoals wij onder Hoofdstuk I hebben kunnen lezen, is het in het belang
van de groei en de vruchtbaarheid onzer gewassen, dat de planten zich
kunnen ontwikkelen bij ruime toetreding van het licht.
Men dient bij de teelt van fruit onder glas alles in het werk te stellen
om de belichting zo gunstig mogelijk t e maken. De behoefte hieraan loopt
Sprenger, Fruitteelt.
44
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voor de verschillende vruchtgewassen uiteen. Zo dienen bijv. de b a n a a n
en de ananas in de volle zon geteeld te worden, terwijl de rode bes wel
enige schaduw kan verdragen.
Het felle zonlicht kan een verkeerde invloed op de ontwikkeling der
vruchtgewassen uitoefenen, omdat hiermede gepaard k a n gaan een t e
hoge temperatuur en een te droge lucht. Het gevolg hiervan kan een
sterk optreden van dierlijke parasieten („spint" en bladluis) zijn. Ook de
groei v a n de vruchtbomen kan er door worden geremd, hetgeen de oogst
vertraagt en de kwaliteit van de vruchten nadelig beïnvloedt.
De schade door te veel licht te weeg gebracht, dient men door
schermen v a n het glas en door luchten zo veel mogelijk te voorkomen.
Een te kort aan licht k a n ontstaan, wanneer reeds vroeg in het j a a r
met het verwarmen van stookkassen wordt begonnen, het voorjaar lang
nat en koud is en het aantal uren aan zonneschijn beneden normaal blijft.
Bij de teelt v a n druiven komt het dan voor, dat de bessen moeilijk op
kleur komen en de smaak te wensen overlaat. Vooral is dit het geval,
wanneer men onder zulke omstandigheden te veel druiven aan de bomen
laat hangen; de oogst valt dan meestal ook veel later dan onder normale
weersomstandigheden.
Over 't algemeen is voor de meeste vruchtgewassen het aantal zonnedagen in ons klimaat wel voldoende om bij goede cultuurverzorging
gunstige resultaten t e bereiken. Zelfs is dit het geval in stookkassen, m i t s
men niet t e vroeg met de teelt begint en de hoeveelheid vruchten regelt
naar h e t tijdstip, waarop men met stoken aanvangt.
b. D e temperatuur en het vocht
I. De t e m p e r a t u u r .
Bij de plantengroei spreken we wel v a n een minimum-, optimum- en
maximumtemperatuur. De m i n i m u m t e m p e r a t u u r is de laagste temperatuur, waarbij de plant haar levensfuncties nog k a n verrichten; daalt
de temperatuur daar beneden, dan gaat zij in de rusttoestand over of
sterft. Stijgt de t e m p e r a t u u r boven de maximumtemperatuur, d a n sterft
de plant ook. Tussen de maximum- en m i n i m u m t e m p e r a t u u r s t a a t de
optimumtemperatuur. Bij deze temperatuur verloopt de groei der
planten het best. De fruitkweker moet alles in het werk stellen d e
temperatuur in de kassen op het optimum t e brengen en t e houden.
Bij temperaturen boven het optimum is de ontwikkeling v a n de vruchtgewassen minder gunstig, vooral bij geringe vochtigheid v a n de lucht.
Sterk afwisselende temperaturen werken zeer nadelig. E r doen zich
dan vaak ziekten en afwijkingen voor, waardoor de productie en kwaliteit der vruchten verminderen.
Lage temperaturen vertragen de groei en vooral bij het vervroegen v a n
de vruchtgewassen werken ze zeer nadelig. De grondtemperatuur is dan
meestal ook te laag voor een gunstige wortelontwikkeling. Bij temperaturen beneden het vriespunt komt het in koude kassen vaak voor, d a t
scheuten en bloemen in de kassen bevriezen.
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Hoewel het moeilijk isbepaalde temperaturen op te geven, vermeldden
wij op blz. 695 toch een tabel, waarin temperaturen zijn opgenomen,
waarbij de verschillende vruchtgewassen onder glas zich gunstig kunnen
ontwikkelen.
De dagtemperatuur is bedoeld bij donker weer. Bij zonneschijn kan de
temperatuur in alle genoemde gevallen 5° C.hoger oplopen. In verwarmde
kassen beheerst men de temperatuur over 't algemeen beter dan in de
koude kassen.
Het vaststellen van de temperatuur in kassen en warenhuizen is niet
zo eenvoudig. Bij het opnemen van de temperatuur op verschillende
p u n t e n van de kas blijkt, dat grote verschillen aanwezig kunnen zijn.
De afmetingen van de kas of het warenhuis, de windrichting en de
windsterkte, het materiaal, waaruit de kas is opgebouwd, de wijze
van verwarming, enz., spelen hierbij een belangrijke rol. Door gedurende
enige dagen op verschillende plaatsen in de kas een thermometer op te
hangen, kan men zich een oordeel over de juiste plaats v a n waarneming
vormen. Over 't algemeen doet men goed de thermometer midden in de
kas te hangen en dicht bij de bladeren liefst op manshoogte, zodat men
de stand van de thermometer gemakkelijk k a n aflezen.
Er zijn verschillende soorten van thermometers. Voor nauwkeurige
waarnemingen, hetgeen op grote stookbedrijven van groot belang is, is
men op zelfregistreren.de thermometers aangewezen. Zij schrijven niet
alleen de temperatuur op, doch doen dit tevens op het vastgestelde uur.
Men kan er ook curves mede krijgen, waarop het gehele verloop v a n de
verwarming in de kassen en warenhuizen is aangetekend. Deze z.g.
diagrammen v a n de temperatuur kan men bewaren en zo nodig hiermede
nagaan, welke fouten er in een bepaald jaar met de temperatuursregeling
zijn gemaakt. Het is van belang ook dezelfde temperatuursopnamen
buiten de kas te doen.
Minder nauwkeurige, doch ook bruikbare gegevens verkrijgt men
door gebruik te maken van maximum- en minimumthermometers.
Vooral in koude kassen bij lage buitentemperatuur hebben ze betekenis.
Ze geven dan aan of de temperatuur al of niet beneden het nulpunt is
gedaald. Tijdens de bloeitijd en bij het uitlopen van de druiven, perziken
en pruimen zijn ze v a n veel belang om hiermede de t e m p e r a t u u r t e
controleren. Het is aan te bevelen de thermometer in verbinding t e
brengen met een electrische waarschuwingsbel. Het is dan mogelijk
tijdig in t e grijpen door de temperatuur in de kassen met behulp v a n
verwarmingstoestellen boven het vriespunt te brengen.
In de kassen moet men de thermometers tegen het gieten, het sproeien,
enz. beveiligen en afdekken, ook om op deze wijze bestraling door het
directe zonlicht te voorkomen.
2. H e t v o c h t . W a t e r is de belangrijkste factor voor de plantengroei. De vruchtgewassen onder glas hebben hieraan grote behoefte,
omdat ze zich snel moeten ontwikkelen en het verlies aan vocht door de
verhoogde temperatuur vrij groot is en een grote produktie moeten geven.
De behoefte aan vocht is voor alle vruchtgewassen niet gelijk. Vijgen en
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tropische gewassen hebben veel vocht nodig. De pit- en steenvrucht igen
hebben daarentegen een uitgebreid wortelstelsel, waardoor het mogelijk
is het water op grotere diepte uit de grond op te nemen. Ook zijn er
bepaalde tijdstippen waarin de behoefte aan water groot is. Tijdens de
vorming van de scheuten en de vruchten is de wateropname het grootst,
terwijl na de oogst de vochtopname gering is. Bij de watervoorziening
moet hiermede rekening worden gehouden.
Bij de meeste vruchtgewassen werkt een vochtige omgeving tijdens
bepaalde perioden van de groei gunstig op een gezonde ontwikkeling van
de bomen. Ons zeeklimaat is daardoor geschikt voor het beoefenen van
de fruitteelt onder glas. Het regelen van de luchtvochtigheid blijft
niettemin belangrijk.
Bij een bepaalde temperatuur k a n de lucht v a n de kas een zekere
hoeveelheid waterdamp bevatten. Is deze bereikt, dan spreken we van
het dauwpunt. Hierbij is er dus een maximale hoeveelheid waterdamp
in de lucht en gaan zich druppels water op de verschillende delen v a n de
kas afzetten.
De hoeveelheid waterdamp, welke bij de bepaalde temperatuur in de
lucht aanwezig is, wordt uitgedrukt in verhouding tot het dauwpunt en
wordt aangeduid met de relatieve vochtigheid van de lucht bij de heersende
temperatuur. Hij wordt in % van het dauwpunt ( 1 0 0 % ) aangegeven.
Het ismoeilijk in een tabel te vermelden, welke relatieve vochtigheidstoestand van de lucht voor de verschillende vruchtgewassen de meest
gewenste is, daar de temperaturen in bepaalde groeiperioden dikwijls zeer
afwisselend zijn en daardoor ook de luchtvochtigheid aan schommelingen onderhevig is. Vooral is dit het geval in koude kassen, waarin de
nachttemperaturen, in bepaalde tijden v a n het jaar, zoals in het voorjaar
en in de herfst, sterk kunnen dalen. Ook zijn er weinig geschikte instrumenten om de luchtvochtigheid in de kassen op gemakkelijke wijze t e
bepalen. De ervaring van de kweker moet hierbij de doorslag geven.
In bepaalde perioden dient de relatieve vochtigheidstoestand van de
kassen bij de pit- en steenvruchtigen vrij hoog te zijn, n.1. vóór de ontwikkeling van de knoppen en na de vruchtzetting. Een geringe luchtvochtigheid is gewenst tijdens de bloei, het kleuren en rijpen der vruchten
en na het oogsten.
Bij elk gewas wordt de vochtbehoefte nog afzonderlijk behandeld.
c. De grond en de grondbewerking
De wortels van de vruchtgewassen moeten zich in de grond gunstig
kunnen ontwikkelen, daar anders de kwaliteit en de opbrengst van de
vruchten nadelig worden beïnvloed. Bij de keuze van de grond voor de
fruitteelt onder glas is de ligging t.o.v. de veiling en de afzetgebieden
vaak nog belangrijker dan de kwaliteit van de grond, omdat men deze in
vele gevallen kan verbeteren zonder de rentabiliteit van de cultures
onder glas daarbij te schaden. Het is natuurlijk van veel belang,
dat de natuurkundige, biologische en chemische eigenschappen van de
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grond zo gunstig mogelijk zijn. De wortels moeten vooral in de ondergrond gemakkelijk kunnen doordringen. Aangenomen mag worden, dat
tot een diepte v a n ± i meter het wortelstelsel v a n de vruchtgewassen
voldoende gelegenheid moet hebben zich t e ontwikkelen. Is de bovengrond voor de beworteling gunstig, dan kunnen gronden met een waterstand v a n ± 75 c m ook voor de kasteelt in aanmerking komen. H e t
behoeft geen betoog, dat de ondergrond los moet zijn en voorzien v a n
d e nodige voedingsstoffen.
Bij de beoordeling van de grond is het noodzakelijk niet alleen een
grondmonster uit de bovengrond, doch ook uit de ondergrond te nemen,
bijv. op diepten v a n o—30 cm, 30—60 cm en 60—90 cm, al naar de diepte
v a n de teeltlaag.
Door deze monsters naar het Bedrijfslaboratorium voor Grondonderzoek te Groningen of naar de Proeftuin te Naaldwijk op te zenden voor
onderzoek, krijgt men enig inzicht in de granulaire samenstelling van de
grond, en kan men zich ook enigszins een oordeel vormen over de voedingstoestand.
De granulaire samenstelling van de grond k a n men verbeteren door
bijv. op zware kleigronden een flinke hoeveelheid grof zand en stalmest
door de grond te werken en v a n lichte zandgronden het vochthoudend
vermogen door aanwending van organische meststoffen te verhogen. Aan
de ondergrond kan bij de grondbewerking zo nodig een kalkbemesting
worden toegediend, terwijl ook een voorraadsbemesting v a n fosforzuur
eventueel v a n kali tussen de eerste en tweede steek k a n worden gegeven.
Voor de teelt van vruchtgewassen onder glas komen vooral de humusrijke zandgronden en de klei- en zavelgronden in aanmerking. Op laagveengronden, mits voldoende uit 't water gelegen, kan de teelt v a n verschillende fruitgewassen ook nog met succes worden beoefend. De ondergrond moet in elk geval het water goed doorlaten, daar anders het wortelstelsel der vruchtbomen zich matig zal ontwikkelen.
H e t is zeer belangrijk voor het welslagen dezer cultures, d a t een goede
structuur v a n de grond zoveel mogelijk behouden blijft en de concentratie
v a n het bodemvocht niet t e hoog wordt. Door de verschillende handelingen, welke tijdens de groei moeten worden toegepast, alsmede bij het
gieten van de grond en het besproeien v a n de bomen, wordt de grond in
elkaar getrapt en gaat de goede structuur voor een belangrijk deel verloren. In vele kassen is dit door een minder juiste grondbewerking en een
ondoelmatige bemesting zo erg geworden, dat de grond geheel ongeschikt
is geworden voor het telen van een ondergewas. Het bacterieleven is dan
grotendeels vernietigd, zodat de nodige omzettingen in de grond voor het
beschikbaar komen van de voedingsstoffen niet meer kunnen p l a a t s
vinden. Ook de voeding van de vruchtgewassen lijdt hieronder. De structuurvermindering kan enigszins worden tegengegaan door de grond
t e bedekken met een laagje lang stro of turfstrooisel van enkele cm dikte.
In de practijk vindt dit echter weinig toepassing.
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Men kan de goede structuur bevorderen door:
de watervoorziening op de juiste wijze te regelen,
een doelmatige bemesting te geven,
een jaarlijkse grondbewerking toe te passen,
de kassen in de winter niet te gebruiken als bergplaats of pakloods.
De grondbewerking k a n het beste geschieden, n a d a t de grond in de
herfst nat gemaakt is. Beter is het nog de grond voor het bevochtigen
met de greep wat op te lichten. Met dit werk kan worden begonnen,
zodra de bladeren van de bomen zijn gevallen en de bomen gesnoeid zijn.
Hierbij moet gezorgd worden, dat de wortels zo weinig mogelijk worden
beschadigd. H e t is geen bezwaar om enkele dunne wortels te kneuzen,
omdat de bomen bij het uitlopen nieuwe kunnen maken; de dikke wortels
dienen echter gespaard t e worden. Rond de bomen wordt de grond voorzichtig omgewerkt t o t hoogstens 10 cm diepte. N a a r m a t e men verder
v a n de bomen komt, k a n men geleidelijk tot een diepte van 20 cm gaan.
De structuur v a n de grond k a n het beste behouden blijven door verse
stalmest onder te werken.
d. D e bemesting
De voeding is éen v a n de belangrijkste factoren voor de groei v a n de
vruchtgewassen onder glas. Bij de bemesting doen zich echter moeilijkheden voor. Vooral in de kassen en warenhuizen, w a a r v a n het glas niet
k a n worden afgenomen en de grond dus niet blootgesteld is aan regen of
sneeuwval, wordt bij onoordeelkundige toediening v a n kunstmeststoffen
en een matige toediening van water, vaak veel nadeel ondervonden.
Bij nader onderzoek blijkt in welke gevallen de grond, vooral in de
oudere kassen, een t e hoog gehalte aan zouten bezit. De wortelontwikkeling v a n de vruchtbomen wordt hierdoor belemmerd, terwijl de teelt v a n
groentegewassen, welke als onderteelt in druiven- en perzikenkassen
worden uitgeoefend, dan slechte resultaten oplevert. De opbrengst en de
kwaliteit der druiven lijdt onder een hoog zoutgehalte meestal niet zo
sterk, omdat de wortels v a n de druiven zich onder deze omstandigheden
voor het grootste gedeelte buiten de kas ontwikkelen. Toch treedt in
deze kassen de lamsteligheid gemakkelijker op dan in kassen waarvan
het zoutgehalte laag is. De teelt v a n de andere vruchtensoorten wordt
door een hoog zoutgehalte wel belangrijk benadeeld, omdat de wortels,
vooral in warenhuizen, zich grotendeels in de kasgrond moeten ontwikkelen.
Zoals reeds is opgemerkt, is het zoutgehalte, vooral in oudere kassen,
t e hoog. H e t Bedrijfslaboratorium voor Grondonderzoek te Groningen
heeft daarover in 1938 in de publicatie „Grondonderzoek" een en ander
medegedeeld. We lezen daarin, dat de grens, waarbij nadeel voor de
plantengroei gaat optreden, op grond v a n meerdere uit de practijk verkregen gegevens is vastgesteld op een gloeirest v a n 0.3 à 0.4 % . Bij het
onderzoek naar het zoutgehalte wordt de grond met water uitgetrokken, waarbij oplosbare verbindingen alszouten, humusachtige stoffen,
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in oplossing gaan. De hoofdzaak wordt gevormd door zouten, afkomstig
van meststoffen of uit het gietwater. Na indamping van het water blijven
de zouten en de humusachtige stoffen achter, hetgeen droogrest wordt
genoemd. De droogrest wordt dan gegloeid, waarbij de humusachtige
stoffen verdwijnen en de gloeirest overblijft, welke hoofdzakelijk zouten
bevat. Voor de beoordeling of de grond een te hoog zoutgehalte bevat,
is de gloeirest de maatstaf. Sinds 1939 is de bepaling van de gloeirest
vervangen door de bepaling van het geleidingsvermogen, d. i. de m a t e ,
waarin een waterig extract van de grond de electrische stroom geleidt.
Het verband tussen de gloeirest en het geleidingsvermogen is in de
volgende tabel in cijfers weergegeven.
TABEL XI

gloeirest
%
0.03
0.05
0.1
0.2

0.3
0.4

geleidingsvermogen
X 10

1.—
1.6
2.7

s-—
7.2
9-3

1.—

11.—
21.—

1-5
2.—

29.—
37-—

o-S

Voor de bepaling v a n het gehalte aan chloriden in grondextracten is de
bepaling van het geleidingsvermogen niet geschikt en moet dit volgens
de chemische methode geschieden. Het gehalte aan chloriden k a n
soms belangrijk zijn, wanneer het gebruikte gietwater „ b r a k " is geweest.
Door het Bedrijfslaboratorium voor Grondonderzoek te Groningen is
het zoutgehalte bepaald van een aantal kassen in Friesland en Groningen.
In de tabellen opblz. 701 zijn de verkregen cijfers van de grondmonsters
vermeld.
Bij de teelt van druiven en bloemkool in de druivenkassen hebben wij
uit de opmerkingen, welke door de kwekers zijn gemaakt, de indruk
gekregen, dat voor de bloemkool bij een gloeirestgehalte van ± 0.6 % d e
groei minder gaat worden.
Over het toelaatbare gehalte aan chloriden zijn geen gegevens bekend.
Het wil ons voorkomen, dat bij een percentage van 0.1 schade wordt
ondervonden en dat de grens, waarbij nadeel voor de plantengroei g a a t
optreden, lager dan 0.07 % is gelegen. Hierbij kan nog worden opgemerkt, dat de cijfers betrekking hebben op de grondmonsters, genomen
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TABEL

XII

Kassen van 10 jaar er
% gloeirest
beneden 0.4
0.4—0.6
0.6—0.8
0.8—1

ouder

aantal kassen

/o v/h totaal

13
8

19.7

8

12.2
18.1

12.2

12

1 en hoger

37-8
Kassen niet ouder dan

beneden 0.4
0.4—0.6
0.6—0.8
0.8—0.1
1 en hoger

4
8

10 jaar
22.2

44-4
5-6
11.1

16.7

op een diepte van o—20 cm. De ondergrond is ook bemonsterd, n.1. op
een diepte van 20—40 cm. Het zoutgehalte op deze diepte was echter
in bijna alle kassen normaal, alleen in enkele kassen, waarvan het zoutgehalte van de bovengrond hoog was, bleek ook de ondergrond „verzout"
te zijn.
Voor het verkrijgen van gunstige teeltresultaten met de toegediende
bemesting is het van het grootste belang het zoutgehalte van de grond zo
laag mogelijk te houden. Dit kan men bereiken door bij de bemesting
de volgende p u n t e n in acht te nemen:
Naast kunstmeststoffen ook geregeld gebruik maken van organische meststoffen (verrotte stalmest).
Bij het gebruik van kunstmeststoffen alleen die meststoffen benutten, welke geen ballaststoffen bezitten. Geconcentreerde meststoffen verdienen dus aanbeveling.
De hoeveelheden meststoffen niet te groot nemen en toe dienen vóór het n a t m a k e n van de grond in de herfst en tijdens de
groei van de vruchtgewassen, wanneer de behoefte aan voedingsstoffen het grootst is.
Zorgen, dat de watervoorziening goed is geregeld en elk jaar de
overtollige zouten worden doorgespoeld.
Niet gieten met „ b r a k " water.
De aan te wenden hoeveelheden meststoffen zullen bij elk vruchtgewas afzonderlijk worden vermeld. Overal hebben de kwekers grote
hoeveelheden aangewend en vooral wanneer ook groentegewassen in de
kassen worden geteeld. De vruchtgewassen hebben echter jaarlijks
geringere hoeveelheden meststoffen nodig dan de groentegewassen, daar
de groei zich over een langer tijdsverloop uitstrekt en de opname v a n
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voedingsstoffen daardoor geleidelijker gaat. Ook dringt het wortelstelsel
dieper in de grond, waardoor het in staat is meer voedsel uit diepere
grondlagen op te nemen.
e. De watervoorziening
Een eerste voorwaarde bij de watervoorziening v a n kassen en warenhuizen is, d a t het gietwater niet „ b r a k " mag zijn. In verschillende
polders wordt het water evenwel langzamerhand „ b r a k " wanneer het
droog en warm weer is. Het is dan als gietwater niet t e gebruiken. Een
geregeld onderzoek op ' t keukenzoutgehalte is in zulke gevallen noodzakelijk. Normaal gietwater bevat minder dan 0.5 gram keukenzout per
liter. Is het gehalte tot 1gram en er boven gestegen, dan mag dit water niet
als gietwater' worden genomen; anders lijdt de groei der gewassen er
onder. In zulke gevallen is men aangewezen op leidingwater, hetgeen als
gietwater ook goed voldoet.
Vroeger paste men algemeen de bovengrondse bevloeiing t o e ; tegenwoordig wordt ook de ondergrondse en de greppelbevloeiing gebruikt.
Het gietwater voor de kassen k a n uit de nabijliggende sloten door een
zuigperspomp in een watertoren worden gepompt en van hieruit door
buizen naar de kassen worden geleid. Op de buizen worden dan stundpijpen geplaatst, welke van kranen zijn voorzien en waaraan gummiwaterslangen gekoppeld kunnen worden v a n ± 30 m lengte. Ligt een sloot langs
de kopeinden der kassen, dan is het mogelijk een benzine- of oliemotorpomp op een lorrie of kruiwagen te plaatsen en langs de warenhuizen of kassen te rijden, waarmee het water wordt opgezogen en in de
slang wordt geperst.
Uit de slangen wordt het water bij de bovengrondse bevloeiing dan
over de grond gespoten of de slang wordt op de grond gelegd en men laat
het water er uit vloeien. Langzamerhand bleek het, d a t aan deze wijze
van watervoorziening nadelen verbonden waren, n.1.:
Door het vele gieten met een vrij krachtige straal gaat de kruimelstructuur van de grond in de korrelstructuur over en slibt hij dicht. De
bodemaeratie vermindert en daardoor ook het bacterieleven. Ook de
nodige omzettingen van de meststoffen voor het beschikbaar komen van
de voedingsstoffen voor de groei der gewassen worden hierdoor belemmerd.
Door de bovengrondse bevloeiing wordt het optreden v a n plantenziekten bevorderd. Vooral in druivenkassen treedt dan gemakkelijk het
„ w i t " op.
Op gronden, welke gemakkelijk uitdrogen, gaat het contact met
de ondergrond gemakkelijk verloren en ontstaat op een diepte van
30 à 40 cm een harde uitgedroogde laag, welke de opstijging en daling
van het water verhindert. (Door een diepe grondbewerking en het toedienen van grote hoeveelheden water na afloop der cultures in de herfst
kan men zulks echter weer geheel verbeteren.)
Het vraagt veel arbeid.
Om aan deze bezwaren grotendeels tegemoet te komen ; s in 1914 door
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wijlen de heer B. BOERS te Vleuten een andere methode uitgedacht. I n
plaats van op de grond te gieten werd het water hierbij door draineerbuizen in de grond gebracht.
Met deze watervoorziening heeft men langzamerhand verschillende
ervaringen opgedaan, die hieronder zijn weergegeven.
Bij de aanleg moet men gebruik maken v a n buizen met kragen v a n
8 cm diameter en het leggen dezer buizen dient op de juiste wijze t e
geschieden. Hierbij is het van belang te letten op de diepte, de helling
en de onderlinge afstand, waarop de rijen buizen komen t e liggen.
De diepte waarop de buizen moeten komen mag, al naar de grond,
niet meer dan 15à 20 cm bedragen, terwijl de buizen horizontaal moeten
worden gelegd. Onder een nok v a n een warenhuis voldoet het goed 2 rijen
buizen op een onderlinge afstand v a n ongeveer 1.50 m t e nemen. I n
vruchtenkassen k a n over de lengterichting v a n de kas met 4 rijen buizen
worden volstaan.
Om het water gemakkelijk in de draineerbuizen t e krijgen, k a n men
toevoergoten laten maken. Het beste is hiervoor betonnen goten te
nemen ter breedte van 25 cm en ze loodrecht op de lengterichting van de
nokken v a n warenhuizen of vruchtenkassen aan te brengen. Men k a n
hierin ook het water uit de goten laten lopen.
Wanneer de lengte van de nokken niet zeer groot is, zal men met één
toevoergoot kunnen volstaan en aan beide zijden hierop de draineerbuizen moeten aansluiten.
Bij langere nokken kan men ook nog bij de voor- en achtergevel een
toevoergoot maken. Ook de toevoergoten worden horizontaal gelegd.
In de practijk is het gebleken, dat men met een uitsluitende ondergrondse bevloeiing in de warenhuizen en kassen geen goede resultaten
bereikt. H e t doorspoelen v a n de grond, hetgeen n a afloop der teelten
in de herfst nodig is om de overtollige zouten naar de ondergrond t e
laten wegzakken, k a n hiermede niet geschieden. Men is dan op de bovengrondse bevloeiing aangewezen.
In het voorjaar tegen het uitlopen van de vruchtbomen dient men met
het water, dat op de kassen en warenhuizen valt, voorzichtig te zijn.
De temperatuur hiervan is dan meestal laag, voofal na hagel- en sneeuwbuien. K o m t dit water door de drains bij de wortels van de vruchtbomen
terecht, dan is de kans groot,dat de groei hiervan ernstigwordt benadeeld.
Bij de druiven ziet men dan wel, d a t de bomen gele bladeren krijgen en
slecht doorgroeien. Het is daarom nodig, dat het water in de toevoergoot
door afsluiting v a n de drains, naar buiten k a n worden afgevoerd.
H e t nadelige groeiverschijnsel doet zich ook soms voor wanneer de
goten langs de kassen hier en daar scheuren vertonen.
Behalve met de boven- en ondergrondse bevloeiing kan men ook
succes hebben als men het water in smalle geultjes laat lopen. Vooral
in druivenkassen past men deze methode met veel succes toe bij het toedienen v a n een overbemesting na het krenten. Bij het maken van de
geultjes wordt dan de droge bovengrond terzijde geschoven en na het
watergeven weer op de vochtige plaats gebracht. Op deze wijze wordt de
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vochtigheidstoestand v a n de lucht niet t e hoog, hetgeen v a n belang is
om de meeldauwziekte niet in de hand te werken.
Van de hoeveelheid water die toegediend moet worden valt moeilijk
een berekening te maken. Deze hangt samen met de hoeveelheid droge
stof, welke door devruchtgewassen wordt gevormd, met degrondsoort, d e
waterstand, de temperatuur gedurende de groei, enz. De ervaring v a n de
kweker speelt daarom bij de toediening een grote rol.
Bij de teelt v a n perziken, pruimen, kersen, bessen en bananen is het
van belang een fijne nevel in de kassen te kunnen brengen. Vooral bij
droog en schraal weer en felle zon k a n men door het in de kassen te laten
„regenen" de luchtvochtigheid verhogen en daardoor het optreden v a n
„spint" en bladluizen tegengaan. E r zijn hiervoor eenvoudige a p p a r a t e n
in gebruik. Sommige kwekers gebruiken daarvoor waterleidingbuizen,
waarin gaatjes zijn geboord en waarboven een plaatje is gebracht om het
water fijn te verdelen. Ook is de „Schaufelrad Regner" te gebruiken, een
apparaat, d a t op een driepoot isgeconstrueerd en op de waterleiding in de
kassen is aan te sluiten.
f. Het luchten
Bij de behandeling v a n de temperatuur is er reeds op gewezen, d a t de
fruitkweker alles in het werk moet stellen om de temperatuur in de
kassen op het optimum te brengen en te houden. E r is toen tevens aangegeven welke temperaturen op verschillende tijdstippen nodig zijn voor
een gunstige ontwikkeling, doch nog niet hoe deze geregeld moet worden.
In de stookkassen is de temperatuur gemakkelijker te regelen dan in
de koude kassen. Alleen bij plotselinge zonneschijn k a n hij in de stookkassen zeer snel omhoog lopen en dit moet d a n door luchten worden
voorkomen. Bij donker weer k a n de temperatuur overigens lager gehouden worden dan bij zonneschijn. Is er n.1. weinig zon, dan is de k a n s
zeer groot, dat de gewassen bij hoge temperatuur wel snel groeien, maar
slappe scheuten vormen. In dit verband is het ook te begrijpen, d a t de
nachttemperatuur lager moet zijn dan de dagtemperatuur.
Door meer of m i n d e r t e luchten k a n tevens de vochtigheidstoestand in
de kassen worden geregeld. Een t e vochtige lucht k a n het optreden van
ziekten, zoals bijv. de meeldauw bij de druif, in de hand werken. Tocht
moet zoveel mogelijk worden vermeden, omdat dan bij de meeste vruchtgewassen het optreden v a n „luizen" en „spint" wordt bevorderd.
Tijdens de bloei moeten de kassen en warenhuizen bij gunstig weer
voldoende gelucht worden. Het stuifmeel k a n dan opdrogen en de kans
op bevruchting door beweging der bloemen of door bestuiving van
insecten wordt daardoor vergroot. Ook de kunstmatige bestuiving is dan
met meer succes uit te oefenen. Door het luchten wordt de groei wat
vertraagd, daardoor de bloeitijd verlengd en de mogelijkheid op bevruchting der bloemen vergroot.
Door het luchten wordt frisse lucht aangevoerd, hetgeen met het oog
op de geregelde assimilatie gewenst is.
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De kassen kunnen meestal door een mechanische inrichting rnet één
"beweging worden gelucht. In de warenhuizen geschiedt de luchting vaak
met tuimelramen. De mechanische luchting verdient bij de teelt van
vruchtgewassen de voorkeur, omdat men hiermede de luchttoevoer
snel k a n regelen, terwijl dit met de tuimelramen niet 't geval is.
Voor elk vruchtgewas moet bij de wijze van het luchten rekening met
d e weersomstandigheden en met de ontwikkelingstoestand, waarin het
zich bevindt, worden gehouden. W e kunnen daarom spreken van een
dagelijkse en een periodieke behandeling van de kas bij het regelen van
de temperatuur.
Bij de dagelijkse behandeling, wanneer de weersomstandigheden gunstig
zijn om te luchten (geen regen of mist en geen koude wind), w o r d e n d e
luchtramen eerst weinig geopend om, als de temperatuur oploopt, de
luchting tot de middag geleidelijk op te voeren. Het is n.1. verkeerd
om plotseling de luchtramen geheel open te zetten, daar de kas dan te
snel afkoelt en deze temperatuursverlaging nadelig op de groei van de
gewassen werkt. Na de middag worden de luchtramen op dezelfde wijze,
dus geleidelijk, gesloten. Meestal wordt slechts aan één zijde (van de
wind af) gelucht om tocht te voorkomen. Alleen bij stil en zeer warm weer
worden alle luchtramen geopend, ook zelfs deuren.
Bij koude Oostenwinden wordt zo weinig mogelijk gelucht. Loopt de
temperatuur te hoog op, dan kan beter iets worden geschermd of door
gieten of spuiten (bij de druif is dit meestal niet mogelijk) de luchtvochtigheid worden verhoogd.
De periodieke behandeling houdt verband met de typische groeiperioden, welke verschillende vruchtgewassen doorlopen. Bij de teelt
van de pit- en steenvruchtigen worden de koude kassen vóór het uitlopen
geregeld dag en nacht, echter niet bij vorst, flink gelucht. H e t uitlopen
van de bomen wordt hierdoor tegengegaan, hetgeen gewenst is om vorstschade tijdens de bloei en het uitlopen der scheuten te voorkomen. De
temperatuur stijgt op deze wijze geleidelijk in verhouding met de temper a t u u r van buiten. In verwarmde kassen tracht de kweker zich zoveel
mogelijk aan de voor die periode gestelde temperaturen te houden.
Tijdens de bloeitijd wordt ook weer ruim gelucht. Na de bloei wordt het
luchten beperkt. De groei van de scheuten en de vruchten wordt door een
wat vochtige warme lucht bevorderd.
Vóór het kleuren der vruchten en tijdens het rijpen wordt weer flink
gelucht. Vooral is dit nodig bij de druif. Na de oogst wordt over 't algemeen ruim gelucht om het rijp worden van het hout te bevorderen en de
kasgrond te laten opdrogen. Bij perziken en pru : men, vooral wanneer ze
gestookt zijn, wordt na 't oogsten matig gelucht om een behoorlijke
vochtigheid van de lucht te onderhouden, daar anders de bladeren te
vroeg van de bomen vallen en de bloemknoppen hierdoor onvoldoende
uitgroeien. Een sterke aantasting door het „spint" wordt hierdoor ook
vermeden.
De tropische gewassen worden over 't algemeen weinig gelucht.
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g. Het schermen
Het doel v a n het schermen is het zonlicht voor een deel v a n de kassen
en warenhuizen te weren om niet t e veel t e behoeven te luchten. Daar de
planten geen bouwstoffen in de bladeren kunnen vormen zonder hulp
v a n het zonlicht, moet het schermen als een noodzakelijk kwaad worden
beschouwd.
Onder bepaalde omstandigheden is het echter het middel om schade
aan de gewassen te voorkomen.
In het geval, d a t de vruchtgewassen een groeiperiode hebben meegemaakt, waarin de zon weinig is te zien geweest en de bladeren tere
weefsels hebben gevormd, is het bij plotseling veel zonneschijn gewenst
de kassen te schermen. De temperatuur stijgt anders te snel en hierdoor
ontstaat gemakkelijk schade aan de bessen van de druif en aan de vruchten v a n de pruim, alsmede aan de scheuten en bladeren.
Door t e schermen bij felle zonneschijn en weinig te luchten k a n men
de luchtvochtigheid in de kassen opvoeren, een t e sterke verdamping
v a n de bladeren voorkomen en daardoor stilstand in de ontwikkeling
van de bomen tegengaan. Ook k a n hiermede het optreden v a n het „spint"
aanmerkelijk worden verminderd.
Er zijn verschillende kwekers, die er de voorkeur aan geven
de kassen gedurende de zomermaanden „ d u n " te schermen. Ze menen
hierdoor de sterke temperatuursschommelingen te kunnen voorkomen
en daarmede een geregelde ontwikkeling v a n de bomen te bevorderen.
Als materiaal voor het schermen wordt dan gebruik gemaakt v a n n a t
gemaakte klei. Dit materiaal wordt met een veger over de kassen gespat.
Het voordeel hiervan is, dat het niet dadelijk van de kassen regent en
het zonlicht slechts gedeeltelijk van de ruiten weert.
Krijt met water, waardoor wat melk is gedaan, wordt ook gebruikt en
blijft vrij lang op het glas zitten. Kalk met water blijft langer op het glas
achter, m a a r de afsluiting van het zonlicht is in vele gevallen te sterk
voor een gezonde ontwikkeling v a n de bomen.

B. DE FRUITSOORTEN, DIE ONDER GLAS GETEELD
WORDEN
§ i.

D E D R U I F ( V I T I S V I N I F E R A L.)

a. Algemene opmerkingen
De afkomst van de druif is niet precies bekend. Aangenomen wordt,
dat het oorspronkelijke vaderland Armenië is en wel de zuidelijke helling
van de Kaukasus. De druif behoort tot de oudst bekende en gewichtigste
cultuurplanten. De Romeinen hebben de druiven naar het Westen verspreid.
FRANCISCUS C. H. VERBURGH, omstreeks 1650 pastoor te Poeldijk,
heeft de druivencultuur in 't Westland sterk aangemoedigd.
De druif bezit een buitengewone groeikracht en kan een hoge leeftijd
bereiken. Bij goede behandeling is de jaarlijkse productie aan vruchten
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in kassen en warenhuizen zeer groot. Dit is alleen te bereiken, wanneer
het wortelgestel zich geregeld sterk kan ontwikkelen. Reeds bij i à 2-jarige
zaailingen valt het op, dat het wortelstelsel al vrij diep en uitgebreid is.
In de meerdere of mindere uitgebreidheid van het wortelstelsel lopen de
variëteiten nogal uiteen, hoewel dit ook verband houdt met de grondsoort, de grondwaterstand, de teeltwijze, enz. Black Alicante heeft een
meer diepgaand wortelgestel, evenals Golden Champion, terwijl het
wortelstelsel van Gros Colman, Frankenthaler en Emile Royal zich meer
in de breedte en oppervlakkiger ontwikkelt. Bij de cultuur in kassen
speelt dit verschil een belangrijke rol, daar variëteiten met een meer
diepgaand wortelstelsel over 't algemeen minder gevoelig voor afwijkingen van vocht en temperatuur en daardoor voor „lamsteligheid"
zullen zijn; ze zijn echter weinig geschikt om vroeg gestookt te worden
en kunnen alleen op goed doorlatende en flink uit 't water gelegen
gronden worden geteeld.
Bij gunstige wortelontwikkeling is ook de vorming van takken en
scheuten overvloedig. Deze laatste hebben een betrekkelijk wijde mergkoker, terwijl het hout- en het schorsgedeelte naar verhouding hiervan
dun is.
De druif is een klimplant. Elke plant vormt n.1. gaffelvormige hechtranken, waarmede zij zich o. a. tegen andere planten omhoog kan
werken. Na 't verschijnen worden ze opgeruimd, omdat ze in de kas
geen nut doen, zelfs bij het aanbinden moeilijkheden geven. De hechtranken, ook wel „ h a k e n " genoemd, staan tegenover een blad.
Op vruchtbare scheuten zijn reeds bij het uitlopen i of meer trossen,
al naar de jaargang en de vruchtbaarheid v a n het ras, zichtbaar. De
onderste tros is de beste en wordt als regel behouden; de tweede tros is
meer gerekt, rijpt later en is dikwijls meer vatbaar voor „lamsteligheid".
Ze staan, evenals de ranken, tegenover een blad. Tros en hechtrank gaan
in elkaar over. Verschillende variëteiten vormen als regel op de schouders
v a n de trossen hechtranken, terwijl op hechtranken ook wel bloemtrosjes
voorkomen.
Op de tros (eigenlijk pluim) zitten de bloemknoppen op korte steeltjes.
De bloempjes boven aan de tros komen 't eerst in bloei en zo vervolgens
de lager geplaatste, zodat bij ongunstig weer tijdens de bloei een belangrijk tijdsverschil ligt tussen de bloeitijd v a n de bovenste en de onderste
bloempjes. Dit verschil blijft bestaan tot het rijpen der bessen (korrels)
toe. De bessen boven aan de tros kunnen bij blauwe variëteiten reeds
blauw zijn, terwijl de onderste nog rood blijven. Bij te zware dracht der
bomen treedt dit verschijnsel vaak op en laat de kwaliteit der druiven
dan veel t e wensen over. Bij late druiven, zoals Gros Colman en bij lange
trossen (Golden Champion) noemt men wel het onderste gedeelte v a n
de tros, met behoud van de vorm, weg om een regelmatige rijping v a n
de trossen zoveel mogelijk t e bevorderen. Bij verlate druiven worden
meestal de grote trossen weggeknipt en de middelmatige behouden,
om het op kleur komen te verzekeren.
Het gunstig verlopen van de bloeitijd van de druif is van veel bete-
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kenis voor het verkrijgen v a n een goede productie, daar de bloemen op
een bijzondere wijze ontluiken. Dekelk is alleen als eenlage zoom te zien,
terwijl de bloemblaadjes als een mutsje om en op de meeldraden en de
stempel v a n de bloem zitten. Bij gunstig weer (vocht en warmte) wordt
dit mutsje v a n zijn basis naar boven geschoven door de zich strekkende
meeldraden. De bloemblaadjes schrompelen dan ineen en blijven eerst
voor een deel als bruine stukjes op de trossen hangen om later op de
grond terecht te komen. De druif is n.1. een windbloeier. H e t stuifmeel
van de meeldraden moet dus hoofdzakelijk door de wind op de stempels
komen om de bevruchting te veroorzaken.
In de kassen en warenhuizen, afgesloten ruimten, zijn de voorwaarden
voor een vlotte bestuiving en bevruchting vaak minder gunstig (óf te
vochtige lucht en te lage temperatuur en dan geen opdroging v a n de
stempel en de meeldraden, óf te droge lucht en te hoge temperatuur en
daardoor geen afwerping v a n 't mutsje). Alsgevolg hiervan isde bevruchting v a n alle bloempjes niet gelijk. Onbevruchte
bloempjes geven z.g. „dunsteten" (zie.fig. 6) en
groeien niet u i t ; slecht bevruchte geven kleine
korrels met i zaad „éénpitters". Dunstelen kan
men bij het krenten uit de trossen schudden;
éénpitters moeten worden verwijderd. Is het
aantal dunstelen en éénpitters groot, dan laat
niet alleen de opbrengst te wensen over, maar
ook de vorm van de trossen (bossen) is onregelmatig. De handelswaarde is d a n geringer.
De weersomstandigheden spelen bij de bevruchting een belangrijke rol, alsmede de kunde v a n
de kweker. Ook is er ten aanzien v a n de
bestuiving een verschil in de variëteiten. E r
zijn variëteiten, als Frankenthaler en Emile
Royal, welke veel stuifmeel leveren, d a t bij
opdroging zeer fijn is en gemakkelijk door de
lucht verspreid wordt, terwijl er ook variëteiten
(Golden Champion en Muscaat v a n Alexandrie)
zijn, waarvan het stuifmeel in klompjes bij elkaar blijft zitten, moeilijk opdroogt en weinig
geschikt is voor de verstuiving. Ook blijven
de stempels van deze variëteiten te lang vochFig. 6. Dunsteel, éénpitter
tig. Om de variëteiten tot bevruchting te krijen normale vruchten van
de druif.
gen is het nodig, d a t ze kunstmatig met stuifa. dunsteel, b. éénpitter.
meel van een andere variëteit (bijv. Black
c. normale vrncht.
Alicante of Frankenthaler) worden bestoven en
tevens d a t de vochtigheidstoestand en de temperatuur in de kassen
op de juiste wijze worden geregeld. Variëteiten als Black Alicante
vormen bij somber en n a t weer tijdens de bloeitijd veel dunstelen.
In de bloeitijd k a n men door de temperatuur m i n of meer t e laten
oplopen ook nog enigszins invloed op de vorm v a n de trossen uitoefenen.
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Variëteiten met kortgedrongen trossen k a n men op deze wijze w a t laten
rekken. Men moet hier echter zeer voorzichtig mee zijn, daar t e grote
afwijkingen, ook v a n de vruchtstelen (bijv. bij Gros Colman) later aanleiding kunnen geven tot „lamsteligheid".
In de oksels der bladeren van de scheuten worden scheuten gevormd,
die dieven worden genoemd. Bij de zomerbehandeling van de druif wordt
hierover nog nader gesproken. Ze worden meestal op i blad genepen of
geheel verwijderd.
Voor de vorming van een scheut in het volgende jaar wordt o. a. in de
oksel v a n de basale schub van het eerste korte lid v a n de dieven weer een
k n o p aangelegd.
Aan de bladeren zijn de variëteiten goed v a n elkaar te onderscheiden.
Vooral de grootte, vorm, kleur, al of niet behaard zijn der onderzijden,
meer of minder diepe insnijdingen, lengte en kleur der bladstelen, zijn
verschillend.
De druiven worden in de kassen in bepaalde vormen geteeld. I n ons
land leidt men één t a k als s t a m of gesteltak op, waarop de vruchtloten,
ook wel vruchthouten genoemd, op regelmatige afstanden worden
aangelegd. Op deze wijze is het mogelijk een groot aantal bomen op een
beperkte ruimte t e kweken en de gehele binnenzijde v a n het grasoppervlak met vruchtscheuten te bekleden. Wanneer de bladeren v a n de
bomen zijn gevallen zijn de vruchthouten duidelijk t e zien. Ze worden
door opvallende knopen in leden verdeeld, waardoor de lengte nogal
uiteenloopt. Het onderste gedeelte is kort geleed en het bovenste langer.
Vruchthouten met lange leden zijn onvruchtbaarder dan met korte leden.
H e t komt echter ook wel voor, d a t het vruchthout zich zwak heeft ontwikkeld en dan te kort geleed is. Vooral bij onvoldoende groei in te
„zoute" grond en bij oude bomen komt dit verschijnsel vaak voor.
Op de knopen zitten de knoppen (ogen). Aan de v o r m v a n de knoppen
valt t e beoordelen of er bij goede cultuur bij het uitlopen een goede of
minder ontwikkelde tros uit verwacht mag worden. Een brede en
ingedrukte vorm duidt op een goede tros en een meer spitse k n o p op geen
of op een matig grote tros. De zwaarste knoppen zitten vaak midden op de
vruchthouten, doch dit is bij alle variëteiten niet gelijk. Het komt echter
wel voor, d a t de onderste ogen op een vruchthout bij enkele variëteiten
geen tros voortbrengen, zoals bij Golden Champion en Gros Maroc,
terwijl bij andere rassen als Black Alicante en Gros Colman de beide
onderste ogen en zelfs het kraagoog nog een scheut m e t een goede
tros geeft. De laatstgenoemde variëteiten zijn dus zeer vruchtbaar. Het
zal later blijken, dat deze grote vruchtbaarheid v a n bepaalde variëteiten
de kweker wel eens p a r t e n k a n spelen. Bij het behouden v a n t e veel
trossen zijn n.1. de wortels v a n de bomen niet in staat de vruchten
voldoende t e doen uitgroeien en op kleur te brengen. Het gevolg hiervan
is dan vaak, het oogsten v a n trossen v a n onvoldoende kwaliteit. De
afname v a n de druiven wordt hierdoor in belangrijke m a t e geschaad,
daar alleen bij het afleveren v a n werkelijk onberispelijke vruchten van
goede smaak de druivencultuur een bestaansrecht wordt verzekerd. Door
Sprenger, Fruitteelt.
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het voorbeeld der aanmerkelijke kwaliteitsverbetering, welke bij het z.g.
grote fruit alsappels en peren in delaatste jaren isverkregen, geprikkeld,
dient nu ook de druiventeler alles in 't werk t e stellen om de cultuur niet
alleen op 't huidige peil t e handhaven, maar ook nog aanmerkelijk t e
verhogen. Dit k a n alleen door alle zorg t e besteden a a n de behandeling
van de bomen gedurende de winter en tijdens de groeitijd; het stoken,
luchten, enz. v a n de kassen zo goed mogelijk uit te voeren, maar ook de
verzorging v a n de grond niet te verwaarlozen. Men zal pas goede resultaten bereiken, wanneer er steeds een goede verhouding bestaat tussen
de ontwikkeling v a n het wortelstelsel en devruchtbaarheid v a n de boom,
waardoor jaarlijks een goede opbrengst v a n kwaliteitsvruchten wordt
verkregen.
b . De variëteitenkeuze
H e t aantal druivenvariëteiten is zeer groot. Ook voor de teelt onder
glas worden in de literatuur een groot aantal variëteiten genoemd. Voor
de grootcultuur komen echter slechts enkele in aanmerking.
Ze dienen a a n de volgende eisen te voldoen:
De vruchtbaarheid moet bij lange of korte snoei regelmatig groot
zijn.
De trossen dienen een pyramidale vorm te bezitten met flink ontwikkelde schouders. De bessen moeten groot v a n stuk zijn en bij
volledige rijpheid een opvallende kleur (donkerblauw of geel) bezitten
en een stevige, doch niet te dikke schil hebben, zodat ze goed verzonden kunnen worden.
De kwaliteit moet ruim voldoende zijn.
De teelt mag bij goede verzorging geen moeilijkheden opleveren
om een goed product t e kunnen oogsten. Variëteiten, welke erg gevoelig zijn voor ziekten en moeilijk op kleur komen, zijn voor de
grootcultuur ongeschikt.
Wij geven hierbij de beschrijving v a n enkele variëteiten die o.a. in de
rassenlijst worden genoemd.
B l a c k A l i c a n t e , blauwe druif. Volgens Dr. RIETSEMA AHcantse
(syn.: Spaanse, Blaue Alicante, Granacke, Granaxa). Oude Spaanse druif.
Zelfbestuiver. Bij donker en nat weer in de bloeitijd laat de bevruchting
wel eens te wensen over, vooral bij onvoldoende luchten en onderteelt
v a n bloemkool. Zeer v r u c h t b a a r ; daarom niet t e veel trossen laten
hangen, — vooral in de eerste jaren na de planting — daar dit de productie voor volgende jaren schaadt en dekwaliteit v a n de druif benadeelt.
Exportdruif. Snoei kort. Geschikt voor staand eniets minder voor liggend
snoer. Vruchtscheuten voorzichtig aanbinden; ze breken gemakkelijk af.
K r e n t niet gemakkelijk, daarom zo mogelijk vroeg beginnen. Niet door
houtstek vermeerderen, doch door oogstek of enten op Frankenthaler.
Zeer gezonde ontwikkeling. De druif bestemmen voor de late teelt in
koude kassen. Laat zich wel vervroegen, doch het isde vraag, of het altijd
economisch is, omdat ze vrij laat rijpt. Vrij gemakkelijk op de boom
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F o t o 3. Black Alicante.
(Foto AM. Voorl. v. h. Ministerie v. I,and., V. en Voedselv.)
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t e verlaten. Koeldruif. Weinig vatbaar voor ziekten en beschadigingen.
Wel last van „rot" in de bessen en „zonnebrand" op de bessen.
F r a n k e n t h a l e r , blauwe druif, volgens Dr. RIETSEMA Frankendaler
(syn.: Blauer Trollinger, Black Hamburgh, Blâ Frankendaler). Oude
druif v a n onbekende herkomst. Zelfbestuiver. De bevruchting geschiedt
gemakkelijk. Matig vruchtbaar, daarom vooral in koude kas lang
snoeien. Door de dunne schil, matige korrelgrootte en licht blauwe kleur
minder geschikt voor export. Voor het binnenland zeer gewild wegens de
zoete smaak. Voor liggend en iets minder aangewezen voor staand snoer.
Krent gemakkelijk. Vraagt weinig bemesting. Is vatbaar voor meeldauw
en voor „lamsteligheid". Selectie v a n het voortkwekingsmateriaal is
nodig. Vroeg rijp en in koude kas vroeg te stoken. Wegens matige productie is de aanplant v a n deze druif teruggelopen.
G r o s C o l m a n . Blauwe druif (syn.: Dolrelabi, Blaues Ochsenauge,
Gros Colmar). Waarschijnlijk zeer oude druif uit de Kaukasus. Zelfbestuiver. Bes groot. Tros flink, goed geschouderd en regelmatig v a n
vorm. Exportdruif. Krent gemakkelijk. I n de bloeitijd met zorg behandelen. Temperatuur wat omhoog laten lopen zonder de stelen v a n de
trossen te veel te laten rekken, anders kans op lamsteligheid. Korte snoei.
Meest op staand snoer of dubbele u. Is laat rijp en komt in koude kassen
vaak niet op kleur of wordt door onvoldoende temperatuur „lamstelig".
Geschikt voor stookkassen of complexkassen, mits de watervoorziening
in orde is. Teelt heeft alleen succes op goed uit ' t water gelegen lichte
kleigronden en bij voldoende vochtigheid en bemesting v a n de grond.
Moet eind Augustus beginnen t e kleuren. Is v a t b a a r voor „spint" en zeer
gevoelig voor „lamsteligheid". K a n een zeer hoge opbrengst geven.
W o r d t in België algemeen verlaat, hetgeen in ons land weinig succes
oplevert. K a n in Augustus plotseling een herfsttint krijgen; de korrels
blijven dan groen.
A p p l e y T o w e r s . Blauwe druif, is ontstaan door een kruising v a n
Black Alicante en Gros Colman en gewonnen door Th. Myles op het
eiland Wight. In 1889 met een i e klasse certificaat door de R. H. Society
bekroond. Gelijkt veel op Black Alicante, doch heeft dit ras nergens
kunnen verdringen. Is iets vroeger rijp dan Black Alicante. Scheuten
breken ook gemakkelijk af. Zeer gevoelig voor meeldauw. Vruchtbaarheid
is ruim voldoende. De smaak is niet zo goed als van Black Alicante.
Staand of liggend snoer. Snoei lang. Ruim krenten. Vormt bij het rijpen
wel roodachtige gekleurde bladeren.
L e o p o l d I I I . Blauwe druif, is een knopvariatie v a n Emile Royal.
Geïmporteerd door C. Bijleveldt te Monster in 1939. Zelfbestuiver.
Vormt grote ronde, diepblauwe bessen met zware dauw. Evenals Emile
Royal spoedig op kleur, doch is dan nog niet rijp. De smaak schijnt zeer
goed te zijn. Rijpt na Frankenthaler. Doet het vooral in stookkas, doch
ook in koude kas. Groeit sterk en v o r m t grote bladeren, waarvan de
nerven roodachtig zijn evenals van Emile Royal. De bladafstand is kort,
dus een gedrongen groei.Vraagt een zorgvuldige behandeling. Een exportdruif.
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R e g a l . Blauwe druif, in 1938 uit België geïmporteerd door C. Bijleveldt te Monster. Zelfbestuiver. Goed geschouderde flinke tros met
ovale vlezige bessen. Goed v a n smaak. Dauw matig. Vruchtbaar. Snoei
kort. Voor stookkas t e laat. Bessen scheuren in sommige gevallen bij
grote vochtigheid.
W e s t f r i s i a . Blauwe druif, in 1931 gewonnen door P. Buis te Zwaag
(N.H.) uit zaden van Golden Champion. In het voorjaar v a n 1940 in
de handel gebracht. Zelffertiel. Vruchtbaar. Rijptijd iets voor Black
Alicante. Tros groot en goed geschouderd. Bes donkerblauw met een
zware dauw, langwerpig, iets kegelvormig, erg vlezig en dun v a n schil.
Kleurt gemakkelijk. Over snoei, teeltwijze, enz. nog geen positieve
gegevens bekend.
G o l d e n C h a m p i o n , witte druif. I n 1863 door W. Thompson, tuinm a n bij de hertog v a n Buccleuch t e Dalkeith, gewonnen uit een kruising
v a n Muskaat Hamburgh en Muskaat v a n Alexandrie en in 1868 bekroond
met een certificaat I e klasse v a n de Royal Horticultural Society. Moet
kunstmatig bestoven worden door een ander ras, bijv. door Black
Alicante. Is dan bij lange snoei (op ± 4 ogen) ruim voldoende vruchtbaar.
Liefst met snoeimes snoeien, daar het hout gemakkelijk barst. Sterk
groeiende druif met diep ingesneden betrekkelijk kleine bladeren. Tros
langgerekt, goed geschouderd; bessen groot, langwerpig rond, bij voldoende rijpheid zoet van smaak en groengeel v a n kleur met stevige schil.
Zeer goede exportdruif, welke bij goede behandeling een flinke productie
kan geven. K a n het best op liggend snoer worden geteeld. Krent gemakkelijk (niet te vroeg beginnen). Zeer vatbaar voor „zonnebrand" en
iets gevoelig voor barsten. Voor het op kleur komen wordt het ondereinde
der trossen wel verwijderd, terwijl tegen het rijpen de kleur v a n de bessen
geler wordt bij toelaten v a n meer zon. Leent zich zeer goed voor omenten
van andere variëteiten. Is vroeg rijp. Voor koude kassen (vooral complexkassen) en voor stookkassen. K a n ook op de boom verlaat worden.
M u s k a a t v a n A l e x a n d r i e , witte druif. Enige eeuwen oude druif
uit de warmere delen v a n het Middellandse zeegebied; waarschijnlijk
Egypte. Deze druif heeft om onder glas rijp t e worden een lange groeiperiode, ongeveer 7 maanden, nodig. I n onsklimaat is daarom bijstoken,
hetzij in 't voorjaar bij sterke temperatuursschommelingen, vooral
tijdens de bloei en daarna, hetzij in de herfst, nodig. Moet k u n s t m a t i g
worden bestoven voor het verkrijgen v a n goed bezette trossen en v a n
goed uitgegroeide bessen. Is voldoende vruchtbaar. Tros lang m e t
afhangende schouders. Is een zeer gewilde exportdruif wegens de muskusachtige smaak. Staand snoer en kort snoeien. H o u d t v a n een wat droge
atmosfeer en veel licht. Gevoelig voor meeldauw, spint en ook voor
„zonnebrand" bij te hoge temperatuur tijdens het groeien der bessen.
Bij het krenten éénpitters zorgvuldig verwijderen; dit werk niet te vroeg
beginnen. H o u d t v a n kalkrijke, goed ontwaterde gronden. K a n geënt
worden op andere kasdruiven. Scheuten aanbinden pas nadat de trossen
zijn gezet. Vruchtstelen worden gemakkelijk door „rot" aangetast.
W i t t e F r a n k e n t h a l e r . Gewonnen in 1920 door A. G. de Vette te
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F o t o 4. Golden Champion.
(Foto Afd. Voorl. v. h. Ministerie v. I«andb., V. en Voedselv.)
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Foto 5. Muskaat van Alexandrie.
(Foto Afd. Voorl. v. h. Ministerie v. Iyandb., V. en Voedselv.)
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Wateringen en in 1929 in de handel gebracht. Zelfbestuiver. Volgens de
rassenlijst is de vruchtbaarheid goed. Bes middelmatig groot, bleek
groengeel, fraai, bijzonder zoet bij volledige rijpheid, vroeg. Tros regelmatig gevormd, weinig geschouderd. Liggend snoer, k o r t snoeien.
Stookkas. Bij te lange snoei „lamsteligheid". Van deze variëteit is een
knopvariatie gewonnen, welke de n a a m heeft v a n d u b b e l e w i t t e
F r a n k e n t h a l e r . De bes is zeer groot met goudgele tint bij volledige
rijpheid.
W i t t e E m i l e R o y a l . Afkomst onbekend. Zelfbestuiver. Vruchtbaarheid zeer groot. Tros flink groot, regelmatig en goed geschouderd.
Bes middelmatig groot, bij volledige rijpheid geel v a n tint met goede
smaak. Vroeg, fijne tafeldruif. Liggend en staand snoer. Snoei kort.
Voor koude en verwarmde kas. Weinig last v a n „lamsteligheid".
Door de proeftuin „Zuid Hollands Glasdistrict" zijn in 1946 een drietal
nieuwe variëteiten in de handel gebracht, n.1. P r o e f t u i n ' s G r o t e
B l a u w e , P r o f e s s o r A b e r s o n , een druif met licht-geelgroenebessen
en W i l l e m V e r h e u l , een druif met gele bessen.
c. D e vermeerdering
De vermeerdering v a n de druif k a n geschieden op geslachtelijke
(zaad) en ongeslachtelijke (afleggen, houtstek, oogstek en enten) wijze.
1. D e g e s l a c h t e l i j k e v e r m e e r d e r i n g . De druivenrassenzijn niet
zaadvast en kunnen dus door middel v a n zaad niet echt worden vermeerderd. Toch wordt het zaaien wel toegepast om nieuwe variëteiten
te winnen. I n Engeland heeft men door kruising waardevolle variëteiten
(o. a. Golden Champion, Appley Towers, Lady Down's Seedling) verkregen.
I n ons land zijn in de laatste jaren ook enige nieuwe variëteiten gewonnen, doch een doelbewuste kruising v a n bepaalde rassen vindt niet
plaats. Toch bestaat er grote behoefte aan nieuwe rassen: zo zou het
bijvoorbeeld zeer gewenst zijn om in plaats v a n de oude Frankenthaler,
waarvan de opbrengst voor een lonende teelt t e gering is, een productiever ras te krijgen met grotere bes en meer geschikt voor verzending
met behoud v a n de goede smaak.
Het zaaien k a n als volgt geschieden. De p i t t e n laat men in de geoogste
bessen zitten en overwintert ze op deze wijze tot het volgende voorjaar.
Einde Februari—begin Maart worden de pitten in fijngemaakte humusrijke tuingrond in kistjes gezaaid, n a d a t de zaden eerst 24 uur geweekt
zijn. Na het zaaien worden de p i t t e n afgedekt m e t wit zand of m e t
dezelfde grond ter dikte v a n het zaad en met een dun laagje turfstrooisel
om ' t uitdrogen v a n de grond te voorkomen, terwijl over het kistje een
glasplaat wordt gelegd. Men kan het kistje nu in een kweekkas of andere
verwarmde kas brengen om de kieming der zaden t e bevorderen. Ongeveer een maand later k a n men de pitten zien opkomen. Spoedig na
opkomst worden ze weer in kistjes verspeend en opnieuw in de verwarmde
kas geplaatst. Zodra ze weer nieuwe wortels hebben gemaakt, kunnen ze
in kleine potjes opgepot worden.
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Heeft men een kas beschikbaar, dan kunnen ze op het einde v a n Mei
met wortelkluit in de kasgrond op de blijvende plaats worden uitgeplant
om ze op verschillende eigenschappen na te gaan. In de winter na de
planting wordt het dunne takje op 2 ogen ingesnoeid, hetgeen in de
daarop volgende winter nog eens geschiedt. De scheut, die dan ontstaat,
is wellicht sterk genoeg om tot snoer te worden opgekweekt. I n het jaar
daarop is de eerste beoordeling mogelijk, d. i. dus na 4 à 5 jaar.
2. De o n g e s l a c h t e l i j k e v e r m e e r d e r i n g . Bij de ongeslachtelijke
vermeerdering is het noodzakelijk bij de keuze v a n voortplantingsmateriaal selectie toe te passen op de moederbomen. Hierbij wordt gelet
op jaarlijkse vruchtbaarheid, gezondheidstoestand, grootte v a n de tros
en v a n de bessen, het regelmatig op kleur komen, tijd v a n rijpheid, enz.
Opvallend goede planten worden gemerkt en gebruikt voor de vermeerdering.
Afleggen: is een oude vroeger veel gebruikte methode, welke t h a n s
maar weinig meer wordt toegepast. Het afleggen geschiedt door v a n een
moederboom een vruchthout kort bij de grond gezeten, door de opening in
de wand v a n een speciaal gevlochten mand te buigen. Daarna wordt de
mand met goede tuingrond aangevuld. Het vruchthout wordt dan boven
degrond op 3ogen afgesneden. De scheuten, welke uit deze ogen ontstaan,
worden aangebonden; de hoogste loodrecht naar boven en de beide
onderste in schuine richting. I n de maand Augustus is de beworteling
v a n het ingelegde vruchthout reeds zover gevorderd, dat het v a n de
moederboom k a n worden afgenomen. Men k a n het dan reeds naar de
blijvende plaats overbrengen. De mand k a n bij het verplanten stuk
worden gesneden om de wortels beter de gelegenheid te geven zich in de
kasgrond verder te ontwikkelen. Het voordeel v a n deze methode is, dat
bij het overbrengen over niet te grote afstand weinig hinder v a n het verplanten wordt ondervonden en geen uitval plaats vindt.
Houtstek. Vroeger werd van houtstek bij de voortkweking van de
druif veel gebruik gemaakt.
De nadelen v a n deze methode zijn, dat er vrij veel uitval plaats vindt
en dat bij Black Alicante tamelijk veel bomen (op ± 6-jarige leeftijd)
afsterven, welke afsterving aanvangt met het indrogen van het gedeelte
waarop geen wortels voorkomen. Ook bij het afleggen is dit een bezwaar.
Voor het houtstek worden vruchthouten genomen v a n een uitgezochte
moederboom en elk vruchthout op een lengte v a n 3 à 4 ogen vlak onder
' t onderste oog met een scherp snoeimes zo vlak mogelijk afgesneden en
eveneens een paar cm boven 't bovenste oog in schuine richting. De
stekken kunnen in de herfst na de bladval worden gesneden en gedurende
de winter worden opgekuild om in Maart buiten op een r a b a t voor een
schutting of dadelijk ter plaatse in de kasgrond te worden gestoken en wel
zo diep,d a t één oog boven de grond komt te zitten. Het isverstandig, om
het dubbele aantal stekken te plaatsen v a n wat men nodig heeft, zodat
men bij enige uitval voldoende boompjes overhoudt.
Oogstek. Dit is de methode voor de voortkweking v a n de druif. H e t
k a n alleen worden toegepast onder glas en dan nog onder bepaalde voor-

718
waarden. De oogstekken worden genomen v a n goed uitgerijpte vruchthouten, die v a n zware ogen zijn voorzien. Na de bladafval worden ze
gesneden en in vochtige grond opgekuild t o t de maand Februari v a n
' t volgende jaar. De beste ogen op de vruchthouten worden dan uitgezocht om er oogstekken v a n t e snijden. Hierbij wordt op i à 2 cm
aan weerszijden van het oog het hout in schuine richting afgesneden op de
wijze, zoals fig. 7 aangeeft. De beworteling v a n deze oogstekken ontstaat

a

b

Fig. 7. Oogstek bij druif. a. oogstek. b. beworteld oogstek.

alleen, wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan: de bodemtemperatuur gelijkmatig op ± 25 0 C. wordt gehouden, een zeer vochtige
atmosfeer (75 à 90 % ) wordt onderhouden en de oogstekken in schoon
gewassen rivierzand worden gelegd om schimmeloptreden t e voorkomen.
Een goede methode is in een tablet v a n een kweekkas p o t t e n van
8 cm diameter, bijna geheel gevuld met goede tuingrond waardoor oude
mest is verwerkt, in t e graven in vochtig gemaakt turfstrooisel. Boven
in de potten wordt dan een laagje gewassen zand v a n ± 1 à 2 cm dikte
gedaan, de oogstekken worden daarin gelegd en wel zodanig dat juist
het oog nog zichtbaar is. Een dun laagje turfstrooisel komt over alle
potten heen. Over de potten wordt een éénruiter of een andere ruit aangebracht om de lucht zo vochtig mogelijk t e houden. Bij zonneschijn
wordt het glas met een k r a n t afgedekt om de temperatuur onder het glas
niet te hoog te laten oplopen.
Binnen een maand lopen de ogen uit en wortelen de stekken. De eerste
wortels komen uitsluitend aan de zijde v a n het oog aan het basale einde
v a n de stekken. Zodra de blaadjes zich gaan ontwikkelen, wordt een
weinig gelucht. Bij verdere ontwikkeling v a n de wortels neemt de scheutontwikkeling toe en k a n het luchten ruimer geschieden, t o t d a t de ruit
er geheel afgenomen k a n worden.
In Mei zijn de scheuten zo sterk ontwikkeld, d a t ze reeds in aanmerking komen voor het verplanten op de blijvende plaats in de kas.
Bij het verplanten moet gezorgd worden, d a t ze flink worden aangegoten en de grond met een laagje vochtig turfstrooisel wordt afgedekt.
In hetzelfde jaar kunnen de scheuten zich zo sterk ontwikkelen, dat zij
d e nok v a n de kas bereiken.
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Is het niet mogelijk ze dadelijk uit te planten dan moet men de planten
overpotten in 12 cm potten. Ze kunnen dan gedurende de zomer in een
koude kas of warenhuis bij elkaar worden opgeplant, terwijl de scheuten
aan tonkinstokken gebonden en opgeleid worden.
Enten. Er zijn 2 methoden v a n enten, welke worden toegepast bij de
teelt van kasdruiven, n.1. het copuleren en het spieetenten. Voor het
copuleren m a a k t men gebruik v a n de Engelse methode. H e t enten past
men wel toe om het afsterven v a n Black Alicante op w a t latere leeftijd
te voorkomen en copuleert ze daarom op
Frankenthaler, welke als onderstam wordt
g;ebruikt. Hierbij wordt gebruik gemaakt
('JJ
v a n een kweekkas. Vruchthouten v a n
Black Alicante en Frankenthaler worden
in het voorjaar met elkaar gecopuleerd (zie
fig. 8). Daarna wordt vergroeiing bevorderd door de in bosjes gebonden enten in
kistjes met vochtig zaagsel of sphagnum
te leggen, welke kistjes dan in een warme
kas of speciaal daarvoor ingerichte kelder

Fig. 8.
"Engels copuleren van druiven.

Fig. 9. Het spieetenten
van druiven.

bij hoge temperatuur en relatieve vochtigheid worden bewaard. Zijn
d e enten door callus verbonden dan worden ze afgehard en uitgezet.
Dit k a n zowel in een b a k als buiten plaats vinden. Bij deze methode
wordt in Duitsland tegenwoordig gebruik gemaakt v a n ß-indolylazijnzuur
(0.05 % "opt. dos.). Men past dan het zgn „Pinsel verfahren" of
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„Spritz verfahren" toe. H e t percentage gelukte entingen wordt hierdoor
aanmerkelijk opgevoerd, zo bijv. v a n 23 tot 49.5 % , zoals uit diverse
publicaties blijkt. Toch kleven aan het gebruik v a n groeistof ook nog wel
gevaren, daar het de wortelvorming te zeer k a n bevorderen, w a t in d e
aanvang niet goed is, daar de wortels bij het uitplanten verloren kunnen
gaan.
Het spieetenten (zie fig. 9) wordt alleen gebruikt bij het enten v a n
oudere bomen. In de laatste jaren wordt deze methode veel toegepast.
Vooral voor het beproeven v a n nieuwe variëteiten en het omenten v a n
bestaande variëteiten, welke niet meer voldoen, is het een uitstekend
middel om spoedig resultaat te bereiken. Voor het welslagen zijn de
volgende p u n t e n in acht te nemen.
Er moet steeds werking in de bomen zijn. Voor de koude kassen kan men
ongeveer half Maart beginnen en dit tot half April—Mei voortzetten. In verwarmde kassen moet men 2 à 3 weken na het stoken beginnen.
Debomenreeds indewinter afzagen, doch ± 30cmhoger dan deplaats waar
geënt zal worden.
Het enthout vangeselecteerde bomen inrusttijd snijden enopeenkoele plaats
overwinteren. (Op het N. van een schuur in vochtig zand of turfstrooisel inkuilen).
Deentrijzen wigvormigbijsnijden met eenschedevan ± 4cmlang en dadelijk
na het snijden in het water leggen. Eén knop ophetentrijsnemen.
Bij het maken van de spleet zorgen, dat een zo recht mogelijke snede wordt
gemaakt. Vooraf eerst de oude bast zorgvuldig van de stam verwijderen. Loodrechte snoeren op ± 25 cm van de grond afenten en leggers op het horizontale
deel even door de bocht of, waar het ook geschiedt, ± 40 cm beneden de bocht
van de legger, behalve voor de onderste legger natuurlijk.
In elkespleet 2entrijzen plaatsen, deruimtehiertussen met eenpropje watten
opvullen om uitdrogen te voorkomen, daarna de spleet met raffia stevig aanhalen en de bovenkant van de entrijzen, benevens de onderkant van de onderstammen met koude entwas zorgvuldig afdekken.
Heeft men deze voorzorgen in acht genomen en bij het zetten v a n d e
entrijzen zorg gedragen, dat de cambiumlagen van stam en ent zoveel
mogelijk op elkaar passen dan is het gelukken v a n alle entrijzen vrijwel
zeker. Alleen moet nog gezorgd worden, dat de geënte bomen op de entplaatsen met een dubbele courant worden beschermd tegen directe
zonnestralen, om het opwaaien te voorkomen, is het nodig de courant
flink te bevestigen aan de draad waaraan ze is opgehangen. In het eerste
jaar v a n de enting is de scheut uit het oog reeds zeer fors. Op één boom
wordt één scheut behouden. H e t volgende jaar k a n men al een flinke
opbrengst verwachten en na 3 jaar geven de bomen een volledige oogst.
3. K n o p v a r i a t i e . Nieuwe variëteiten van druiven kan men soms
krijgen door het ontstaan van een knopvariatie. Uit een bepaalde knop
kan n.1. plotseling, zonder dat dit kunstmatig in 't leven wordt geroepen,
een scheut ontstaan met andere eigenschappen dan het oorspronkelijke
ras. Deze afwijking k a n ongeslachtelijk worden vermeerderd. Op deze
wijze zijn reeds meerdere waardevolle rassen bij de druif verkregen.
Vooral afwijkingen in de kleur (bijv. op blauwe var. een witte knopvariatie), in de grootte v a n de bes en in de rijptijd, zijn belangrijk.
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d. D e plantwijze en verdere opkweek in de kassen
Vóór het planten v a n de opgekweekte boompjes is de grond binnen en
b u i t e n de kassen diep losgemaakt en verdient het aanbeveling tussen
de I e en de 2 e steek een overbemesting v a n slakkenmeel en eventueel v a n
kali te geven.
i. De v o r m . Zoals reeds is opgemerkt, wordt de druif in de kassen en
warenhuizen op één s t a m opgekweekt, n.1. als snoer. Er zijn wel gevallen
bekend, dat één boom een gehele kas k a n vullen, doch voor de kweker
heeft dit geen waarde. Hij moet zorgen, dat de glasoppervlakte zo snel
mogelijk met vruchthout wordt bezet en de productie op deze wijze vele
jaren achtereen op peil kan worden gehouden.
Het snoer leent zich hiervoor het beste, I e omdat bij het afsterven van
een boom de open plaats weer gemakkelijk kan worden aangevuld, 2e door
d a t bij een juiste snoeiwijze grote opbrengsten verkregen kunnen worden
en 3 e de wortels v a n de snoeren op de meeste gronden, bij goede behandeling v a n de grond, zich voldoende ontwikkelen voor het verkrijgen v a n
een maximale opbrengst in de kas.
Drie vormen van snoeren kunnen worden gekweekt, n.1.het verticale-,
het schuine- en het horizontale snoer (ook wel „legger" genoemd). Men
bezigt het schuine snoer bij de teelt v a n Black Alicante, omdat bij het wegvallen der bomen de opengevallen ruimten gemakkelijker en sneller kunnen worden aangevuld dan bij het verticale- en het horizontale snoer. De
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F o t o 6. K a s m e t stookdruiven Black Alicante. Verticale boomvorm.
(Foto Afd. Vcorl. v. h. Ministerie v. L a n d b . , V. en Voedselv.)
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Foto 7. Kas met Black Alicante. Horizontale snoeren.
(Fotobureau „Rollema" I<eeuwarden.)

lengte v a n de bomen wordt ook wat groter, n.1. ± 1 meter, terwijl men
dezelfde snoeimethode (lange snoei) k a n toepassen als op het horizontale
snoer. De vruchthouten komen n.1., evenals bij de „legger", op de bovenzijde v a n de snoeren voor.
H e t kweken v a n de druif op „legger" heeft vele voordelen:
k a n men langer snoeien en daardoor ook minder vruchtbare variëteiten kweken. In plaats v a n 4 leggers aan iedere zijde v a n de k a s
moet men bij zulke variëteiten 3 leggers nemen,
het vruchthout is gemakkelijk te vervangen.
de verschillende werkzaamheden, vooral voor weinig ervaren telers,
zijn gemakkelijker te verrichten.
het stoken v a n Black Alicante zal op de „legger" op de duur beter
resultaat geven dan op het loodrechte snoer, omdat de onderste
knoppen bij het stoken minder vruchtbaar worden; de korte snoei
op het loodrechte snoer werkt dit nog in de hand.
2. D e v o r m i n g d e r s n o e r e n . Na het planten v a n de uit oogstek
opgekweekte boompjes in de maand Mei—begin J u n i bestaan de zorgen
in het opleiden v a n de scheut tot boven in de kas, het regelmatig luchten
v a n de kas en het vochtig houden v a n de grond om de ontwikkeling van
het wortelstelsel zoveel mogelijk t e bevorderen.
Wanneer de bladeren v a n de bomen zijn gevallen, kunnen in December
de boompjes tot op 3 knoppen boven de grond worden teruggesnoeid.
In het tweede jaar lopen de 3 knoppen, waarop de boompjes zijn
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ingesnoeid, uit. De scheut uit ' t bovenste oog wordt loodrecht of in
schuine richting (om een schuin snoer te vormen) omhoog geleid en vóór
de draad aangebonden, terwijl de scheuten uit de beide andere ogen aan
weerszijden, in schuine richting worden aangebonden en ingenepen, zodra
ze de scheut van de naaststaande boom hebben bereikt. Ze dienen voornamelijk voor stamverdikking.
De „dieven", welke in de oksels van-de bladeren v a n de top- en zijscheuten ontstaan, worden op i blad ingenepen. De toploot laat men
doorgroeien om de wortelontwikkeling zoveel mogelijk t e bevorderen.
Bij gunstige ontwikkeling groeit hij zelfs onder de nok door naar de
andere zijde van de kas. Om het uitrijpen van het hout te bevorderen
wordt hij omstreeks half September ingenepen. De kans op doorschieten
v a n de ogen is dan geweken.
I n December worden de zijtakken geheel weggesnoeid. De hoofdtakken
snoeit m e n op ± i meter boven de kasgrond flink boven een goed
geplaatst oog terug, terwijl de dieven geheel worden verwijderd.
In het derde jaar k a n de eerste oogst worden verwacht. Het uitlopen
v a n de onderste ogen op de snoeren k a n worden bevorderd, door ze tegen
het zwellen der ogen v a n het draadwerk los te maken en met de toppen
naar beneden t e buigen. Zijn alle ogen flink uitgelopen d a n worden d e
snoeren weer voorzichtig tegen het draadwerk aangebonden. Ook in de
volgende jaren verdient deze handelwijze bij het loodrechte snoer aanbeveling.
De scheut, welke zich uit het eindoog v a n elk snoer ontwikkelt, wordt
weer opgeleid en ontvangt dezelfde behandeling als voor het tweede jaar
is vermeld, met dit verschil, d a t ze reeds in de nok wordt ingenepen.
De scheuten uit de andere ogen worden zoveel mogelijk in horizontale
richting op het loodrechte snoer aangebonden en ingenepen. Op ' t schuine
snoer behoudt men alleen de scheuten op de bovenzijde; die op de onderzijde worden verwijderd. H e t is v a n veel belang op elke scheut slechts
één tros te laten en op de zwakkere scheuten alle trossen te verwijderen.
De tros op de topscheut wordt ook weggenomen.
I n December worden de v r u c h t t a k k e n op ' t loodrechte snoer op twee
goede ogen (korte snoei) en op het schuine snoer bij minder vruchtbare
rassen als Frankenthaler en Golden Champion op 4 ogen ingesnoeid.
Op de verlenging wordt weer ± 1 meter lengte gelaten, al naar de ontwikkeling en de sterkte v a n de boom.
In het vierde jaar worden v a n de scheuten de ogen v a n het eerste deel
v a n de boom, waarop de vruchthouten reeds zijn gevormd, er twee aangehouden, terwijl men hoogstens op één scheut 1tros laat zitten. De ogen
op het tweede deel lopen uit en de scheuten worden op dezelfde wijze
behandeld als voor het 3 e jaar is beschreven. Er worde vooral gezorgd
niet te veel trossen op de bomen te houden.
In December past men op de vruchthouten v a n ' t eerste deel de vervangsnoei toe, d.w.z. de tak, 't dichtst bij de stam gezeten, wordt behouden en het overige deel wordt weggesnoeid (zie cultuurzorgen). De t a k k e n
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op ' t tweede deel worden op 2 of 4 ogen teruggesnoeid en de verlenging
weer op ± 1 meter ingekort.
De behandeling in het vijfde jaar komt overeen met die, welke voor 't
vierde jaar is vermeld. Men heeft dan de gehele lengte v a n het loodrechte
snoer gevormd; bij het schuine snoer wordt er nog een jaar langer over
gedaan. Men kan dit jaar vóór het snoeien bij ' t loodrechte snoer er toe
overgaan de bomen om t e leggen, dus er leggers v a n te maken. Om de
ruimte zo vlug mogelijk met de snoeren op te vullen, k a n men de verlengingen, vooral v a n de snoeren, welke de 3 e en 4 e legger (of alleen de
3 e legger) zullen vormen, langer laten worden door de verlengenissen
een meter onder de nok v a n de kas door naar de andere zijde t e laten
lopen. Deze bomen worden gemerkt, om er de aandacht op te vestigen.
Het omleggen v a n de bomen vereist enig inzicht. Bij 4 leggers wordt
bijv. eerst de I e boom als onderste legger omgelegd, waarbij het vruchthout, aan de onderzijde gezeten, wordt weggesnoeid; de 2 e boom dient
als 2 e legger, waarbij de v r u c h t t a k op de bocht behouden blijft om de
ruimte naar de zijde, afgewend v a n de legger, zoveel mogelijk aan te
vullen. De 3 e boom wordt als 3 e legger omgelegd en zal dan slechts een
tweetal meters lengte hebben. De 4 e boom vormt de 4 e legger en heeft
maar ± 1 meter lengte als legger. De 5 e boom vormt weer de onderste
legger en sluit bij de I e legger aan, enz.
Bij de vorming v a n de leggers dient gezorgd te worden, dat vooral de
ruimten bij de 3 e en 4 e legger zo vlug mogelijk worden opgevuld en dit zal
met behulp v a n een v r u c h t t a k („arm") op de bochten v a n de leggers
moeten geschieden.
Verder legt men altijd de ene legger iets over de andere heen, zodat het
vruchthout in de bochten, dat meestal sterk ontwikkeld en weinig vruchtbaar is, k a n worden weggesnoeid.
Worden 3 leggers boven elkaar aangelegd, dan dient de I e , 5 e , 9 e , enz.
boom als onderste legger, de 3 e , 7 e , 11 e , enz. boom als 2 e legger en de
4 e , 8 e en 12 e , enz. boom als bovenste legger; de 2 e , 6 e , 10 e boom k a n als
wijker worden behandeld en moet dus in de eerste jaren nog dienst doen
om opbrengst te geven en de ruimten te vullen.
e. De plantwijze en de afstanden
Bij het planten v a n de boompjes blijven we ± 25 cm v a n de muur af,
zodat de scheuten gemakkelijk tegen het draadwerk kunnen worden
opgeleid en aangebonden. In de warenhuizen met vast glas, waarin de
druif ook wel wordt geplant, worden de bomen op „legger" geteeld en
langs draadwerk geleid, dat bevestigd wordt aan draadhouders, die aangebracht worden aan de ondersteuningen. Op deze wijze wordt een vrij
steil kasje gevormd onder elke nok, waardoor het mogelijk is 2 leggers
aan elke zijde t e vormen. De boompjes worden in de lengterichting v a n
de ondersteuningen geplant op ± 1 meter afstand v a n elkaar, waarmede
2 halve kappen kunnen worden gevuld.
De plantafstand hangt samen m e t de grootte v a n de bladeren en de
scheutontwikkeling v a n de te telen variëteit.
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Voor het verkrijgen v a n een goede opbrengst en vruchten moet het
mogelijk zijn de vruchtscheuten minstens 2 à 3 bladeren boven de laatste
tros te nijpen. Voor bijna alle variëteiten is 1 meter afstand voldoende.
Voor Muskaat v a n Alexandrie met betrekkelijk kleine bladeren is 80 cm
voldoende, terwijl voor Gros Maroc en Muskaat Canon Hall 1.20 meter
genomen wordt. I n de practijk is op de meeste gronden gebleken, dat de
snoeren een lengte v a n 3 à 4 maal de plantafstand kunnen bereiken,
omdat het wortelstelsel v a n elk snoer zich niet onbeperkt k a n uitbreiden,
doch aan bepaalde grenzen t.o.v. de voeding gebonden is.

f. D e cultuurzorgen

1. De b e h a n d e l i n g v a n de d r u i v e n en de v r u c h t e n
I e . Het snoeien
Het snoeien v a n de druivenbomen moet verband houden met de
vruchtbaarheid v a n de variëteiten, de grondsoort, de leeftijd en de vorm,
waarin de bomen zijn opgekweekt.
Zoals reeds is opgemerkt bij de vorming v a n de snoeren, moeten de
gesteltakken een bepaalde lengte kunnen bereiken, terwijl tussen de
vruchthouten een voldoende ruimte moet zijn.
De bladeren op de vruchtscheut(en) (meestal niet meer dan 2) moeten
zich volledig kunnen ontplooien en door het volle zonlicht beschenen
kunnen worden. Als onderlinge afstand tussen de vruchtscheuten neemt
men een handbreedte (10 à 12 cm). Voor variëteiten als Gros Colman en
Gros Maroc is dit echter onvoldoende en mag wel ± 18 cm worden
genomen. De afstanden tussen de vruchthouten bedragen dan het
dubbele v a n deze getallen.
De snoei v a n de druif moet zodanig geregeld worden, dat de vruchthouten niet te ver v a n de gesteltakken komen t e zitten. De sapstroom
wordt dan te veel belemmerd door de vele bochten, welke door het terugsnoeien zijn gemaakt. Hierdoor neemt de scheutontwikkeling af en
blijven de bladeren en trossen te klein.
Bij de meeste rassen ontstaan aan de voet der vruchthouten kleine
scheutjes, welke behouden kunnen blijven door ze ruimte en daardoor
een betere belichting t e geven bij het inbinden. Ze worden teruggesnoeid
en kunnen dan een volgend jaar eventueel als vervanghout gebruikt
worden. Het oude vruchthout k a n dan geheel worden verwijderd.
Variëteiten als Frankenthaler, Golden Champion en Black Alicante
vormen betrekkelijk gemakkelijk vervanghout. Op de „leggers" is men
geheel op vervanghout aangewezen, omdat hier op grotere lengte wordt
gesnoeid dan bij het loodrechte snoer.
Korte snoei. Deze wordt vooral toegepast op het loodrechte snoer.
Zoals we reeds bij het opkweken v a n de snoeren hebben medegedeeld,
worden de vruchthouten bij deze snoeimethode op 1 of 2 goed ontwikkelde ogen gesnoeid. Hieruit ontwikkelen zich 1 of 2 scheuten, welke
meestal beide worden aangebonden. In de volgende winter snoeit men de
Sprenger, Fruitteelt.
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bovenste v r u c h t t a k geheel weg, terwijl de onderste weer op I à 2 ogen
wordt ingenomen.
Is het nodig het v r u c h t h o u t te vervangen dan wordt, zoals is opgemerkt, de scheut, uit een weinig ontwikkelde knop aan de voet ontstaan,
behouden of indien deze niet ontstond, wordt door terugsnoeien v a n d e
vruchthouten tot vlak bij de gesteltak deze gedwongen scheuten te ontwikkelen. Bij het loodrechte snoer is dit meestal niet nodig, mits men het
aantal scheuten, dat op een vruchthout tot ontwikkeling komt, hoogstens
tot 2 beperkt en men alleen de sterkste scheut vrucht laat dragen.
Op de „legger" passen we de korte snoei ook toe bij Black Alicante;
op de beide scheuten uit één vruchthout ontstaan wordt dan één tros
gelaten.
Bij de teelt v a n Gros Colman op „legger" is men ook op de korte snoei
aangewezen.
Lange snoei. Deze methode wordt alleen toegepast op het horizontale
en op het schuine snoer en wel minder vruchtbare variëteiten. Hij bestaat
hierin, dat vruchthouten op 3 à 4 goede ogen worden ingesnoeid, waarvan
dan een 2-tal scheuten, meestal de bovenste, een tros leveren.
In de winter worden de laagzittende vruchthouten weer op dezelfde
wijze behandeld.
Bij deze snoeimethode komen de vruchthouten steeds verder v a n de
gesteltakken te zitten. Voor het verkrijgen v a n flinke trossen is het
daarom na een 3-tal jaren nodig vervanghout t e vormen door het oude
vruchthout weg te snoeien. Bij de vorming v a n vervanghouten is het v a n
veel belang ze regelmatig over de „legger" te verdelen, omdat men dan
ook verzekerd is v a n regelmatig over de glasoppervlakte verdeelde
opbrengsten.
Op sommige gronden is bij variëteiten als Golden Champion de vruchtbaarheid bij deze snoeimethode nog onvoldoende. Het is in zulke gevallen
aan te raden de vruchthouten op bijv. 5 à 6 ogen t e snoeien. Ook verkrijgt men een gunstig resultaat door zoveel mogelijk vruchthouten t e
nemen.
Knobbelsnoei. Bij zeer vruchtbare rassen als Gros Colman en op
sommige gronden ook bij Black Alicante, wordt kort gesnoeid, n.1. op het
z.g. kraagoog. Dit oog ontstaat in de oksel v a n een blaadje, dat zich a a n
de voet v a n krachtige scheuten ontwikkelt. Door elk jaar op zo'n oog
te snoeien is de verlenging v a n de vruchtzetel gering, doch de diktegroei sterk, waardoor een knobbel ontstaat. H e t is in vele gevallen
moeilijk deze methode steeds vol te houden, omdat de vruchtbaarheid
vaak achteruit gaat en de trossen kleiner worden. Men isin zulke gevallen
genoodzaakt weer langer te gaan snoeien.
Tijd en wijze van snoeien. Het is gewenst de vruchtscheuten na het
oogsten der vruchten tot op de helft terug te snoeien. De voordelen
hiervan zijn, dat de ogen in de oksels der onderste bladeren beter zwellen,
de belichting der vruchthouten bevorderd wordt en de frisse lucht beter
langs de bomen k a n strijken, waardoor het uitrijpen der scheuten in d e
hand wordt gewerkt.

727
Vóór het vallen der bladeren k a n men de kas eerst nog uitzwavelen
of op een nog iets vroeger tijdstip de bladeren bespuiten met een 2 %
petroleumemulsie of met Shell W.D. 200.
Vóór men t o t de eigenlijke snoei overgaat is het aan te raden eerst alle
onnodige vruchthouten weg t e snoeien en zo op iedere vruchtzetel alleen
die over te houden, welke het best ontwikkeld en gunstig geplaatst zijn
t.o.v. de gesteltak. Ook onuitgegroeide vruchthouten worden verwijderd.
Men k a n dit reeds doen zodra de bladeren van de bomen zijn gevallen,
n.1. in stookkassen in de maanden October en November en in koude
kassen in November. De gesteltakken worden dan van het draadwerk
losgemaakt en alle bindsels zorgvuldig opgeruimd. Bij sterk vervroegen,
bijv. in December, wordt de definitieve snoei enige dagen vóór de kas
verwarmd wordt uitgevoerd. Bij andere warmteregeling regelt men de
snoei naar de tijd waarop gestookt zal worden. Vroeg snoeien bevordert
ook vroeg uitlopen. Koude kassen snoeit men in December. Verder dient
men nog m e t de volgende p u n t e n rekening t e houden:
De vruchthouten worden niet vlak boven een oog, doch iets er boven
afgesnoeid. Bij het loodrechte snoer worden de bovenste vruchthouten
eerst gesnoeid en 1 of 2 ogen langer gesnoeid dan de onderste. Op het
horizontale snoer begint men bij het snoeien eveneens met de uiteinden.
Meestal wordt bij het snoeien v a n druivenbomen een snoeischaar
gebruikt. Om gladde wonden te maken is het gebruik van een snoeimes
verkiezelijker. Men moet boven de ogen schuine wonden maken om
het vocht dat bij het druipen naar buiten treedt gemakkelijk te kunnen
laten aflopen.
Na het snoeien moet men de kas flink luchten en de nodige bespuitingen
verrichten om de ziekten te bestrijden. Tevens worden alle onderdelen
v a n de kas én de ruiten gereinigd van het vuil, dat er aan is gekleefd.
Een goede hygiène is een eerste voorwaarde voor het verkrijgen v a n
goede teeltresultaten.
2 e . Het uitbreken, het binden en het nijpen.
Tot de belangrijkste zomerbewerkingen v a n de druif behoren het
uitbreken en aanbinden der scheuten. H e t is v a n zeer veel belang voor
een goede productie wanneer de ogen, ook de minder ontwikkelde, uitlopen. Vooral bij jonge bomen op loodrecht snoer geteeld lopen de ogen
wel eens onregelmatig uit en komt het voor, dat vele ogen op de onderste
vruchthouten blijven „steken". Men k a n het regelmatig uitlopen bevorderen door de bomen tegen het zwellen der knoppen v a n de draden los t e
maken en met de toppen naar beneden te buigen. Zodra de scheuten
zich ontwikkelen, worden de bomen weer voorzichtig aangebonden.
Bij schraal en droog weer is het aan t e raden de kaslucht, vooral in de
stookkassen, vochtig te maken, door de bomen en de kasgrond te besproeien.
Hebben de scheuten een lengte van ± 1 2 cm gekregen, dan k a n met
het uitbreken worden begonnen. Eerst worden alle kleine scheutjes, met
uitzondering v a n die, welke voor vervanging v a n het vruchthout dienen,
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verwijderd, terwijl men een verdere dunning op de vruchtscheuten toepast wanneer ze worden aangebonden. Bij het loodrechte snoer moet men,
om het afbreken der scheuten te voorkomen, wat langer wachten dan bij
het horizontale snoer, vóór de eerste band k a n worden gelegd. Dit k a n
wel eens nadelig zijn bij het plotseling optreden v a n nachtvorsten; de
toppen v a n de scheuten, welke tegen het glas zitten, krijgen dan vorstschade.
Bij Black Alicante zorgt men er voor, dat niet dadelijk alle overtollige
scheuten worden opgeruimd, daar bij het aanbinden, vooral bij krachtig
groeiende bomen, nogal veel scheuten afbreken. De scheuten mogen
daarom bij deze variëteit niet te sterk worden aangehaald. Bij het horizontale en schuinliggende snoer laat men als regel op elk vruchthout
2 scheuten zitten, terwijl de scheuten aan de voet der vruchthouten,
welke het vervanghout zullen leveren, worden behouden op de plaatsen
waar dit nodig is. De onderlinge afstand tussen de scheuten moet, al
naar de variëteit, 12 à 18 cm zijn. Op het loodrechte snoer is het nodig
zoveel scheuten in t e binden dat het glas bedekt is als de bladeren zich
volledig hebben ontwikkeld.
Bij jonge bomen worden de bovenste scheuten van elke nieuwe verlenging, in horizontale richting en de onderste in schuine richting aangebonden. De bovenste scheuten worden dan meer in de groei gestremd
dan de onderste, waardoor een regelmatige ontwikkeling van alle scheuten wordt bevorderd.
Vlak vóór de bloei heeft men (uitgezonderd bij Muskaat van Alexandrie) alle scheuten, meestal met twee banden, aangebonden en tevens
zorg gedragen, dat zoveel mogelijk alle bladeren achter de draden
en de trossen vóór de draden zijn gebracht. Vooral bij Golden Champion
is het gewenst, dat de trossen met het oog op de kunstmatige bestuiving,
vrij hangen. Het aanbinden heeft meestal onder een volwassen blad
plaats.
Het innijpen der scheuten geschiedt bij het loodrechte snoer pas als ze
ongeveer de naaststaande boom hebben bereikt en bij het horizontale
snoer, zodra ze de bovenliggende legger of de bovenste draad van de kas
hebben bereikt. De dieven worden na het krenten op het loodrechte
snoer weggebroken of op één blad ingenepen, wanneer ze nodig zijn
om ruimten op t e vullen. Op het liggende snoer laat men ze in de oksels
v a n de bovenste bladeren meestal zitten en worden ze op één blad
ingenepen. Vooral bij Golden Champion wordt dit wel gedaan, wanneer
de stand v a n hetvruchthout ruim is. Later, vóór het kleuren der vruchten,
worden ze dan meestal verwijderd. Ook bij stookdruiven is het gewenst
de dieven geregeld weg te nemen, omdat op de jonge blaadjes dikwijls
het „spint" optreedt. H e t is aan te raden niet in één keer de dieven te
nijpen of uit te breken, doch dit geleidelijk te doen b.v. eerst de bovenste
helft v a n de kas en dan het onderste gedeelte.
3 e . De kunstmatige bestuiving, het trosdunnen en het krenten.
Voor het bevorderen v a n een goede bevruchting is het bij de variëteiten
Golden Champion en Muskaat v a n Alexandrie noodzakelijk de trossen
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kunstmatig te bestuiven. Hierbij kan gebruik gemaakt worden v a n
stuifmeel van Black Alicante. Men kan het stuifmeel, wanneer het
droog is, afschudden en op een bord opvangen en dan met een plumeau
of bordenkwast op de bloeiende trossen v a n de genoemde rassen brengen.
De geschiktste tijd hiervoor is op het warmste gedeelte van de dag,
tussen 12 en 2 uur. Als de weersomstandigheden gunstig zijn, geschiedt
deze bewerking elke dag tot de bloei is afgelopen.
Vóór het krenten is het wel gewenst, dat er reeds een behoorlijke
dunning v a n het aantal trossen heeft plaats gehad en vooral bij de
variëteiten welke gemakkelijk vruchtzetten. Op vele scheuten komen
2 trossen voor, waarvan de 2 e tros meestal minder goed gevormd en
kleiner is dan de I e tros en daarom vóór het krenten bij de vruchtbare
rassen grotendeels opgeruimd kan worden. De definitieve dunning
v a n de trossen geschiedt n a het krenten, waarbij dan minder goed gezette
trossen verwijderd kunnen worden. Per boom worden al naar de variëteit
en de sterkte van de boom 20 à 25 trossen gelaten, welke gemiddeld
± 4 ons zwaar kunnen worden. De produktie laat men niet hoger
komen dan ± 21 à 26 pond per boom. Jonge bomen geven zwaardere trossen en hier moet men dus minder trossen laten. L a a t men
te veel trossen op de bomen hangen, dan bestaat de kans, dat de druiven
niet rijp worden óf moeilijk op kleur komen, terwijl het voortbrengingsvermogen in volgende jaren wordt geschaad. Vooral jonge bomen laat
men niet te veel dragen. Het is aan te raden om v a n elke boom aanteken^ig te houden v a n de opbrengst. Bomen met mindere kwaliteit
druiven worden gemerkt en laat men het volgende jaar minder dragen.
Het krenten v r a a g t veel tijd en dient met de nodige zorg te geschieden.
Het is een noodzakelijke en één der belangrijkste bezigheden voor h e t
verkrijgen v a n tafeldruiven. De trossen worden hierbij niet alleen gedund,
doch ook een goede vorm gegeven.
Bij dit werk is het van belang op tijd te beginnen en zoveel mogelijk
ervaren personeel te gebruiken. Zodra de korrels gezet zijn en de z.g. éénpitters en dunstelen duidelijk v a n de goede korrels zijn te onderscheiden,
moet gekrent worden. De druivenkweker zal in die tijd een goede werkverdeling moeten treffen om alle klassen tijdig te kunnen krenten. Bij t e
vroeg krenten bestaat het nadeel, dat dit te nauw geschiedt. Te laat
krenten heeft grote nadelen, daar de trossen dan te dicht zijn geworden,
en zich moeilijk meer met de hand laten behandelen; de druivenschaar
moet dan worden gebruikt, hetgeen zeer tijdrovend is. Ook de rijping
vertraagt, hetgeen vooral bij late druiven een slechte kleuring tengevolge
k a n hebben.
Bij het krenten wordt met de schoudejrs begonnen, welke zo breed
mogelijk moeten blijven! Alle naar binnen groeiende korrels worden
verwijderd, alsmede éénpitters en dunstelen. Ook alle beschadigde,
gekneusde en dubbele korrels moeten opgeruimd worden. De eindkorrel
blijft meestal behouden. Na het krenten moet men door de trossen
kunnen zien. Op welke wijdte de korrels gekrent moeten worden, valt
moeilijk te zeggen. Dit hangt, behalve met de variëteit, ook samen met de
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grondsoort en de bemestingstoestand v a n de grond. De tijd, waarop het
krenten moet geschieden, is ook verschillend. De Frankenthaler k a n
reeds vroeg gekrent worden; de Black Alicante iets later, terwijl de
Golden Champion en de Muskaat van Alexandrie pas gekrent moeten
worden wanneer de bessen wat uitgegroeid zijn.
Bij het krenten dient men een gemakkelijke houding aan te nemen,
-waarbij een speciaal voor dit doel gemaakte t r a p v a n veel n u t k a n zijn.
Na het krenten moet de druif zich snel kunnen ontwikkelen. De planten
in de kassen worden dan nog eens gecontroleerd, losgeschoten scheuten
bindt men opnieuw aan, hier en daar wordt nog een éénpitter verwijderd,
terwijl de dieven worden behandeld. Tenslotte wordt de kas netjes
opgeharkt en alle onkruid wordt verwijderd met 't oog op 't overbrengen
v a n „spint".
4 e . Het oogsten, het verpakken en het verzenden.
Bij het oogsten v a n de druiven moet de kweker zich overtuigen of de
kleur en smaak v a n de druiven aan de daaraan gestelde eisen voldoet.
Zodra dit over de gehele kas het geval is, kan met het snijden worden
begonnen. Eerst wordt zoveel mogelijk de I e soort gesneden en later de
2 e soort. Zwakke trossen, waarin veel rotte en ook gebarsten korrels
voorkomen, worden zo snel mogelijk opgeruimd.
Het oogsten geschiedt met een schaar met fijne punt, terwijl men
vooraf de kistjes voor de aflevering gereed heeft gemaakt. De druiven
mogen niet met de handen worden aangeraakt om te voorkomen dat
de dauw op de korrels te behouden. Nadat ze met de linkerhand aan de
stelen zijn vastgepakt en met de rechterhand v a n de vruchtscheuten
zijn losgeknipt, worden de trossen met de stelen naar de wanden in de
kistjes gelegd. Vóór het leggen der trossen in de kistjes worden „lamme",
groene en rotte korrels verwijderd. Te veel beknipte trossen rekent men
tot de 2 e soort, terwijl trossen met rotte korrels er in „uitschot" zijn.
Als verpakkingsmateriaal is algemeen de pootjesbak voor de I e soort
druiven in gebruik. Hierin kan 8 pond druiven verzonden worden en
het wordt veelal als éénmalig fust in het Westland en elders algemeen
gebruikt. Op de bodem hiervan wordt fijne houtwol gelegd met een vel
vloeipapier er op, terwijl de wanden bekleed worden met een intérieur,
bestaande uit geribd papier of rolletjes zijdevloei, waarin houtwol is
opgerold.
De druiven worden goed aaneengesloten in de kistjes gelegd; de
trossen mogen niet losliggen. Deze verpakking dient vooral voor de
export.
De 2 e soort druiven wordt in meermalig fust v e r p a k t en is bestemd
voor de binnenlandse markt.
2. H e t g e b r u i k e n d e b e h a n d e l i n g v a n d e k a s g r o n d
I e . Het gebruik van de kasgrond voor andere cultures.
In de verschillende streken v a n ons land, waar de druif in kassen wordt
geteeld, wordt de kasgrond verschillend benut. I n stookkassen gebruikt
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men de kas wel voor het opkweken v a n tomatenplanten, voor het trekken
v a n rabarber, het laten bewortelen v a n chrysantenstekken, enz. Hiermede worden verschillende resultaten verkregen. De kweker zal vooral
moeten zorgen, dat de hoofdteelt — de druif — niet in het gedrang komt.
Bij te rijkelijk gieten in deze kassen loopt men groot gevaar, dat de meeldauwziekte spoedig optreedt, de scheuten week en teer opgroeien en de
trossen te veel rekken, waarvan de kwaliteit v a n de druiven later nadeel
ondervindt.
Voor onderteelt in de kassen komen verschillende groentengewassen in
aanmerking, zoals andijvie, spinazie, raapstelen, bloemkool, snijsla en
kropsla. Door het telen v a n deze gewassen k a n men de opbrengst v a n de
kassen verhogen, mits de wortels dezer gewassen zich in de kasgrond
gunstig kunnen ontwikkelen en de cultuurmaatregelen voor de druif op
de juiste tijd niet worden belemmerd.
De keuze v a n de onderteelt dient op de juiste wijze t e geschieden.
Andijvie, raapstelen en snijsla groeien in oude, doch niet „verzoute"
grond nog behoorlijk goed, terwijl spinazie en kropsla meer eisen aan de
grond stellen. Toch kunnen m e t deze gewassen ook wel goede resultaten
in oude kassen worden verkregen wanneer de bemesting en de watervoorziening goed zijn geregeld. Op de foto 8 is een 18-jarige druivenkas
t e zien, beplant met kropsla, waarvan in 1945 vrijwel alle kroppen als
I e soort werden afgeleverd. Nadat 10 jaar in deze kas was geteeld, bleek
de grond totaal onbruikbaar voor een ondercultuur te zijn. Door veel te
gieten, de beide daaropvolgende jaren niet t e mesten en d a a r n a een

F o t o 8. Kropsla in een oude druivenkas.
(Fotobureau „Rollema", Iyeeuwarden.)
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paar jaar uitsluitend stalmest toe te dienen, is het zoutgehalte v a n de
grond weer normaal geworden. Toen werd het weer mogelijk de onderteelten met succes uit te oefenen.
De teelt v a n bloemkool mag als de slechtste voor de druiventeelt
worden beschouwd. Vooral bij de teelt v a n Black Alicante in koude
kassen k a n deze ondercultuur nadelig zijn. I n de eerste plaats moet voor
de bloemkoolteelt te veel worden gelucht, waardoor bij zonnig doch koud
en schraal weer het aanbinden, de bloeitijd en het krenten worden verlaat.
Hierdoor vertraagt ook het rijpen der druiven. In koude n a t t e jaren
komen de druiven dan moeilijk op kleur, geven veel „ r o t t e " korrels,
terwijl de druiven weinig houdbaar zijn. Ook treedt de z.g. „Meiziekte"
in zulke kassen veelvuldig op. Alleen in kassen waarin de druiven worden
verlaat, kan met meer succes bloemkool worden geteeld.
Als een algemeen nadeel van het telen van een ondervrucht in kassen
kan worden genoemd, d a t de bovengrond meer moet worden gegoten
dan in kassen zonder onderteelt. De wortels v a n de druiven ontwikkelen
zich daardoor in de eerstgenoemde kassen meer aan de oppervlakte,
waardoor ze gevoeliger worden voor langdurige droogte en allerlei andere
omstandigheden. Op gronden waarin het water gemakkelijk uit de ondergrond k a n opstijgen, is dit nadeel echter niet zo groot.
2 e . De bemesting.
Onder § 4<i „De „Bemesting" op blz. 699 is er reeds op gewezen,
dat in vele druivenkassen vroeger ruim, meestal te ruim, met kunstmeststoffen is bemest, waardoor de kasgrond na enige jaren sterk „verzout"
werd. Ook zijn de middelen aangegeven om hierin verbetering t e brengen.
Er is hierbij ook gewezen op het nut van het toedienen der kunstmeststoffen op verschillende tijden. Bij de druif kan dit geschieden na het
snoeien en de winterbehandeling van de bomen vóór of na het k r e n t e n
en zo nodig na de pitzetting.
Over de hoeveelheden N., P 2 0 5 , K g Ö en CaO, welke de druif aan d e
grond onttrekt, lopen de gegevens zeer uiteen en is het moeilijk gemiddelde cijfers hiervoor aan te geven. I n „De Druif" door K. W I E R S M A
wordt vermeld, dat volgens L I E R K E de druivenbomen per 100 m 2 oppervlak berekend 3.15 kg N, 0.44 kg P 2 0 5 , 3.325 kg K 2 0 en 2.275 kg CaO
uit de grond zouden halen en volgens VAN CAUWENBERGHE zouden deze
getallen resp. 6.5 kg, 5 kg, 1.2à 13 kg en 6.5 kg zijn, hetgeen nogal enig
verschil oplevert.
Potproeven genomen op de proeftuin „Z.H. Glasdistrict" t e Naaldwijk
hebben aangetoond, dat veel stikstof, evenals zulks bij bijna alle gewassen
het geval is, een grote invloed op de productie aan scheuten, bladeren en
bloemtrossen heeft en de ontwikkeling v a n de bessen bevordert. De
bladeren sterven bij veel stikstof-toediening laat af. Phosphorzuur bevordert eveneens de productie aan bladeren, scheuten en krachtig vruchthout, terwijl bij weglaten v a n deze voedingsstof de kans op „lamsteligheid" toeneemt. Merkwaardig is, d a t veel kali bij de potproeven enigszins
remmend werkte op de blad- en scheutontwikkeling, doch op de smaak
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eengunstigeinvloedhad. Kalibevorderde dus de kleur en de kwaliteit der
druiven, hetgeen ook met de ervaring in de praktijk overeenkomt.
Als gemiddelde hoeveelheden zouden wij willen aanraden per are
kasoppervlak en ook in de omgeving buiten: 14 kg geconcentreerde
korrelmest 12 — 10— 18 vóór Nieuwjaar uit te strooien en in te spoelen
na de behandeling v a n de bomen. De grond moet men eerst wat natmaken, daarna met de greep oplichten en dan de meststoffen flink
inspoelen. Na de vruchtzetting, wanneer de scheut- en bladontwikkeling
matig is, vóór de pitzetting, strooit men 2 kg 12 — 10— 18 in daarvoor
gemaakte geultjes en spoelt men in. Na de pitzetting en vóór het kleuren
geve men dan nog 8 kg kalisalpeter, eveneens per 100 m 2 kasoppervlak
en diene dit op dezelfde wijze toe.
Om het andere jaar achten wij het toedienen v a n een bemesting van
± 1 5 kruiwagens verrotte stalmest zeer gewenst, waarbij dan alleen nog
een bijbemesting v a n 8 kg kalisalpeter na de pitzetting wordt gegeven.
De druif k a n ook wel lijden aan gebrekziekten, ontstaan door een t e
kort aan magnesium en ijzer. Kleine hoeveelheden hiervan toegediend
kunnen reeds verbetering brengen.
3 e . De grondbedekking.
De voordelen v a n een bedekking van de grond zijn: het voorkomen
van het uitdrogen v a n de grond, het tegen gaan v a n het dicht slibben
van de grond en het beperken van de verdamping, waardoor de kaslucht
gedurende het rijpen droger blijft en de kwaliteit v a n de druiven wordt
bevorderd. In kassen waarin een onderteelt wordt gedreven en de wortels
zich grotendeels in de kassen hebben ontwikkeld, k a n zo'n bedekking
voordelen hebben. Het geschiktste dekmateriaal is lang roggestro,
waarmede het gehele grondoppervlak der kas ter dikte van ± 4 cm
wordt bedekt. Na de laatste begieting v a n de grond, na de pitzetting,
wordt het stro uitgespreid, en na het oogsten weer opgeruimd. In ons
land doet men dit niet. I n droge jaren zou zo'n bedekking echter goede
diensten kunnen bewijzen.
4 e . Het gieten en het sproeien.
Over de watervoorziening en de betekenis ervan voor de teelt v a n
vruchtgewassen in kassen is reeds uitvoerig gesproken. Het gieten in het
najaar is vooral nodig, omdat tijdens het rijpen van de bessen en het
uitrijpen v a n de vruchthouten de grond tot een flinke diepte is ingedroogd
en ook de structuur verminderd is. Het is gewenst de grond reeds vrij
spoedig na de bladafval met het oog op de afkoeling v a n het gietwater,
flink nat te maken. Vooral bij het stoken v a n druiven moet hieraan
gedacht worden, daar de grondtemperatuur niet lager dan 8 à 9 0 C
gedaald mag zijn, wanneer met het stoken wordt begonnen. De grond
moet door en door nat gemaakt worden, hetgeen door middel v a n een
ondergrondse bevloeiing en (of) een greppelbevloeiing het beste is te
bereiken. De grond buiten de kassen behoeft niet gegoten t e worden.
Ook na het oogsten v a n de ondergewassen in de kassen is het nodig de
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grond flink t e begieten. Dit moet dan meest plaats hebben in de tijd, dat
de druiven aan het uitlopen zijn en de scheuten het glasoppervlak nog
niet geheel hebben bedekt. Bij de overbemesting (na de vruchtzetting of
(en) na de pitzetting) wordt nogmaals water gegeven in geuitjes, waarna
zorg wordt gedragen het laagje droge grond, dat terzijde is geschoven,
weer in de geuitjes te brengen om de rechtstreekse verdamping v a n het
aangebrachte water te verhinderen en daardoor een sterke verhoging
van de luchtvochtigheid tegen te gaan. Het gieten geschiedt alleen bij
gunstig weer.
H e t sproeien, liefst met lauw water, bevordert het regelmatig uitlopen
van de knoppen v a n de druif. Vooral in stookkassen, bij langdurig
droog en schraal weer,werkt het sproeien zeer gunstig op de ontwikkeling
v a n de plant. Ook verdient het aanbeveling droge plaatsen in de kas,
bij splitsingen v a n verwarmingsbuizen en bij grote aanvoerbuizen,
regelmatig vochtig te houden.
3. De b e h a n d e l i n g v a n d e k a s
I e . Het luchten en het schermen.
Zowel in koude als in verwarmde kassen speelt het luchten een voorname rol bij de teelt v a n druiven. I n het algemeen gedeelte is over dit
onderwerp reeds uitvoerig geschreven. Door het luchten kunnen we de
temperatuur en de vochtigheid van de lucht naar omstandigheden
regelen.
Zowel in koude als in gestookte kassen dienen wij na de oogst, door
overdag en ook 's nachts te luchten, de groei der bomen zo spoedig
mogelijk tot stilstand te brengen. In de rusttijd wordt in alle kassen
weinig of niet gelucht. Zodra echter de zon weer in kracht gaat toenemen,
dus in de maand Februari, worden de kassen verschillend behandeld.
Stookkassen worden dan weinig gelucht, doch kassen, welke men verlaten
wil, lucht men veel, terwijl men kassen met late variëteiten, als Black
Alicante, matig lucht. Tegen het uitlopen der druiven k a n bij de verlate
cultuur veel, ook 's nachts, worden gelucht. Bij de vervroegde teelt lucht
men betrekkelijk weinig en als dit toch geschieden moet, dan worden de
luchtramen reeds vroeg in de middag gesloten. I n koude kassen laat men
de temperatuur tot de bloeitijd geleidelijk oplopen, hoewel dit bij de
variëteiten verschillend geschiedt. Bij de teelt van Gros Colman mag men
vóór de bloei de temperatuur niet te veel laten oplopen, daar anders de
trossen te veel rekken en later gemakkelijk „lamsteligheid" optreedt.
Men dient het luchten verder met zorg toe te passen, daar bij te veel
luchten de rijptijd wordt vertraagd en de bessen moeilijk pp kleur komen.
Tijdens de bloeitijd treedt weer een gevaarlijke periode in. Iedere
variëteit stelt dan zijn bijzondere eisen. Gros Colman en Muskaat van
Alexandrie moeten vooral met zorg gelucht worden. De temperatuur
moet hierbij op ± 20 0 C. worden gehouden en mag 's nachts niet veel
dalen. Bij koud en regenachtig weer tijdens de bloeitijd proberen we
zoveel mogelijk van de zonneschijn te profiteren. Is het een dag met
zonneschijn, dan sluiten we de kas na 12 uur spoedig, om de temperatuur
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te doen stijgen en de luchtvochtigheid op te voeren. De meeldraden
strekken zich dan krachtig en werpen de bloembladen (mutsjes) af,
waardoor de bevruchting k a n plaats vinden.
Vóór en tijdens het krenten kan men door luchten de ontwikkeling
v a n de korrels wat tegengaan om op deze wijze het krenten over langere
tijd te kunnen verdelen. Na het krenten wordt eerst wat gelucht, doch
daarna kan dit tot de pitvorming verminderen. De druif moet nu snel
groeien.
Bij zeer hoge temperaturen en weinig wind zal ruim gelucht moeten
worden. Zelfs door het opzetten van deuren.
Ook vóór het kleuren der bessen moet veel gelucht worden, ook zelfs bij
gunstig weer 's nachts, om het rijpen der druiven langzaam te doen
geschieden en te voorkomen, dat de dauw v a n de korrels door condensatie
v a n de waterdamp verloren gaat. Dit k a n ook worden tegengegaan door
in die periode reeds vroeg op de dag te luchten. Verder is reeds in het
algemeen gedeelte opgemerkt, op welke wijze het luchten dagelijks moet
plaats vinden, n.1. geleidelijk hoger om na de middag de luchtramen
geleidelijk te sluiten.
Over het schermen werd reeds in het algemeen gedeelte geschreven.
De daarin genoemde gevallen gelden ook voor de druif. Bij dit vruchtgewas is schermen ook nog aan te raden, wanneer het glas nog niet geheel
bedekt is en bij veel zon de temperatuur dan te hoog oploopt voor een
gezonde ontwikkeling v a n de scheuten. Vooral in nieuwe stookkassen
schermt men vaak te weinig.
g. De opbrengst en de rendabiliteit
Volgens de Tuinbouwgids v a n 1944 waren de opbrengsten per are v a n
de verschillende druivenrassen:
Black Alicante (stook), aanv. stookperiode eind Februari . 375 kg
(koud)
325 kg
Frankenthaler (koud)
265 kg
Golden Champion (stook)
250 kg
Gros Colman (koud)
240 kg
Gros Colman (stook)
260 kg
Gros Maroc (koud)
240 kg
Op de proeftuin te Berlikum is ook aantekening gehouden v a n de
opbrengst van een drietal complexkassen, in de afmetingen 30 X 8 meter
en gebouwd in 1928.
Kas I is beplant met Black Alicante, kas II voor de helft met Golden
Champion en voor de andere helft met Gros Maroc en kas I I I met blauwe
Emile Royal. Gros Maroc in kas II is in 1937 opgeruimd, waarvoor Black
Alicante (met ' t oog op de bestuiving v a n Golden Champion) en Golden
Champion, ieder voor de helft, zijn geplant.
In tabel X I I I op blz. 735 zijn de gegevens vermeld.
De bemesting bestond in 1933 en voorgaande jaren uit 16.5 kg
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zwavelzure ammoniak, 14.5 kg superfosfaat 14 % en 16.5 kg patentkali
per are met 2 kg chilisalpeter als overbemesting en in de jaren 1934, 1935,
1936 per are uit: voor de helft 15.7 kg ASF korrels 1 2 — 1 0 — 18 en
voor de andere helft 9.65 kg zwavelzure ammoniak, 9 kg superfosfaat 17 % en 11.5kg patentkali. Het gehele oppervlak kreeg bovendien
een overbemesting v a n 5 kg chilisalpeter per are.
H e t is uit het grondonderzoek gebleken, dat de toegediende kunstmeststoffen t / m 1936 een sterke „verzouting" v a n de kasgrond tengevolge
hebben gehad. Hierdoor is de opbrengst der groentegewassen sterk
gedaald en heeft ook de ontwikkeling van de druiven geleden. Na een
toediening v a n stalmest en v a n een matige bemesting met ASF-korrels
is de opbrengst gestegen en kunnen nu zelfs weer alle groentegewassen
met succes worden geteeld. In kas I I I is in 1944 zelfs weer met zeer goed
resultaat kropsla, waarvan de plantjes eerst in perspotjes waren voorgekweekt, verbouwd. „ R a n d e n " k w a m niet voor, terwijl de kropvorming
zeer goed was.
Uit de opbrengstcijfers valt af te leiden, dat de teelt v a n bloemkool
(zie de jaren 1940 en 1941) zeer nadelig werkt op de opbrengst der
druiven, vooral bij Black Alicante. Betere gewassen voor de ondercultuur
bij druiven zijn snijsla en spinazie, al of niet gevolgd door raapstelen.
Deze gewassen zijn tijdig geruimd en behoeven ook niet zo sterk gegoten
te worden als de bloemkool.
Uit de cijfers k a n men ook afleiden, dat de onderteelt gemiddeld een
behoorlijke opbrengst heeft gegeven. Vooral in de oorlogsjaren vormde
dit een belangrijk bedrag.
De rendabiliteit v a n de teelt valt na te gaan, wanneer een berekening
•wordt gemaakt v a n de productiekosten.
Deze berekeningen zijn vanwege de Tuinbouwvoorlichtingsdienst in
1943 verricht voor koude druiven en voor stookdruiven. Hierbij werden
de volgende uitkomsten verkregen:
TABEL

XIV

Variëteiten
Black Alicante
Frankenthaler
Golden Champion
Gros Colman
Gros Maroc

| Voor verwarmde serre I Vcor koude serre
|

f 56.60
„ 70.75
„ 84.50
„ 81.63

f 45-17
., 52-43
„ 58-72
„ 61.17

De productiekosten zijn berekend per 100 kg.
Door ieder jaar de uitgaven voor arbeidslonen, ziektebestrijdingsmiddelen, meststoffen, verpakkingsmateriaal, enz. t e vergelijken met de
kosten, welke in het jaar 1943 zijn gemaakt, k a n de kweker zelf de productiekosten berekenen volgens het daarbij aangegeven schema.
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h. De afzetmogelijkheden
Onder de huidige omstandigheden is het moeilijk een oordeel over d e
afzetmogelijkheden te vormen.
De productie bedroeg vóór de oorlog in ons land ± 22 millioen kg,
waarvan de grootste helft in ons land kon blijven. In onderstaande
tabel zijn over de jaren 1938 en 1939 de jaarlijkse productie en de uitvoer
naar de verschillende landen vermeld.
T A B E L XV

Totale productie
Uitvoer
Totaal
Duitsland
Engeland
Finland
Noorwegen
Zweden
Polen
Denemarken
Ierse Vrijstaat
Zwitserland
Overige landen

1938
19.756.000 kg
1938
10.112.000 kg
5.486.000 kg
2.325.000 kg
110.000 kg
161.000 kg
992.000 kg
516.000 kg
214.000 kg
175.000 kg
82.000 kg
52.000 kg

1939
21.727.000 kg
0/
/o
54-3
22.0
1.1

1.6
9.8
5-1
2.1

1-7
0.8
0-5

1939

0/
/o

8.253.000 kg
5.275.000 kg
1.063.000 kg
42.000 kg
108.000 kg
1.115.000 kg
155.000 kg
321.000 kg
104.000 kg
58.000 kg
14.000 kg

63-9
12.9
0.5
1-3
13-5
1.9
3-9
1-3
0.7
0.1

Er is t h a n s nog geen overzicht te geven over de jaarlijkse productie
van de druiven in ons land en evenmin in welke m a t e de kasdruiven door
de verschillende landen gevraagd zullen worden. Ook zijn we niet op de
hoogte met de productie van de kasdruiven in België, Frankrijk en
Engeland. Het is wel bekend, d a t de vraag naar kasdruiven, over het
algemeen naar fruit, in ons land zeer groot is, zodat bij voldoende koopkracht v a n het publiek belangrijke hoeveelheden in eigen land zijn te
plaatsen. Deze afname k a n in de hand worden gewerkt door het voortbrengen v a n vruchten van eerste kwaliteit met goede smaak. Verder is het
van groot belang de productie te verdelen over langere tijd. De hoofdaanvoer v a n de druiven in ons land valt nu in de maanden October
en November, ten tijde dat de Black Alicante uit de koude kassen wordt
geoogst. Door het verlaten van dit ras k a n de aanvoer v a n verse druiven
tot December en begin J a n u a r i worden verlengd.
i. Het vervroegen
Door in de kassen verwarmingsbuizen aan te leggen, k a n men de
druiven vervroegen. De voordelen hiervan zijn:
Een betere arbeidsverdeling in de bedrijven met veel druivenkassen.
Vooral t.a.v. het krenten is dit zeer belangrijk. Dat de tijd v a n aflevering
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der druiven wordt vervroegd. Dat variëteiten kunnen worden geteeld,
welke in de koude kassen niet rijp worden. Dat de opbrengst, de kwaliteit
en de smaak v a n variëteiten, die in de bloeitijd een hoge temperatuur
nodig hebben voor een goede vruchtzetting, door stoken k a n worden
verhoogd en dat de stookkas, m i t s niet t e vroeg wordt gestookt, goed
k a n worden benut voor fijnere cultures (chrysanten, freesia's en plantenkweek) ; beter dan de koude kas.
De verwarming v a n de meeste druivenkassen is meestal niet zodanig,
dat met het stoken vroeg k a n worden begonnen.
Alleen in kweekkassen of kassen waarin ook tomatenplanten worden
opgekweekt en tevens druivenbomen zijn geplant, wordt de druif vroeg
gestookt. I n vele kassen bestaat het vervroegen alleen in het wat „bijstoken" om de druiven in het voorjaar vroeger te doen uitlopen en de
groeiregelmatigerte doenverlopen,om op dezewijzevroeger onberispelijke
druiven v a n goede smaak op de veiling te kunnen aanvoeren. Bovendien
is de opbrengst aan druiven dan meestal hoger dan in de koude kassen.
Men begint gewoonlijk in de laatste helft v a n Februari-begin Maart m e t
het stoken v a n de kassen.
Bij het stoken dienen we in vergelijking met de onverwarmde kassen
aan de volgende kwesties onze bijzondere aandacht te schenken.
H e t is niet mogelijk druiven, in koude kassen geteeld, dadelijk vroeg
b.v. half December-begin J a n u a r i te stoken. De rusttijd v a n de druivenbomen zou dan te kort zijn. Bij vroeg stoken blijven de knoppen dan
grotendeels „zitten" zodat een mislukking v a n de teelt hiervan het gevolg
is. De druivenbomen moeten, willen ze vervroegd kunnen worden, de
groei in de herfst vroeg kunnen afsluiten, terwijl de knoppen uitgerijpt
moeten zijn. Dit is te bereiken door geleidelijk aan, de bomen vroeger t e
forceren.
De rusttijd v a n de druivenbomen wordt gunstig beïnvloed door de
grond in de herfst zo droog mogelijk te houden, veel t e luchten (dag en
nacht) en daardoor de t e m p e r a t u u r in de kassen zo laag mogelijk t e
houden. Voorts moet men vrij spoedig na het oogsten de vruchthouten
tot op de helft der lengte teruggenomen om een goede luchtcirculatie
te bevorderen.
H e t ontluiken v a n de druivenbomen wordt ook nog gunstig beïnvloed
door de luchtramen gedurende de wintermaanden, mits het niet te veel
vriest, open te houden.
In ons klimaat levert het vervroegen v a n druiven vóór half December
onvoldoende resultaten op, met uitzondering wellicht v a n de teelt van
druiven in complexkassen. De opbrengsten blijven ook laag, omdat de
ontwikkeling v a n de bomen grotendeels valt in een tijd waarin de belichting onvoldoende is.
Met het verschuiven v a n het tijdstip v a n het vervroegen neemt de
opbrengst en ook de kwaliteit der druiven toe. De opbrengst wordt zelfs
bij het forceren in de periode v a n half Februari-begin Maart hoger, dan
de oogst in de koude kassen. Het kleuren van de druiven valt in een tijd,
dat de duur van de belichting langer en de temperatuur hoger is, hetgeen
een gunstige invloed op de kleur v a n bepaalde variëteiten uitoefent.
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Muscaat v a n Alexandrie, Golden Champion en Gros Colman hebben in
gestookte kassen meestal een mooiere kleur dan in koude kassen. Door de
grotere verdamping der bladeren treedt het barsten der korrels ook
minder op dan in de koude kassen.
Tussen het begin v a n het stoken en het uitlopen van de knoppen is een
bepaald tijdsverschil, dat samenhangt met de variëteit, het tijdstip waarop
het stoken begint en met de voorbehandeling der bomen. Bij vroeg stoken
in December is dit meestal een m a a n d ; bij latere aanvang v a n het stoken
hoogstens een paar weken. De stookkosten worden daardoor bij het
vroege stoken vrij hoog.
Bij vroeg stoken moet de begintemperatuur niet te hoog zijn, ± 10° C ,
en dan geleidelijk tot het uitlopen van de knoppen op 15à 20° C. worden
gebracht. De scheuten en de trossen rekken anders t e veel, hetgeen
meestal „lamsteligheid" van de druiven ten gevolge k a n hebben. W o r d t
half—eind Februari begonnen dan k a n de temperatuur dadelijk wat
hoger worden genomen (15a 20° C ) . Het is in de periode vóór het uitlopen
der knoppen van veel belang, dat de vochtigheid wordt opgevoerd en de
knoppen met lauw water worden besproeid.
De bodemtemperatuur dient bij het begin v a n het stoken minstens
9 à io° C. t e zijn. Door het plaatsen v a n grondthermometers in de kasgrond k a n men zich hiervan op de hoogte stellen. Bij het vroege forceren
en in koude strenge winters is het noodzakelijk de afkoeling v a n de grond
tegen te gaan door een stro- of rietbedekking. Ook is het gewenst het
bevochtigen v a n de kasgrond vroegtijdig te doen plaats vinden, daar
anders de temperatuur van het gietwater beneden 9 0 C. is gedaald.
Nog meer dan in koude kassen moet het luchten met veel zorg geschieden. Vooral in de maanden Maart, April en Mei met zeer afwisselend weer
zullen bij het luchten koude luchtstromingen vermeden moeten worden.
Hoge temperaturen moeten dan vermeden worden, daar ze nadelig
werken op de ontwikkeling van de druif. In die periode zal het echter vaak
nodig zijn de luchtramen vroegtijdig na de middag te sluiten om de
druivenbomen zoveel mogelijk v a n de zonnewarmte t e laten profiteren.
Sterke temperatuurschommelingen moeten dus voorkomen worden. H e t
schermen k a n bij felle zon en droge lucht tijdens het kleuren noodzakelijk zijn.
Het optreden v a n „spint" komt in de stookkassen v a a k voor. Het
regelen v a n de luchtvochtigheid, door de grond onder de verwarmingsbuizen vochtig te houden b.v. door er turfstrooisel onder te strooien en
dit geregeld te bevochtigen en het uitstralen v a n de buizen bij splitsingen
tegen te gaan, zijn middelen om het optreden v a n het „spint" tegen te
gaan. Ook is het gewenst de dieven, welke niet gebruikt behoeven t e
worden t e verwijderen. Ze worden het meest door het spint aangetast.
j . Het verlaten
Er zijn een drietal methoden om de druiven te bewaren, n.1. in koelhuizen, op zolders en op de boom. De twee eerstgenoemde manieren worden
elders in dit boek behandeld.
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Een betrekkelijk gering percentage v a n de geteelde druiven wordt in
koelhuizen en op zolders bewaard, mede omdat slechts een klein deel van
de geteelde druiven voor dit doel in aanmerking komt. We zullen de
bewaring op de boom behandelen. Deze methode wordt ook wel aangeduid met het verlaten.
In België past men het verlaten vnl. toe bij Gros Colman. Door in het
voorjaar de temperatuur zo laag mogelijk te houden (het glas te bedekken
met planken of te bestrijken met een laag klei en veel te luchten) lopen
de druiven laat uit en tracht men daardoor de rijping in het begin te
remmen. Door verder vroeg in de herfst de kassen te stoken, komen de
druiven op kleur, wordt het rotten v a n de bessen verhinderd en houdt
men de bomen enigszins aan de groei. Op deze manier is het mogelijk
d e druiven lange tijd, soms wel tot in Maart van het volgend jaar, op de
b o m e n te bewaren.
In ons land heeft deze methode weinig succes opgeleverd. Met de teelt
v a n Gros Colman verkrijgt men hier, wellicht door het vochtige klimaat
en door de vrij hoge grondwaterstand, minder goede resultaten dan
in België.
Beter geschikt voor de bewaring op de boom is de variëteit Black
Alicante. Deze druif, mits goed behandeld, gedijt op de meeste gronden
v a n ons land best.
Ook bezit ze de gunstige eigenschap stevige bessen voort te brengen,
welke geruime tijd op de bomen bewaard kunnen blijven voor de schil
in elkaar schrompelt.
Wil men tot nieuwjaar de druiven op de boom bewaren dan dient men
dit doelbewust te doen. Nog langer te bewaren is niet aan te raden,
omdat men dan zou moeten trachten het uitlopen v a n de bomen naar
een later tijdstip in het jaar te verschuiven. De vorming v a n assimilaten
zou dan echter verschoven worden naar kortere dagen, hetgeen een vermindering v a n reservevoedsel voor het volgende jaar tengevolge zou
hebben. De vruchtbaarheid van de bomen zou hierdoor achteruitgaan en
als gevolg daarvan zou het noodzakelijk zijn het aantal trossen op de
b o m e n te beperken. Het verlaten is dan niet meer rendabel.
Voor het verlaten kunnen de volgende middelen worden aanbevolen:
Veel luchten vóór het uitlopen. De grond bedekken en het glas scherm e n met klei of krijtwit is niet nodig.
Het telen v a n een ondervrucht en wel v a n bloemkool. Door het verd a m p e n v a n de bladeren blijft de temperatuur laag, mede omdat voor de
bloemkool veel gelucht moet worden. Men moet zorgen, dat het gewas
niet te geil wordt, daar de kas anders te vochtig wordt en de „Meiziekte"
gemakkelijk optreedt.
H e t krenten moet met veel zorg geschieden; geen beschadigde bessen
of éénpitters mogen blijven zitten. Deze bessen barsten gemakkelijk in
d e herfst en veroorzaken „rot" in de trossen.
H e t uitbreken v a n scheuten op tijd en in voldoende m a t e verrichten.
I n de herfst droogt het gewas dan sneller op. Ook gedurende de zomer dit
•werk tijdig doen.
Spreng-er, Fruitteelt.
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De kas 's morgens zo vlug mogelijk luchten om de lucht droog t e
houden. H e t luchten mag niet overdreven worden, omdat voor het op
kleur komen en voor het verkrijgen v a n een goede smaak een behoorlijke
temperatuur nodig is.
Omstreeks half Augustus, n a de pitzetting, bij koude nachten de ketel
's nachts aanzetten en de kas wat verwarmen. De bessen groeien hierdoor
beter uit, terwijl voorkomen wordt, dat er zich condensatiewater op de
korrels afzet als de lucht 's morgens warmer begint te worden. H e t
stoken regelen naar de weersomstandigheden. Wordt dauw of koud
weer verwacht d a n moet worden gestookt.
Komen de herfstregens dan dreigt het gevaar van het barsten der
korrels en vooral in kassen, waarvan de wortels der bomen zich grotendeels buiten de kassen hebben gevormd. Deze voeren dan rijkelijk
vocht toe, terwijl de verdamping der bladeren door de verhoogde luchtvochtigheid en de sterke afkoeling is verminderd. Door 's nachts de kas
wat te verwarmen, zo nodig met de luchtramen iets geopend, wordt het
barsten voorkomen.
Het stoken wordt voortgezet tot de grond voldoende is afgekoeld en
er een evenwicht is bereikt tussen de hoeveelheid water, welke de wortels
aanvoeren en de hoeveelheid vocht, welke de bomen verdampen. Het
stoken is dan (behalve bij vorst) weinig meer nodig, omdat de condensatie
v a n de waterdamp in de kassen in die tijd van het jaar (November) niet
meer op de trossen, maar op de glasvlakte, die kouder is, plaats vindt.
H e t gevaar voor het optreden v a n „rot" in de korrels is dan grotendeels
geweken.
Zodra de bessen gaan rotten, worden de trossen dadelijk gesneden en
verkocht.
H e t isgewenst ruime kassen voor het verlaten v a n de druiven t e nemen
om de lucht droger te kunnen houden.
k. D e ziekten en beschadigingen en hoe ze bestreden moeten worden
i. D e d i e r l i j k e
e

parasieten

I . Druivenhaan (Otiorrhynchus sulcatus)
Deze kever behoort tot de lapsnuittorren, d. z. kevers met een korte,
aan het vooreind iets verbrede en p l a t t e , snuit. De grijsgevlekte dekschilden zijn vergroeid, zodat de kevers niet kunnen vliegen.
Zij vreten aan de knoppen en kunnen als hun aantal vrij groot is een
ernstige schade veroorzaken.
In het voorjaar legt de vrouwelijke kever eitjes in de grond; de geelwitte, pootloze larven vreten aan de wortels v a n verschillende gewassen,
waardoor zij vaak nog schadelijker zijn dan de kevers.
De bestrijding is niet gemakkelijk; wegvangen is nog de beste methode.
De kevers zijn nachtdieren, overdag verbergen zij zich in alle mogelijke
schuilplaatsen. Legt men plankjes, stenen, dakpannen, e. d. neer, dan
kruipen zij daaronder gaarne weg. Men moet goed opletten om ze te
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vinden, want de onbewegelijke grijze kevers lijken veel op kleine aardkluitjes.
Misschien zou een bestuiving met DDT, waarvoor verschillende snuitkevers gevoelig zijn, b a a t kunnen geven. Het zal gewenst zijn 's avonds
te stuiven als de kevers actief zijn, hoewel het niet uitgesloten is, dat de
kevers sterven, nadat zij op de met DDT bestoven t a k k e n hebben
gelopen.
2 e . Thrips
Op druiven komen verschillende soorten voor. H e t zijn kleine, smalle
zwarte insecten, waartoe ook de „donderbeestjes" behoren. Zij schaven
aan de bladeren, vooral aan de toppen der scheuten, waardoor zilverachtige vlekjes ontstaan en zij zuigen sap op, maar de nadelige invloed
daarvan is niet groot.
Bedenkelijker is de beschadiging v a n de vruchten; ook aan de schil
wordt geschaafd en dit heeft verkurking ten gevolge. De schil is dan
bedekt met kurkplekjes, soms met een enigszins netvormige tekening.
De beschadiging k a n voorkomen worden, doorvóór de bloei enige keren
met tussenruimten v a n een week te spuiten met o.i % nicotine of later
nicotine te verdampen (20 cm 3 per 100 m 3 kasinhoud of rookpoeder te
gebruiken (J kg per 100 m 3 ). Vanaf het begin v a n de rijping der vruchten
mag het giftige nicotine niet meer gebruikt worden. Met het oog op
vergiftiging mag men niet lang in met nicotine behandelde kassen verblijven.
Ook blauwzuurmiddelen kunnen gebruikt worden; 's avonds kan
70 g cyanogas of 35 g calcid of natrium cyanide per 100 m 3 kasinhoud
op de grond uitgestrooid worden. Uit het poeder ontwikkelt zich het zeer
giftige blauwzuurgas.
Het gewas moet droog zijn en 's nachts ook droog blijven; de temperatuur mag niet te veel dalen, daar anders de waterdamp zou condenseren.
Na het uitstrooien van het poeder mag niemand de kas ingaan (kas
afsluiten); 's morgens moet flink gelucht worden.
Tijdens de bloei mag de nicotine- of blauwzuurbehandeling niet
toegepast worden.
3 e . Spint (Tetranychus urticae)
De mijten zuigen aan de onderzijde der bladeren; het blad, dat eerst
geel, later vaalbruin wordt, valt vroegtijdig af. Bij de gunstige omstandigheden welke in kassen heersen, vermeerderen de mijten zich snel. De
aantasting welke eerst pleksgewijs in de kas voorkomt, k a n zich snel
uitbreiden.
Bij het eerste optreden van de spintmijten moeten maatregelen
getroffen worden.
Vóór de bloei k a n gespoten worden met een minerale-olie voor zomergebruik (1 % ) twee à drie maal met tussenruimten v a n 4—6 dagen;
na de bloei is dit niet meer mogelijk, omdat de vruchten geen dauw
zouden ontwikkelen.
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Na de bloei k a n de naphtalinebehandeling toegepast worden, 's Morgens worden de ramen dichtgelegd en i kg naphtalinepoeder per ioo m 3
kasinhoud op de grond uitgestrooid. Als de temperatuur tot 23° C. is
opgelopen, wordt het glas m e t krijt bespoten; de temperatuur mag niet
boven 35 0 C. stijgen. Bij Golden Champion, Gros Maroc en Muskaat v a n
Alexandrie mag de temperatuur niet hoger dan 32 0 C. oplopen. De
tweede dag wordt nogmaals \ kg naphtalinepoeder uitgestrooid; de derde
dag strooit men geen naphtalinepoeder meer uit, doch de kas blijft
gesloten. De daarop volgende dag flink luchten.
Vóór de behandeling moet flink water worden gegeven.
Naphtalinedampen zijn explosief; men mag daarom niet met vuur
(sigaar, pijp) in de kas komen. Zelfs het omdraaien v a n een electrische
schakelaar (vonk) k a n gevaarlijk zijn.
Een spintmiddel, dat de laatste tijd sterk naar voren komt, is azobenzol. Het is een oranjekleurige stof, welke met water tot een papje
omgeroerd, op de verwarmingsbuizen k a n worden uitgesmeerd ; ook k a n
het op stelletjes verwarmd en verdampt worden. Verder zijn er rookkaarsen gemaakt, terwijl het verneveld k a n worden met aerosols en
aerocides. Men volge nauwkeurig de voorschriften v a n de fabrikanten.
Als algemene regels gelden, dat de behandeling moet worden uitgevoerd tussen 24 0 C. en 32 0 C.; op hete zomerdagen na 4 u. 's middags
te beginnen en de kas t o t de volgende morgen gesloten t e houden.
Na de pluk k a n met een mineraal oliepreparaat b.v. 2 % W.D. 200
gespoten worden; dit moet geschieden voordat de mijten (de wijfjes
overwinteren) het gewas verlaten hebben.
4 e . Dopluis (Pulvinaria vitis)
I n de nazomer ziet men op de t a k k e n bruine dopjes, waaronder een
witte wasmassa te voorschijn komt. I n deze wasmassa bevindt zich een
groot aantal eitjes. Gedurende het voorjaar verspreiden de jonge luizen
zich over scheuten en bladeren, waarvan zij zuigen. Tegen de tijd dat zij
eitjes gaan leggen, begeven de wijfjes, die dan nog plat ovaal v a n vorm
en donkergeel van kleur zijn, zich naar de takken. Daar zwellen zij op en
krijgen een steeds donkerder kleur, tot roodbruin toe en de huid op de rug
wordt harder en verandert in een dopvormig schild. Hieronder worden
de eitjes gelegd; na het eierleggen sterft het moederdier af.
De bestrijding is mogelijk door een winterbespuiting met 6 % v . b . c ,
welke echter niet in stookkassen mag worden uitgevoerd, omdat de vrijkomende dampen later het gewas zouden beschadigen. Ook in koude
kassen, waarin verschillende gewassen als ondercultuur worden geteeld,
kunnen de dampen beschadiging veroorzaken. Dit laatste geldt in nog
sterkere m a t e voor de kleurstoffen, zodat men met deze middelen voor
cultures onder glas zeer voorzichtig moet zijn. Minerale oliepreparaten
(6 %) kunnen zonder bezwaar verspoten worden, tenzij de druiven
met Californische p a p of andere zwavelpreparaten behandeld zijn.
I n hetvoorjaar, als de jonge luizen tevoorschijn komen, is een blauw-
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Foto 9. Dopluis op druif (Pulvinaria vitis).
(Foto Plantenziektenkundige Dienst, Wageningen.)

zuurbehandeling (zie blz. 743 bij thrips) ook uitvoerbaar; daar niet alle
jonge luizen gelijktijdig te voorschijn komen, is een herhaling na enige
weken gewenst.
Als er vóór de bloei reeds vele jonge luizen op de bladeren aanwezig
zijn, k a n men ook met 1% minerale-olie voor zomergebruik spuiten.
De luizen scheiden een stroperige vloeistof (honingdauw) af, waarop
zich een zwarte schimmel (roetdauw) ontwikkelt. Bladeren en vruchten
kunnen met de zwarte zwammassa bedekt worden; de aangetaste trossen
zijn vrijwel waardeloos.
5 e . Viltplekken (Eriophyes vitis) (Phytopus vitis)
Aan de onderzijde der bladeren leven de galmijten pleksgewijs. Waar
zij zich bevinden heeft een sterkere groei plaats (hypertrophie) en tevens
ontwikkelen zich vrij lange haren uit de opperhuidscellen, waardoor de
viltachtige plekken (erineum) ontstaan.
De mijten bevinden zich tussen de haren.
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In het najaar begeven de mijten zich naar de knoppen, waar zij onder
de knopschubben overwinteren.
De schade is in de regel niet ernstig, zodat een bestrijding v a n de mijten
zelden nodig is. Er bestaan zelfs in ons land geen positieve gegevens over
de bestrijding. I n Zwitserland heeft men ervaren, dat een bespuiting met
5 % Californische p a p kort vóór het uitlopen v a n de knoppen een uitstekend resultaat geeft.
2. De p l a n t a a r d i g e p a r a s i e t e n
I e . Meeldauw (Uncinula spiralis)
Reeds spoedig na de bloei ziet men op de jonge bladeren het witte
meelachtige laagje, d a t karakteristiek is voor de meeldauwziekte, verschijnen. De aantasting breidt zich snel uit, zodat spoedig ook de scheuten
en oudere bladeren met het schimmellaagje bedekt worden. De bladeren
verschrompelen en vallen voortijdig af. Hoewel de druivenstokken onder
deze aantasting lijden, is de schade toch niet zo groot als men zou vermoeden. Wel ernstig is evenwel de aantasting v a n de vruchten; als deze
in een jong stadium worden aangetast, worden zij bruin en gaan te
gronde, bij een latere aantasting v e r k u r k t de huid en de vruchten
barsten, zodat de pitten zichtbaar komen. Bij een grote luchtvochtigheid
gaan de gebarsten vruchten in rotting over.
Ter bestrijding worden de druiven, nadat de stokken v a n de draden
zijn losgemaakt, in de winter bespoten met 8 % Californische p a p . Zodra
de ziekte desondanks begint op t e treden, wordt direct m e t bloem v a n
zwavel gestoven en later moeten nog enkele bestuivingen volgen. Het
moet ontraden worden dit tijdens de bloei te doen.
Ook na de bloei moet men bij het stuiven enige voorzichtigheid in acht
nemen; er moet niet te zwaar gestoven worden en men moet het niet bij
hoge temperatuur doen, daar anders verkurking v a n de schil optreedt,
vooral Frankenthaler en Golden Champion zijn gevoelig.
2 e . Valse meeldauw (Plasmopara viticola)
Deze ziekte treedt alleen op bij druiven, welke buiten geteeld worden;
voor ons land is zij dus niet v a n betekenis. Bij het begin v a n de ziekte
verschijnen er licht groene vlekken op de bladeren; aan de onderzijde
van deze vlekken treedt een wit schimmelpluis naar buiten. Later verdorren de aangetaste bladeren.
De bessen, welke eveneens worden aangetast, verschrompelen en verdrogen.
Door enige bespuitingen met een koperhoudend middel k a n de ziekte
worden tegengegaan. Door deze ziekte is de zwamdodende werking v a n
Bordeauxse p a p ontdekt. Franse wijnbouwers in de omgeving v a n
Bordeaux hadden de stokken bespoten met een mengsel v a n kopervitriool en kalk om de indruk te vestigen, dat de druiven met een vergiftige stof waren bedekt. Op deze wijze hoopten zij het stelen v a n druiven
tegen te gaan.
De valse meeldauw trad in d a t jaar hevig op; het was toen zeer op-
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vallend, d a t de bespoten wijnstokken de gehele zomer groen blad droegen,
terwijl v a n de niet bespoten stokken de bladeren bruin werden en
afvielen.
3 e . Dode-armziekte (Phomopsis spec)
Een aantal jaren geleden werden de druiventelers verontrust, doordat
op vele plaatsen gedeelten der stokken afstierven. De bladeren bleven
klein, kregen scherp begrensde kleine bruine vlekjes, tenslotte werden de
bladeren geheel dor en dan bleek de t a k geheel dood te zijn. Soms liepen
in het voorjaar enkele takken niet uit.
Het onderzoek wees uit, dat de „token", d.w.z. de door de snoei sterk
verdikte zijtakken, door een zwam, behorende tot het geslacht Phomopsis, waren aangetast en d a t deze zwam v a n uit de token de stokken
binnendrong en tot afsterven bracht.
Een doeltreffende bestrijding v a n deze ziekte is nog niet gevonden.
4 e . Rotting van de vruchten (Botrytis cinerea)
Tijdens het rijpen treedt vooral bij trossen, welke slecht gekrent zijn,
rotting op.
De rottende vruchten worden bedekt met een grijze schimmelmassa,
welke na enige tijd „stuift" als men er tegen schudt.
H e t zijn de sporen v a n de zwam welke dan verspreid worden.
Een hoge luchtvochtigheid begunstigt het optreden van de schimmel.
Er moet dus door regelmatig luchten voorkomen worden, d a t de lucht
zeer vochtig wordt.
Zodra rotting begint op t e treden moeten de rottende vruchten verwijderd worden, daar anders een groot deel v a n de tros door de schimmel
wordt aangetast en verloren gaat.
3. De n i e t - p a r a s i t a i r e z i e k t e n
I e . Meiziekte
Plotseling vertonen de bladeren in het voorjaar, meestal in Mei
(vandaar de naam) grote onregelmatige bruine vlekken. Het is gebleken,
d a t deze vlekken niet door een schimmel veroorzaakt worden, maar het
gevolg zijn v a n grote temperatuurschommelingen.
Terwijl de temperatuur buiten nog vrij laag is, k a n op zonnige dagen
de temperatuur in de kassen vrij hoog oplopen. Er moet dan gelucht
worden; door de binnenstromende koude lucht daalt de temperatuur
weer snel en daartegen is het blad niet bestand. De vlekken treden het
meest op dicht bij de luchtramen.
Niet alleen de bladeren, maar ook de vruchten kunnen kou vatten,
zij krijgen dan ingezonken, grijsgroene, tot bruine vlekken. Black Alicante
is zeer gevoelig.
Een hoge luchtvochtigheid bevordert het optreden v a n het verschijnsel.
Door tijdig en matig t e luchten, worden de grote temperatuurschommelingen voorkomen; er bestaat dan minder k a n s op kouvatten.
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2e.
Intumescenties
Op de bladeren en jonge scheuten ontstaan talrijke lichtgroene bobbeltjes. Onder invloed v a n een hoge luchtvochtigheid strekken de opperhuidscellen bij de stengels zich in radiaire richting en bij de bladeren
in een richting loodrecht op het bladoppervlak. Deze doorbreken tenslotte de epidermis; de sponzige celgroepen puilen dan naar buiten.
De losse celgroepen verdrogen na enige tijd en worden bruin.
Door regelmatig luchten moet een hoge luchtvochtigheid voorkomen
worden.
3 e . Lamsteligheid
De steeltjes v a n de vruchten verdrogen en worden bruin; de toevoer
v a n vocht en voedsel naar de vruchten wordt belemmerd. Zij groeien
niet goed uit, kleuren slecht en blijven zuur.
Hoewel het wel zeker is, dat ongunstige omstandigheden dit verschijnsel veroorzaken, is het toch niet met zekerheid bekend, welke
factoren de ongunstige invloed uitoefenen.
Het verdient aanbeveling grote temperatuurschommelingen te vermijden. Een te sterke zomersnoei moet verkeerd geacht worden, beter is
het geleidelijk aan de scheuten in te korten of weg te nemen.
Het moet ontraden worden de naphtaline-behandeling tijdens het
kleuren toe te passen.
H e t verschijnsel treedt vooral op bij Frankenthaler, Gros Colman en
Muscaat v a n Alexandrie.
4 e . Chlorose
Enige tijd na het uitlopen v a n de knoppen treedt een geelkleuring v a n
het blad op, beginnende bij de bladranden en later doordringend tussen
de nerven. Dit verschijnsel k a n een gevolg zijn van een te hoog kalkgehalte v a n de grond (hoge p H ) , waardoor opname v a n ijzer, d a t een rol
speelt bij de vorming v a n het bladgroen, belemmerd wordt; v a n magnesiumgebrek en soms v a n een te hoge zoutconcentratie in de grond.
Een te hoge p H k a n verlaagd worden door het uitstrooien en onderwerken van zwavel (na ingewonnen advies) en door het mesten met
zwavelzure ammoniak, kalisulfaat en superfosfaat.
Bij magnesiumgebrek dient men liever tot 5 kg magnesiumsulfaat
per are uit te strooien.
Zout k a n uitgespoeld worden door met flinke hoeveelheden water te
gieten.
5 e . Ingezonken vlekken op de bessen
Als na een donkere periode de zon fel doorkomt, k a n op de bessen
zonnebrand (bruinviolette tot loodkleurige vlekken) ontstaan. Vooral
bij Golden Champion, Muscaat v a n Alexandrie en Black Alicante treedt
deze beschadiging veelvuldig op.
Door op tijd de kassen met krijtwit te bespuiten, k a n deze beschadiging
worden voorkomen.
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§ 2. D E P E R Z I K ( P R U N U S P E R S I C A ZUCE)

a. Algemene opmerkingen
Het wordt verondersteld, dat China het oorspronkelijke vaderland v a n
de perzik is en dat dit vruchtgewas daar reeds 2 à 3 duizend jaar vóór
de Christelijke jaartelling geteeld werd. Er zijn schrijvers die beweren,
dat de perzik door Keizer Claudius uit Perzië naar Italië is gebracht en

Foto 10. Een mooie tak perziken.
(Fotobureau „Hollema", I^eeuwarden.)

zich vandaar over de andere landen v a n Europa verspreid heeft. Over de
tijd, waarin de perzik in ons land in cultuur is genomen, zijn geen positieve gegevens bekend.
De perzik groeit in de eerste jaren na de enting, op geschikte onderstammen, bij goede verzorging vrij krachtig en vertoont reedsspoedig een
grote vruchtbaarheid. Ook zaailingperziken groeien in de eerste jaren
sterk.
De leeftijd v a n de perzikboom is betrekkelijk kort en hangt samen
met de onderstam waarop de variëteiten worden geoculeerd, met de
grondsoort, de behandeling v a n de bomen, enz. Gemiddeld zullen bij de
teelt in kassen de bomen 20 à 30 jaar oud worden.
Het wortelstelsel v a n de onderstammen waarop de perzik wordt
geoculeerd ontwikkelt zich meestal aan de oppervlakte en breidt zich
weinig uit. Voor een gunstige ontwikkeling v a n het wortelstelsel verlangt
de perzik een tamelijk lichte, gemakkelijk te verwarmen grond, welke
goed voorzien moet zijn v a n opneembare voedingsstoffen. Kalk in de
grond is belangrijk, terwijl een goede drainage een eerste vereiste is voor
het welslagen v a n de teelt. Bij gunstige wortelontwikkeling m a a k t de
perzik overvloedig takken en scheuten. Op het grootste gedeelte v a n de
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scheuten worden bloemknoppen gevormd. Uit elke bloemknop ontstaat
één bloem. De variëteiten kunnen naar de grootte en de kleur der
bloemen worden onderscheiden. Er zijn er met grote, met tamelijk kleine
en met kleine bloemen. Kleine bloemen hebben b.v. Schone van het
Westland (late Montagne) en Mevrouw I d e ; grote bloemen: Montagne
en Bon Ouvrier. De kleur der bloemen k a n zijn: wit (zeldzaam), lichtrose,
gewoon rose en donkerrose.
De bestuiving van de perzik verloopt bij niet te lage temperatuur, bij
een behoorlijke vochtigheid v a n de grond en een droge lucht gunstig.
Een kunstmatige bestuiving k a n onder bepaalde omstandigheden (bij
weinig zon) de bevruchting gunstig beïnvloeden. De bloemen van bijna
alle perzikrassen zijn zelffertiel.
De vruchten van de perzik lopen ook sterk uiteen (zie hiervoor bij
variëteitenkeuze).
Aan de bladeren kunnen de perziken worden onderscheiden. Er zijn
drie bladvormen. Volgens Dr. RIETSEMA in de „Vijfde beschrijvende
rassenlijst voor fruit" zijn het de volgende:
bladeren met grote niervormige klieren. Klieren veelal op steel en schijfbasis, blad ondiep gekarteld, matig lang gesteeld, weinig v a t b a a r voor
meeldauw;
bladeren met kleine, ronde klieren. Klieren zelden op steel, meestal
alleen op schijfbasis, blad ondiep gekarteld, in het algemeen zeer weinig
dieper dan in de eerste groep, blad matig lang gesteeld, weinig vatbaar
voor meeldauw;
bladeren zonder klieren. Deze zijn iets korter gesteeld, de bladrand is
tamelijk diep gezaagd en vaak enigszins meer geplooid, vatbaar voor
meeldauw.
Variëteiten met dooiergeel vlees vertonen in de bladeren ook een okergele bijkleur, die bij bepaald licht aan de bebladerde struik een geelgroene
tint k a n geven.
De perzik teelt men in de kassen en warenhuizen in bepaalde vormen.
I n de kassen wordt de waaiervorm gebruikt en in de warenhuizen meestal
de struikvorm. Bij het opkweken v a n deze bomen worden gesteltakken
gevormd, waarop de vruchttwijgen zitten.
De waaier wordt aan de binnenzijde langs het glasoppervlak geleid
met de bedoeling, dit elk jaar zo regelmatig mogelijk met vruchtscheuten
t e bedekken om over het gehele oppervlak vruchten te kunnen oogsten.
Na het vallen der bladeren kunnen verschillende soorten twijgen
(loten) worden opgemerkt. Ze kunnen in twee groepen worden verdeeld,
n.1. in kortloten en in langloten. Tot de kortloten rekenen wij de kleine
twijgjes, waarop bloemknoppen voorkomen met op het eind een bladknop. De perzik behoort n.1. tot de steenvruchtigen. Bij deze groep v a n
vruchtbomen ontstaan op de vruchttwijgen bloemknoppen (geen gemengde knoppen, ten onrechte bloemknoppen genoemd, zoals bij de pitvruchtigen) en bladknoppen. De practijk verdeelt de langloten in volkomen vruchttwijgen, onvolkomen vruchttwijgen, te vroege vruchttwijgen en
houttwijgen. In physiologisch opzicht is hiertussen geen verschil. Bij
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Foto i i . Struikvorm perzik „Gretha Jonker".
(Fotobureau „Rollema", Leeuwarden.
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Foto 12. Leiboom Perzik „Bon Ouvrier".
(Fotobureau „Rollema", Leeuwarden.)
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Foto 13. Een perzikboom geleid in de palmet waaiervorm.
(Fotobureau „Rollema", Leeuwarden.)

normale vruchttwijgen komen gewoonlijk aan de basis een paar bladknoppen voor, verder bloemknoppen, waarvan 1 alleen staat of 2 bij
elkaar met in het midden een bladknop en op het einde weer bladknoppen. Bij de zomerbewerking moet getracht worden weer nieuwe
vruchtscheuten voor het volgende jaar zo kort mogelijk op de gesteltakken te doen ontstaan, omdat een groot gedeelte v a n de in het vorige
jaar gevormde loten, waar de bloemknoppen hebben gezeten, na de bloei
kaal wordt. Te vroege vruchttwijgen zijn proleptische scheuten, ook wel
dieven genoemd, welke uit te vroeg uitgelopen knoppen op de vruchtscheuten zijn gevormd. Ze zijn lang geleed en worden bij de leibomen in
de winter meestal weggesnoeid of op 1oog teruggesnoeid.
Bij zwakke groei der bomen zijn de vruchttwijgen, behalve op h e t
einde waar een bladknop zit, geheel met bloemknoppen bezet. Ze worden
wel onvolkomen vruchttwijgen genoemd.
Op sterk groeiende en jonge bomen komen naast de vruchttwijgen ook
sterke loten (houttwijgen genoemd) voor, waarop hoofdzakelijk bladknoppen zitten.
Zowel op de kort- als op de langloten worden vruchten gevormd en
daardoor is de vruchtbaarheid v a n de meeste variëteiten overvloedig,
meestal in die mate, d a t bij onvoldoende dunning der vruchten de ontwikkeling van de bomen er onder lijdt. In sommige gevallen k a n dit
het afsterven ten gevolge hebben. Ook de kwaliteit der vruchten wordt
bij t e grote vruchtbaarheid benadeeld. De vruchten blijven d a n klein e n
hebben een flauwe smaak.
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Alleen door sappige en aromatische vruchten te produceren zal de
afname v a n perziken nog kunnen worden vergroot.
De perzikteler heeft verschillende moeilijkheden bij de teelt onder het
oog te zien. De perzik wordt n.1. door gevaarlijke ziekten (o. a. de loodglansziekte) en beschadigingen (vooral „spint") aangetast, waardoor de
groei v a n de bomen ernstig wordt benadeeld. Alleen door de cultuurzorgen nauwlettend uit te voeren is het mogelijk m e t de teelt v a n perziken
goede fïnantiële resultaten te verkrijgen.
b . D e variëteitenkeuze
H e t aantal perzikvariëteiten is zeer groot, zodat het moeilijk is hier een
keuze uit te doen. Ook bestaat er nogal verwarring in de benaming. H e t
is daarom v a n belang rasechte door de N.A.K.B. goedgekeurde bomen
t e planten.
Er bestaan grote verschillen tussen de variëteiten in kleur, vorm en
grootte der vruchten, alsmede in rijptijd, vruchtbaarheid, ontwikkeling,
enz.
De vruchten v a n de verschillende variëteiten verschillen in de eerste
p l a a t s in de beharing. De perziken worden naar debeharing verdeeld in
twee groepen, n.1.:
Perziken (met donzige of viltige beharing).
Nectarinen (zonder beharing).
I n ons land worden alleen de perziken voor de handel geteeld, de nectarinen zijn bij ons publiek onbekend. In Engeland daarentegen worden ze
•wel gevraagd.
De perziken kunnen verder onderscheiden worden: naar het vruchtvlees (dooiergeel, groenachtig wit of rood v a n tint), naar de kleur van de
huid (geel of oranje of bleek groengeel en voorzien v a n een blos; de blos
k a n zijn gemarmerd, gevlamd of gepoederd).
Sommige variëteiten, zoals Mevrouw Ide, hebben weinig blos, terwijl
andere variëteiten, zoals Peregrine, veel blos hebben (de blosvorming k a n
bevorderd worden door tijdens het rijpen de vruchten door de zon t e laten
beschijnen). Voorts naar de smaak (flauw, zoet of aromatisch), naar de
grootte (hangt ook samen met de meerdere of mindere vruchtdunning),
naar de vorm (rond of langwerpig) en naar het al of niet hechten v a n het
vlees aan de steen.
De rijptijd loopt ver uiteen. W e hebben vroege, middelvroege en late
t y p e n . Hierdoor is het mogelijk uit de koude kassen perziken af te leveren
v a n ongeveer half J u n i t o t eind October en uit de verwarmde kassen
reeds vanaf de maand April.
Voor het verkrijgen v a n goede finantiële resultaten is bij verdere
uitbreiding der cultuur een juiste variëteitenkeuze v a n het grootste
belang. Hierbij dient gezorgd t e worden, d a t de productie v a n perziken
zo regelmatig mogelijk over het gehele seizoen v a n de aanvoer verdeeld
•wordt, alleen in de maand Augustus (vacantiemaand) k a n de aanvoer
h e t grootst zijn.
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Hieronder volgt de beschrijving v a n enkele der meest bekende variëteiten gerangschikt naar de rijptijd (uit de rassenlijst).
i. V o o r d e s t o o k k a s e n d e k o u d e k a s :
M a y fl o w e r . Van Amerikaanse oorsprong, herkomst echter onbekend.
Matige groei. Vruchtbaarheid bij gunstige weersomstandigheden goed.
Geelgroen v a n kleur met goede blos. Middelmatig groot v a n stuk, goede
smaak. Bij jonge bomen komen z.g. holpitten nogal eens voor, vooral bij
het forceren. Bladklier rond en bloem groot. Rijptijd 10—30 J u n i .
A m s d e n J u n e . Gewonnen door L. C. Amsden te Carthago (Missouri)
in Amerika in 1868. Goede groei en vruchtbaar. Vrucht middelmatig
groot, meer hoog dan plat; goed v a n smaak, rood gestreept tot rood op
groenwitte grond. Bladklieren rond. Bloem groot. Rijptijd half J u n i tot
eerste week v a n Juli. Algemeen aangeplant in kassen.
P r é c o c e d e C a n a d a . Van Amerikaanse afkomst. Gelijkt veel op
Amsden J u n e , doch de vrucht is meer afgeplat en heeft betere kwaliteit.
Het vlees laat gemakkelijker los v a n de steen. Rijptijd half J u n i tot eerste
week van Juli.
H a l e E a r l y (Précoce de Hale). Gewonnen in Amerika in de s t a a t
Ohio, omstreeks 1850. Matige groei en zeer vruchtbaar. Vrucht middelmatig groot en goed v a n smaak. Lichtgeel v a n kleur met blos. Moet
flink gedund worden. Bladklieren rond. Bloem groot. Steen laat los v a n
het vruchtvlees. Rijptijd laatste week v a n J u n i tot half Juli.
J a m e s W a l k e r . Door Laxton Brothers te Bedford gewonnen. Rijpt
gelijk met Duke of York, doch zou dit ras in opbrengst, kleur en smaak
overtreffen.
D u k e of Y o r k . Gewonnen door Rivers te Saxbridgeworth in Engeland. Goede groei en zeer vruchtbaar. Laat de bloemknoppen bij het vervroegen niet vallen. Vrucht middelmatig groot, goed v a n smaak, rood
gevlamd op bleekgroene grond. Steen los. Bladklieren langwerpig. Bloem
groot. Rijptijd tussen 1 en 20 Juli.
D u c h e s s of C o r n w a l l . Gewonnen door Rivers t e Saxbridgeworth
en in 1901 in de handel gebracht. Goede groei en vruchtbaar. Vrucht
middelmatig groot met zeer goede smaak, geel met weinig blos. Bladklier
langwerpig. Bloem groot. Rijptijd 5 tot 15 Juli.
G l o i r e L y o n n a i s e . Goede groei en zeer vruchtbaar. Vrucht flink
v a n stuk en goed v a n smaak, lichtgeel met blos. Geschikt voor export.
Rijptijd 1 tot 15 Juli.
2. V o o r d e k o u d e k a s :
W i l d e r . Zeer gezonde groei en vruchtbaar. Vrucht flink v a n stuk en
goed v a n smaak, bleekgeel met rood. Rijptijd 5 tot 25 Juli.
P e r e g r i n e . I n 1906 door Rivers te Saxbridgeworth in Engeland
gewonnen. Gezonde bloei en zeer vruchtbaar. Vrucht groot bij ruim
dunnen, uitstekend v a n smaak, bleekgroen met mooie blos. Bladklieren
rond. Bloem zeer groot. Rijptijd ± 15 Juli tot 5 Augustus.
L a F r a n c e . Vóór 1887 t e Montreuil in Frankrijk gewonnen. Goede
groei en vruchtbaar. Vrucht middelmatig groot en zeer goed v a n smaak,
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groengeel met weinig blos. Steen los. Bladklier rond. Bloem groot. Rijptijd ± 15 Juli tot 28 Juli.
M o n t a g n e (Montauban, Vroege Montagne, Dubbele Montagne).
Reeds meer dan 200 jaar bekend. Vatbaar voor meeldauw ('t wit), daarom
ruim snoeien en aanbinden. Zeer vruchtbaar. Vrucht tamelijk groot en
zeer smakelijk, weinig blos op groenwitte grond. Steen los. Bladklieren
afwezig. Bloem groot. Rijptijd ± 30 Juli t o t 15 Augustus.
N o i r e d e M o n t r e u i l (Galande, Bellegarde). Franse perzik. Gezonde
groei en zeer vruchtbaar. Vrucht flink van stuk, zeer smakelijk, prachtig
rood gekleurd op groengele grond. Platrond v a n vorm. Steen los of
hechtend. Bladklieren rond. Bloem klein. Rijptijd 1—20 Augustus.
R o y a l G e o r g e . Vermoedelijk 200 jaar geleden in Engeland gewonnen
Vatbaar voor meeldauw. Zeer vruchtbaar. Vrucht behoorlijk v a n stuk,
flink dunnen, zeer goed van smaak, flinke blos op bleekgele grond.
Bladklieren afwezig. Bloem klein. Rijptijd begin Augustus tot 15 Aug.
B e l l e I m p e r i a l e . Toevallig in 1861 te Montreuil gewonnen. Gezonde
groei en zeer vruchtbaar. Vrucht groot en zeer goed v a n smaak, lichte
blos op geelgroene grond. Steen los. Bladklieren rond. Bloem klein.
Rijptijd ± 19 Augustus tot 1 September.
B e l l e d e B a u s s e (Belle de Beauce). Gewonnen door J. Bausse t e
Montreuil in de eerste helft van de 18e eeuw. Gezonde, stevige en gedrongen groeiwijze en vruchtbaar. Vrucht zeer groot en fijn v a n smaak,
matige blos op bleek groengele grond. Steen los. Bladklieren rond. Bloem
groot. Rijptijd ± 15 Augustus tot 1 September.
E i b e r t a . Gewonnen door S. R u m p h te Marshalville (Georgia) in
Amerika in 1870. Gezonde groei en vruchtbaar. Vrucht zeer groot, matig
v a n smaak, oranjegeel met matige blos, oranjegeel v a n vlees. Valt gemakkelijk v a n de boom, vrucht is echter stevig en tegen vervoer bestand.
Bladklieren langwerpig. Bloem klein. Rijptijd 20—30 Augustus.
Hiervan is een knopvariatie gewonnen door Stark Bros te Louisiana
n.1. J u l y El b e r t a. Ze is 2 weken vroeger rijp.
K e s t r e l . Gewonnen en in de handel gebracht door Rivers te Sawbridgeworth. Goede groei en zeer vruchtbaar. Vrucht groot en goed v a n
smaak. Flinke blos op groengele grond. Steen los. Bladklieren rond.
Bloem groot. Rijptijd een week voor Peregrine.
Gr e t h a J o n k e r . Gewonnen door M.Visser te Naarden. Gezonde groei
en vruchtbaar. Vrucht middelmatig groot, stevig en goed v a n smaak,
geelachtig met weinig blos. Geschikt voor export. Bladklieren dubieus.
Bloem middelgroot. Rijptijd ± 16 Juli tot begin Augustus.
P r e s i d e n t L u i z e t . Gewonnen door Gaillard te Brignais (Rhône) en
voortgekweekt door Girerd. Smaak goed tot zeer goed. Duurzame vrucht,
bleekgroen met matige blos. Steen los. Bladklieren langwerpig. Bloem
groot. Rijptijd ± 20 Juli tot 31 Juli.
G r o s s e M i g n o n n e . Franse verscheidenheid uit 17e eeuw. Goede
groei en vruchtbaar. Vrucht flink v a n stuk en smaak zeer goed, mooi
roodgekleurd op witgroene grond. Steen los. Bladklieren rond. Bloem
groot. Rijptijd 1—20 Augustus.
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D y m o n d . Gewonnen door Veitch te Exeter en in 1863 in de handel
gebracht. Gezonde groei en zeer vruchtbaar. Vrucht groot en smaak goed,
blos op bleek groengele grond. Steen los. Rijptijd iets voor Royal George.
M e v r o u w I d e . Gewonnen door A. C. Ide t e Wageningen en in 1926
door G. A. van Rossum in de handel gebracht. Matige groei en zeer
vruchtbaar. Vrucht middelgroot en zeer goed v a n smaak, weinig of geen
blos op bleekgele grond. Bloem klein. Rijptijd ± half Augustus tot
1 September.
B o n O u v r i e r . Gezonde groei en zeer vruchtbaar (dunnen). Vrucht
groot en goed v a n smaak, dofrood op geelgroene grond. Bloem groot.
Rijptijd laatste helft v a n Augustus t o t eerste week v a n September.
S c h o n e u i t h e t W e s t l a n d (Late Montagne, Octoberperzik). Krachtige groei en vruchtbaar. Vrucht flink groot en goed van smaak, geringe
blos op groengele grond. Bladklieren rond. Bloem klein. Rijptijd ±
22 Augustus tot 15 September.
S e a E a g l e . I n 1881 door Rivers t e Sawbridgeworth in de handel
gebracht. Gezonde groei en zeer vruchtbaar. Vrucht zeer groot en goed
v a n smaak, behoorlijke blos op bleek geelgroene grond. Steen los. Bladklieren rond. Bloem groot. Rijptijd ± 3 1 Augustus t o t 15 September.
V i l m o r i n . Gewonnen door A. Lepere te Montreuil en in 1880 door
A. Chetenay in de handel gebracht. Matige groei en zeer vruchtbaar
(dunnen). Vrucht groot en smaak goed. Flinke blos op bleekgele grond,
vlees witachtig. Steen los. Bladklieren rond. Bloem klein. Rijptijd
± half September.
B a l t et. Gewonnen door Baltet te Troyes omtrent 1866. Gezonde
groei en flinke vruchtbaarheid. Vrucht groot en v a n goede smaak, groenachtig met flinke blos. Steen los. Vruchten barsten gemakkelijk, vooral
bij jonge bomen en bij onvoldoende bezetting. Na half Augustus niet
meer gieten en bemesten. Bladklieren afwezig. Bloem klein. Rijptijd
eind December.
Tos China September.
Tos China October.
Tos China November.
Herkomst onbekend. Laatrijpende perziken. De verspreider is Marcel
Darnaud te Vion (Frankrijk). Deze rassen hebben kort geleed hout,
vlakke bladeren en middelgrote vruchten v a n goede smaak en kleur.
Steen los. Bladeren blijven lang fris groen. De ontwikkeling is gunstig.
Worden in de koude kassen moeilijk rijp ;wellicht zal het nodig zijn enkele
weken te stoken om de vruchten op kleur en smaak te brengen.
I n het Westland is door dedirectie der proeftuin „Zuid-Hollands Glasdistrict" te Naaldwijk een onderzoek bij een groot aantal kwekers ingesteld naar de fruitteelt onder glas om zodoende een juist inzicht te
krijgen omtrent de hoeveelheid en het sortiment. Over het sortiment
perziken wordt in het verslag 1944 v a n genoemde tuin het volgende
vermeld:
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TABEL

XVI

Ras
Amsden
Montagne
Lady Palmeston
Gloire Lyonnaise
Sea Eagle
La France
Rouge de Mai
Eng. Zwolse
Peregrine
Baltet
Oranjeperzik
Juliana
Waterloo

% van het
totaal
«•S
11.4
8.3
6.4
6.3
5-9
5-2
3-0
2.9
2.7
2-5
2.2
2.0

Ras
Tardive de Brunelle
Vilmorin
Prof. Opoix
Natal Nancy
Alexander
Bon Ouvrier
Belle de Vitry
Mayflower
Toschina
Onbekend
Niet te splitsen
Diversen

% van het
totaal
1-3
0.9
0.8
0.7
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
12.7
8.0
2.8

Uit bovenstaande gegevens valt op te maken, dat een groot percentage
v a n de perzikbomen in het Westland tot onbekende variëteiten moet
worden gerekend. Het zal v a n veel belang zijn hierover een nader onderzoek in te stellen. Verder mag het gewenst geacht worden in de toekomst
alleen bomen onder N.A.K.B. plombe aan te planten, waarbij dan ook
een afdoende garantie omtrent de zuiverheid wordt gegeven.
c. D e vermeerdering
De perzik k a n langs geslachtelijke (door zaad) en langs ongeslachtelijke
weg (door oculatie op onderstammen) worden vermeerderd.
1. De g e s l a c h t e l i j k e v o o r t p l a n t i n g
Het zaaien van perziken geschiedt met het volgende doel:
Variëteiten, welkezaadvast zijn, te vermeerderen. Hoewel de meeste
perziken niet zaadvast zijn, is dit o.a. toch het geval met de Kernechter
v o m Vorgebirge. Deze is wellicht uit zaailingen geselecteerd in de streek
tussen Keulen en Bonn en wordt steeds uit zaad voortgekweekt.
H e t winnen v a n nieuwe typen. Door goede variëteiten onderling te
kruisen k a n men wellicht het meeste succes bereiken. Zes à acht jaren na
het zaaien k a n men beoordelen of de jonge planten goede eigenschappen
bezitten en voor verdere vermeerdering in aanmerking komen.
Voor het verkrijgen van onderstammen. Voor dit doel wordt meestal
zaad gewonnen v a n in Limburg, Zuid-Gelderland en Noord-Brabant bij
boerderijen voorkomende kleinvruchtige variëteiten (bekend als pierk,
purk, pors). De zaden der steenvruchtigen verliezen spoedig hun kiemkracht en daarom verdient het aanbeveling ze na het oogsten ôf t e
stratificeren of dadelijk ter plaatse t e zaaien. Voor de grootcultuur wordt
de eerstgenoemde methode gevolgd. De overwinterde stenen worden in
Sprenger, Fruitteelt.
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het voorjaar op rijen v a n 40 cm afstand en in de rijen op ± 6 cm uitgezaaid. I n hetzelfde jaar bereiken de zaailingen een hoogte v a n ± 80 cm.
Voor onderstammen kunnen ze dan verkocht worden.
2. De o n g e s l a c h t e l i j k e v o o r t p l a n t i n g
Voor kascultuur wordt in ons land geen gebruik gemaakt v a n perzikzaailing voor onderstam. Hoewel weinig ervaring met deze onderstam
is opgedaan, wordt aangenomen, dat de groei v a n de enten te veel gestimuleerd wordt, de levensduur echter langer is dan op de pruimenonderstammen. Voor struikvorm op hoge zandgronden wordt ze hier
wel gebruikt, evenals in Amerika. I n ons land is de meest gebruikte
onderstam voor de kasteelt, dekroos en wel de gele of rode kroos. Andere
pruimenonderstammen, als Common Mussel, Myrabolaan B, Brompton
en zaailing St. Julien worden ook wel gebruikt; men heeft er echter nog
te weinig ervaringen mede om er veel over te kunnen mededelen. De
algemeen gebruikte methode is het oculeren.
3.

Knopvariatie
Evenals bij de druif k a n men bij de perzik door knopvariaties ook
nieuwe variëteiten krijgen. In Amerika is door A. D. Shamel, C. S. Pomeroy en F. N. Harmon gedurende een 7-tal jaren een nauwkeurig
onderzoek naar knopvariaties bij perziken in Californie ingesteld.
Hieruit bleek, dat er vrij veel knopvariaties voorkomen, waarbij verschillen met de moederplanten bestaan o.a. in vroegere of latere rijptijd,
betere vorm, grootte en kleur v a n de vruchten, kleinere stenen en minder
of geen gekleurd vlees rond de stenen. Een voorbeeld van een knopvariatie is J u l y Elberta, een vroege variëteit gewonnen door Elberta.
De nectarinen zijn onbehaarde k n o p m u t a n t e n van behaarde perziken.

d.i'De verdere opkweek en de plantwijze in kassen en warenhuizen
Voor het planten van de bomen is het nodig de grond, zowel buiten
als in de kas (2 à 3 steek) los t e maken en tussen de eerste en tweede
steek een voorraadsbemesting van ± 30 kg slakkenmeel aan te brengen.
Ook is het gewenst, wanneer het grondonderzoek de wenselijkheid heeft
aangetoond, de ondergrond met kali en kalk te bemesten. Wil men in oude
druivenkassen perziken planten, dan verdient het aanbeveling de kasgrond te vernieuwen (n.1. door een steek grond uit te graven en door verse
grond te vervangen).
1. D e ( v o r m
Van de 1-jarige oculaties kunnen de vormen voor de perzikbomen,
geschikt voor de kassen worden gekweekt. In gebruik zijn: de waaiervorm
en de struikvorm. Door enkele kwekers wordt ook de dubbele U-vorm
gekozen.
Voor het kweken van struiken wordt aangeraden i-jarige oculaties
te kopen. De kweker is dan in de gelegenheid de gesteltakken zelf t e
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vormen in verband met de daarvoor beschikbare ruimte. H e t voordeel
v a n de struikvorm is, dat door de gesteltakken in enigszins horizontale
richting t e laten groeien weinig gesnoeid behoeft te worden, terwijl de
opbrengst toch zeer goed kan zijn. Vooral voor warenhuizen is de struikvorm de geschiktste vorm. Voor de kassen is de leiboom (in waaiervorm)
het aangewezen type, omdat deze v a n alle leibomen het minste gesnoeid
behoeft t e worden, hetgeen het gommen kan tegengaan. Mocht door
het gommen toch een gesteltak wegvallen dan is het bij de waaiervorm
gemakkelijk de ontstane ruimte met een andere t a k aan te vullen.
Voor de kasteelt verdient het aanbeveling een 2-jarige waaiervorm te
kopen, men k a n dan zelf de bomen verder behandelen om het glasoppervlak zo vlug mogelijk met vruchthout bekleed te krijgen.
Ter verkrijging v a n de noodzakelijke garantie omtrent de raszuiverheid, de onderstam, waarop geoculeerd is en de afwezigheid v a n plantenziekten wordt het benodigde plantmateriaal onder N.A.K.B.-plombe
aangeschaft. ' Verder verdient het aanbeveling enige bomen meer t e
bestellen dan men direct nodig heeft. Het komt n.1. nogal eens voor, dat
perzikbomen in kassen en warenhuizen plotseling afsterven ; men heeft
dan dadelijk materiaal gereed staan voor het inboeten.
2. D e v o r m i n g d e r b o m e n
I e . De waaiervorm
De goed gevormde 2-jarige waaiers missen de h a r t t a k . In verband met
een regelmatige ontwikkeling van vruchthout over de gehele boom is het
noodzakelijk, dat de beide vleugels van de waaier zich verder gestadig
ontwikkelen en de beschikbare ruimte spoedig vullen. De waaiers moeten
dus meer in de breedte dan in de hoogte groeien. Dit kan men bereiken
door de verlengtakken (ook wel lopers genoemd) van de vleugels steeds
in schuine richting omhoog te binden. Zij moeten in de winter worden
teruggesnoeid op een onderoog. Aan weerszijden van het hart van de
waaier op ± 20 cm afstand, laat men een lot, bestemd voor gesteltak,
zitten terwijl men de andere takken (voor de vorming van gesteltakken)
een onderlinge afstand v a n ± 50 cm geeft. Het is verder gewenst het
vruchthout op de gesteltakken in schuine richting aan te binden op een
onderlinge afstand van ± 15 cm en de nodige vrucht- en houttwijgen
aan de voor- en achterzijde van de bomen te verwijderen. Alle gemaakte
wonden moeten dadelijk worden afgedekt met menie (beter is kankerdood
of flintkote), om het binnendringen van de sporen v a n de zwam, welke
de loodglansziekte veroorzaakt, t e voorkomen.
Van veel belang voor de vorming v a n de waaier is de zomerbehandeling. Hierbij is het noodzakelijk de sterkgroeiende scheuten, vooral op de
gesteltakken bij het hart v a n de bomen, tijdig (;£ half Mei) te nijpen en
voor de draad te binden, waardoor de groei wordt geremd en een vergaffeling v a n de scheuten plaats vindt. Ook kunnen dan slecht geplaatste
scheuten (voor en achter de gesteltakken) worden weggenepen. Op deze
wijze wordt de groei der verlengtakken op de vleugels bevorderd, vooral
wanneer de scheuten in schuine richting worden aangebonden. Bij de
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daarop volgende wintersnoei zal men moeten beslissen welke v o r m de
waaier zal hebben n.1. een meer regelmatige of een onregelmatige. Een
regelmatige v o r m is de zgn.palmetwaaier. Hierbij worden de gesteltakken
op regelmatige afstanden ( ± 5 0 cm v a n elkaar) gevormd, enkelvoudig
gelaten, naar boven in de kas opgeleid en dan horizontaal uitgebonden.
Bij een onregelmatige waaier begint men gewoonlijk ook wel de vleugels
en de gesteltakken op dezelfde wijze op te bouwen als bij de regelmatige
waaier is beschreven, doch de gesteltakken laat men splitsen al waar er
ruimte is en het vruchthout voldoende geplaatst k a n worden.
Hierbij wordt vooral gezorgd, dat het hart v a n de waaiers niet t e veel
t a k k e n worden gespaard.
2 e . De Struikvorm
De i-jarige oculaties worden op een afstand v a n ± 60 cm ingekort.
Bij gunstige ontwikkeling ontstaan hieruit een ± 6-tal scheuten, waarvan
een 4-tal goed verdeeld aan het stammetje worden gelaten om als
toekomstige gesteltakken te worden opgeleid. Voor het verkrijgen v a n
voldoende ruimte en goede belichting v a n het vruchthout op deze gesteltakken is het gewenst hen in de maand Juli-Augustus met behulp v a n
tonkinstokken in horizontale richting t e leiden. De te vroege scheuten
(sterk groeiende dieven), welke op deze scheuten ontstaan, worden voor
zover ze aan de zijkanten van de boom of aan de onderzijde staan,
verwijderd. De ontwikkeling v a n te vroege scheuten k a n men bevorderen
door de loten in Mei-Juni te toppen. In de winter behoeft dan weinig
gesnoeid te worden.
I n verschillende staten van Amerika worden perziken op uitgebreide
schaal buiten geteeld. Men beschouwt, volgens S. C. H U C H T E R en H. B.
KNAPPDAAR, het als de beste wijze v a n het opkweken van de struikvorm
de i-jarige oculaties op ± 1meter boven de grond in te korten en 4 goedgeplaatste scheuten op een onderlinge afstand v a n 15 à 20 cm t e behouden. Er behoeft dan, behalve het uitbinden v a n de gesteltakken en
het wegsnoeien v a n de overtollige takken in het h a r t v a n de bomen,
in de eerste jaren weinig te gebeuren.
e. De plantwijze en de afstanden
In zgn. tweenokkers en in het t y p e rozenkas k a n 1rij struiken onder de
nok worden geplant. Deze kasmodellen lenen zich uitstekend voor de
perziken- en pruimenteelt, omdat de bomen zich in de hoogte en in de
breedte kunnen ontwikkelen. I n de rij k a n de plantafstand ± 5 meter
zijn. In de éénnokker warenhuizen kunnen leibomen (waaiers) langs de
zijkanten en de voorgevels worden geplant op 6 meter afstand v a n elkaar.
Men heeft de waaiers ook wel geplant onder de goten en de bomen langs
draadwerk naar de nok v a n de k a p p e n geleid, doch deze kweekwijze
voldoet op de duur niet, omdat de bomen door lichtgebrek v a n onderen
spoedig kaal worden.
Een betere plantwijze is, struiken onder de goten te planten en wel
tussen elke 2 ondersteuningen v a n de goten 1 boom. Later is het dan
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nodig, om de andere goot een rij bomen op t e ruimen. Men past in dit
geval het „Wijker"- en „Blijver"-systeem toe. De „blijvers" komen d u s
later op 3 meter bij 6 meter te staan. Een bezwaar hierbij k a n zijn, d a t
soms de „wijkers" beter voldaan hebben of zich gunstiger ontwikkeld
hebben dan de „blijvers" en v a n het opruimen v a n de „wijkers" in de
practijk weinig terecht komt. Vertrouwt de kweker zich op dit p u n t niet,
dan is het beter alleen blijvers t e planten en dus om de andere goot
één rij. De mogelijkheid bestaat dan langer de grond voor de teelt van
groenten t e benutten. Ook k a n men onder de goot, waar de perziken niet
zijn geplant, een rij rode bessen planten b.v. Fay's prolific of L a x t o n ' s
perfection en wel 2 struiken tussen 2 ondersteuningen v a n de goot. I n
kassen worden de leibomen (waaiers) op een onderlinge afstand v a n
6 meter geplant. Vroeger was het gebruikelijk, vooral in de bredere
kasmodellen, de leibomen volgens de zgn. Oostenrijkse methode d.i.
dwars op de lengterichting van de kas, langs draadwerk te planten. De
onderlinge rijenafstand bedroeg ± 1.80 meter. Deze plantwijze heeft
niet voldaan, omdat de bomen op latere leeftijd door onvoldoende
belichting, van onderen kaal worden. Ook ziekten en beschadigingen
treden bij deze plantwijze gemakkelijk op.
Na ontvangst der onder N.A.K.B.-plombe verzonden bomen worden ze
direct uitgepakt en als het nog niet mogelijk is ze direct te planten, buiten
opgekuild. De tijd v a n het planten is vroeg in het najaar. De bomen
hebben d a n gelegenheid voor het uitlopen in het voorjaar nieuwe haarwortels te maken. Vóór het planten worden op de met een stok aangegeven plaatsen, plantgaten ter breedte v a n ± 1 meter in het vierkant
gegraven, op een zodanige diepte, d a t de bomen n a het planten niet
dieper komen te staan dan in de boomkwekerij. De kasgrond is geruime
tijd door en door nat gemaakt. Bij het planten worden eerst de gebroken
wortels met een scherp snoeimes voorbij de breuk weggesneden en dan
de bomen met de wortels in de plantgaten gebracht en wel zo mogelijk
met de oculatieplaatsen naar het midden v a n de kas gericht (in elk geval
niet naar buiten, om zonnebrand te voorkomen). Aanbeveling verdient
het de wortels eerst in een papje v a n grond t e dopen. W o r d t de fijngemaakte grond uit de plantgaten dan op de naar alle zijden uitgespreide
wortels gestrooid, dan p a k t de grond daar beter op en worden later
gemakkelijk nieuwe wortels gevormd. Bij het aanbrengen v a n de grond
op de wortels worden de bomen heen en weer bewogen, tenslotte het
plantgat geheel gevuld en de grond flink aangetrapt. H e t aanbrengen
v a n een flinke laag turfstrooisel rondom de bomen voorkomt het uitdrogen v a n de grond.
f. De cultuurzorgen

1. De b e h a n d e l i n g v a n de b o m e n en v a n de v r u c h t e n
I e . Het snoeien
Zoals reeds onder algemene opmerkingen is vermeld, dient bij de
waaiervorm getracht t e worden, het glasoppervlak zo regelmatig mogelijk
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met de vruchtscheuten bedekt te krijgen en ook bedekt te houden. Een
doelmatige snoei k a n hierbij niet worden gemist. Daarmede moet getracht
worden gedurende de groei nieuw v r u c h t h o u t t e doen ontstaan. Voor een
belangrijk deel kan men dit bevorderen door de zomersnoei.
2 e . Het uitbreken, het nijpen en het binden
Bij jonge waaiervormen k a n men door vroegtijdig met het uitbreken
v a n de overtollige scheuten te beginnen de vorming v a n de boom bevorderen. Vooral in het h a r t v a n de bomen worden de sterke scheuten
verwijderd, alsmede de scheuten welke zich op de achterzijde v a n de
gesteltakken hebben gevormd. Verder worden de scheuten op het einde
v a n de vleugels in schuine richting omhoog geleid en aangebonden. Deze
werkzaamheden worden regelmatig om de 2weken gedaan tot in de herfst.
Ook bij oudere bomen, welke het gehele glasoppervlak bekleden, is de
zomerbehandeling v a n het grootste belang. Zij bestaat in het wegbreken v a n de overtollige scheuten op de voor- en achterzijde v a n de
gesteltakken. Ook de bovenste scheuten v a n de vruchttwijgen worden
verwijderd, behalve de scheut, welke vlak boven de bovenste vrucht zich
bevindt. Hierdoor wordt de ontwikkeling v a n de onderste scheuten,
bestemd voor vervanghout en kort bij de gesteltakkengezeten, bevorderd.
Voorts in het aanbinden v a n de scheuten in schuine richting, waardoor
de ogen in de oksels v a n de onderste bladeren worden versterkt.
Tenslotte in het nijpen v a n de overgebleven vruchtscheuten, wanneer
ze een lengte v a n 30 cm hebben gekregen. De scheuten naast de vruchten
worden op ± 5 bladeren genepen, terwijl ook te vroege scheuten worden
ingenepen of geheel verwijderd.
Na het oogsten worden afgedragen vruchttwijgen tot op de onderste
scheut(en) teruggesnoeid en wel zodanig, dat de onderlinge afstand dezer
scheuten minstens een handbreedte ( ± 1 5 cm) bedraagt. Bij onvoldoende
bekleding v a n de bomen worden ook de zware scheuten behouden en
aangebonden. Door al deze handelwijzen krijgen we een goede belichting
der scheuten en daardoor wordt de vorming v a n sterke knoppen voor het
volgende jaar bevorderd.
Bij de winterbehandeling wordt de gehele boom v a n het draadwerk
losgemaakt door alle tenen, waarmede de gesteltakken betrekkelijk los
(om niet te knellen) waren aangebonden te verwijderen. Ook het raffia
of de biezen (voor het aanbinden der scheuten gebruikt) worden weggenomen. De gesteltakken worden dan vanuit het midden opnieuw aan
de draden bevestigd en daarna de vruchttwijgen regelmatig in horizontale richting aangebonden op een onderlinge afstand v a n minstens 15 cm.
Zij worden ingekort op ± 30 cm boven een bladknop. Na het aanbinden
kunnen de bomen met een sproeimiddel (zie ziektenbestrijding) worden
bespoten. Is de aantasting door dopluis zeer sterk dan is het aan te raden,
n a het losmaken der bomen eerst de bespuiting t e verrichten en daarna
de snoei toe te passen.
De behandeling v a n de struikvorm is gemakkelijk, wanneer ze op de
juiste wijze is opgekweekt. De enigszins horizontaal uitgebonden takken
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gaan, zodra ze met vruchten zijn beladen, hangen. Om het breken der
takken dan te voorkomen, dienen ze zorgvuldig gestut te worden. De
snoei bepaalt zich nu hoofdzakelijk t o t het wegsnoeien v a n het afgedragen
vruchthout (de laaghangende takken). Op de bochten v a n deze t a k k e n
is n.1. weer sterk en krachtig vruchthout gevormd, dat bestemd is een
p a a r achtereenvolgende jaren vruchten t e geven en dan weer weggesnoeid
te worden. Ook verdient het bij dichte stand v a n de takken aanbeveling
enkele te verwijderen. Door deze handelwijze blijven de bomen steeds
krachtig vruchthout geven en kunnen flink uitgegroeide vruchten van
goede kwaliteit worden verwacht. Het snoeien k a n het best direct na
de oogst geschieden.
3 e . De bestuiving en de vruchtdunning
Hoewel de perzikvariëteiten zelffertiel zijn, dus met eigen stuifmeel
vruchtzetten, verloopt de bestuiving in de kassen soms niet naar wens.
Vooral in stookkassen en bij koud en regenachtig weer tijdens de bloeitijd
inkoudekassen, k a n niet regelmatig gelucht worden, waardoor het stuifmeel niet k a n opdrogen. Ook de bijen kunnen de bestuiving niet bevorderen, omdat ze dan niet vliegen. Men is daarom op kunstmatige bestuiving aangewezen. Deze bewerking past men toe met een wollige plumeau
of een bordenkwast.
Bij mooi weer k a n de bestuiving v a n de perziken geheel aan de bijen
worden overgelaten. Één bijenvolk in de b u u r t is voldoende om een
warenhuis v a n 500 ramen te bestuiven. Worden de deuren en luchtramen
opengezet dan verloopt de bestuiving zeer goed.
Eén der voornaamste cultuurzorgen is het dunnen der vruchten. D
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Foto 14. Goed gedunde perzik.
(Fotobureau „Rollema", Leeuwarden.'
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volgende voordelen kunnen aan deze bewerking worden toegekend.
De bomen worden minder uitgeput; daardoor ontstaat betere groei e n
meer regelmatige vruchtbaarheid. Het plotseling afsterven der bomen
k a n hierdoor bij de perziken wellicht worden voorkomen.
De vruchten groeien beter uit, waardoor èn de kwaliteit èn de smaak
worden behouden. Kleine vruchten zijn bij perziken meestal bitter en
onsmakelijk.
Beschadigingen treden minder op. Zijn de leibomen en struikvormen
te vol met vruchten beladen dan s t a a t de groei stil. De aantasting door
bladluizen en vooral ook door „spint" wordt dan in de hand gewerkt.
Het breken v a n t a k k e n bij struikvormen wordt voorkomen. Dit is een
belangrijk voorbehoedsmiddel tegen het optreden v a n de z.g. loodglansziekte.
Het dunnen der vruchten wordt over een paar keer verdeeld n.1. vóór
en na de steenzetting. In de praktijk geschiedt meestal alleen de laatste
dunning, doch bij sterke vruchtzetting wordt dan te veel voedsel aan d e
bomen onttrokken, hetgeen bij een vroegere dunning wordt voorkomen.
Bij de dunning worden eerst scheve vruchten en holpitters verwijderd,
evenals vruchten, welke aangevreten zijn door de rupsjes v a n de heggenbladroller. Aan de korte vruchttwijgjes laat men slechts één vrucht
uitgroeien, aan lange vruchthouten meestal 2, hoogstens 3, terwijl geen
vruchten naast elkaar mogen zitten. Aangenomen wordt, dat per m 2
kasoppervlak voor leibomen 25 tot 45 perziken mogen voor komen,
terwijl bij struikvormen de onderlinge afstand ± 15 cm k a n bedragen.
Bij vroege variëteiten met middelmatig grote vruchten kunnen meer
vruchten blijven hangen dan bij late grootvruchtige variëteiten. Bij het
dunnen worden de vruchtjes voorzichtig afgedraaid of met een schaar
afgeknipt. Er wordt gezorgd, dat de vruchten niet met de draden in
aanraking kunnen komen.
4 e . Het oogsten, het verpakken en het verzenden
Perziken mogen niet te vroeg (ze zijn dan nog hard) geplukt worden,
omdat ze niet voldoende narijpen en dan ook zonder smaak en aroma
blijven. Zijn ze volkomen rijp dan gaan ze tijdens het vervoer licht in
rotting over. De kweker moet daarom het tijdstip v a n oogsten zodanig
kiezen, dat de vruchten aan de boom enigszins rijp beginnen te worden.
Hij k a n zich hiervan overtuigen door de vruchten zacht met de hand t e
omspannen en na te gaan of ze bij draaiing van de v r u c h t t a k loslaten. I n
de praktijk wordt vaak bij de steel voorzichtig gevoeld of de vrucht daar
zacht begint te worden. De juiste tijd en wijze van oogsten leert men door
de ervaring.
Het plukken geschiedt vroeg in de morgen, wanneer de vruchten droog
zijn. Ze worden dan voorzichtig in pootjesbakken, gevuld met papierwol,
neergelegd en naar een koele plaats gebracht om dan voor het vervoer
naar de veiling gereedgemaakt te worden. Hiervoor worden ze gesorteerd
naar kwaliteit en grootte. Vruchten, waaraan iets mankeert, worden uitgeschift en afzonderlijk gehouden. Gave vruchten van gelijke grootte
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worden dan vervolgens verpakt in pootjesbakken (kleine en grote), welke
v a n een interieur zijn voorzien en waar op de bodem een laagje wit
papierwol of w a t t e n is aangebracht. Hierbij wordt gezorgd, d a t d e
vruchten tussen het papierwol zo voordelig mogelijk uitkomen.
De sortering v a n de perzik is:
Vanaf 31 Juli 1945
Sort. I A boven 7 c m 0
„
I v a n 6—7 cm 0
„
II van 5—6 c m 0
„ I I I v a n 4—5 cm 0
„ IV beneden 4 cm 0
2. H e t g e b r u i k e n de b e h a n d e l i n g v a n d e k a s g r o n d
I e . Het gebruik van de kasgrond voor andere cultures
De ontwikkeling v a n de perziken begint vroeg in het voorjaar en daardoor k a n men de grond alleen voor de teelt v a n vroege gewassen be-

iFoto 15. Struikvorm perzik met ondereultuur van tulpen.
(Fotobureau „Rollema", Leeuwarden.)

nutten. Als onderteelt in de perzikkassen komen enkele groentegewassen
in aanmerking, zoals andijvie, spinazie, raapstelen en snijsla. Ook kunnen
tulpenbollen voor de teelt van snijbloemen in de grond worden gebracht.
Zoals reeds bij de druif is medegedeeld, is de teelt van groentegewassen
alleen mogelijk, wanneer de bemesting en de watervoorziening goed is
geregeld.
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Voor de perzikenteelt is het v a n groot belang, wanneer de opbrengst
v a n de groentegewassen nog voor het uitbloeien v a n de perziken heeft
p l a a t s gevonden, omdat het dikwijls gewenst is tijdens de bloei een
k u n s t m a t i g e bestuiving toe te passen. Dadelijk na de bloei moet het
ook mogelijk zijn de grond vochtig t e maken om het uitgroeien v a n de
vruchten te bevorderen. Vooral in kassen, waarin de perziken in struikvorm worden geteeld, levert de onderteelt bezwaren op.
2 e . De bemesting
Evenals in de druivenkassen wordt in de perzikkassen ook meestal
t e ruim met kunstmeststoffen gemest, waardoor de kasgrond spoedig
„verzout". De nadelige invloed v a n het verzouten v a n de kasgrond laat
zich bij dit gewas vlugger gelden dan bij de druif, omdat het wortelstelsel
bij de perzikbomen minder uitgebreid is.
De perzik heeft voor de groei veel voedingsstoffen nodig. Na de vruchtzetting, tijdens de steenvorming bij het zwellen en rijpen der vruchten
moeten de perzikbomen veel voedingsstoffen kunnen opnemen.
Een eerste voorwaarde voor de bemesting v a n de perzikbomen is dat
d e meststoffen op verschillende tijdstippen moeten worden toegediend
«n d a t bij het toedienen v a n kunstmeststoffen alleen geconcentreerde
korrelmeststoffen, welke geen ballaststoffen achterlaten, gebruikt worden.
Over de hoeveelheden N, P 2 0 5 , K 2 0 en CaO, welke de perzik bij de
teelt onder glas aan de grond onttrekt, zijn weinig of geen gegevens
bekend. Het verdient aanbeveling bij de aanplant v a n perziken onder
glas een diepe grondbewerking toe te passen en tussen de I e en 2 e steek
een voorraadsbemesting v a n ± 30 kg Thomasslakkenmeel uit te strooien.
Ook is het aan te raden door de eerste steek een flinke hoeveelheid
verrotte stalmest, ± 1 2 kruiwagens per are, t e verwerken.
De mogelijkheid bestaat, dat ook een kalkbemesting nodig is. Men k a n
hierover een oordeel krijgen door de grond te laten onderzoeken. Bij de
jaarlijkse bemesting moet men de stikstof voor een belangrijk deel in een
direct opneembare vorm geven. Voor de geconcentreerde meststoffen
komt de samenstelling 17— 15 — 18 in aanmerking, terwijl voor
overbemesting vooral aan kalisalpeter de voorkeur moet worden gegeven.
Jonge perzikbomen hebben bij de teelt in warenhuizen en kassen in de
eerste drie jaren na het planten geen extra voedingsstoffen nodig en vooral
niet, wanneer een stalbemesting bij de aanleg is gegeven of ook voor de
onderteelt v a n groentegewassen wordt gemest. Meestal is de scheutontwikkeling zeer krachtig. Gemiddelde hoeveelheden zijn de volgende:
per are 10 kg korrelmest 17— 15—18 uitstrooien over de gehele kas
en buiten en flink inspoelen n a de behandeling der bomen voor Nieuwjaar. Na de vruchtzetting per boom bij het gieten \ kg kalisalpeter toedienen. Tegen de steenzetting per boom \ kg korrelmest 1 7 — 1 5 — 18
geven en na de steenzetting, dus bij het zwellen der vruchten, \ kg kalisalpeter bij het gieten flink inspoelen. H e t is v a n veel belang de bemesting
m e t kunstmeststoffen regelmatig met die van stalmest af t e wisselen.
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De structuur v a n de grond blijft d a n behouden, terwijl het bacterieleven
nodig voor het beschikbaar komen v a n de voedingsstoffen wordt bevorderd. W o r d t een stalmestbemesting gegeven dan k a n alleen worden
volstaan m e t het bijmesten v a n de aangegeven hoeveelheden kalisalpeter
na de steenzetting en bij het zwellen en kleuren der vruchten.
3 e . De grondbedekking
Bij de behandeling v a n de druif is over de voordelen v a n een bedekking
van de grond uitvoerig gesproken. Bij de teelt v a n perziken gelden deze
voordelen nog meer, daar de grond om de perzikbomen geregeld gegoten
moet worden. Als gevolg hiervan slempt de grond gemakkelijk dicht.
Men k a n dit structuurbederf voorkomen door de grond m e t een laagje
oude stalmest of oude dommest te bedekken. De grond zal hierdoor ook
langer vochtig blijven. Vooral op de lichte gronden is dit een voordeel.
4 e . Het gieten en het sproeien
De perzikbomen moeten geregeld worden gegoten omdat het wortelstelsel betrekkelijk beperkt is en het vochtverlies v a n de grond door de
verhoogde temperatuur belangrijk is. N a d a t de bomen in de rusttoestand
zijn gekomen, moet de kasgrond door en door n a t worden gemaakt.
Na de bloei hebben de bomen meer behoefte aan water terwijl later het
gieten, al naar het weer en de gesteldheid van de grond, vrij regelmatig
dient t e geschieden. Tijdens de steenzetting wordt zo weinig mogelijk
gegoten en evenmin vóór het rijpen der vruchten, tenzij de temperatuur
door zonnig weer zeer hoog oploopt en de grond t e droog zou worden.
Ook n a de oogst wordt nog geregeld gegoten, vooral in stookkassen,
doch worden de hoeveelheden telkens verminderd tegen het in rust gaan
v a n de bomen. H e t dadelijk droog houden v a n de grond na de pluk is
af t e raden, omdat het uitgroeien v a n de bloem- en bladknoppen voor
het volgende jaar dan onvoldoende k a n plaats vinden.
H e t sproeien der bomen is een der voornaamste bezigheden bij de perzik
en is vooral nodig om het optreden v a n „spint" t e voorkomen. De perzik
wordt ook sterk in de groei belemmerd, wanneer de kaslucht droog en
schraal is. Bij het spuiten wordt vooral de onderkant der bladeren
bevochtigd. Is het erg zonnig weer d a n geschiedt het spuiten tweemaal
per dag n.1. 's morgens en 's middags. Tijdens de bloei en vlak voor het
oogsten der vruchten wordt het sproeien nagelaten. Een uitstekend
middel ter voorkoming v a n „spint" bestaat in het bevochtigen v a n de
kasgrond.
3. D e b e h a n d e l i n g v a n d e k a s
I e . Het luchten en het schermen
Evenals bij de druif speelt het luchten bij de teelt v a n perziken een voorname rol. Sterke temperatuursverhogingen dienen vermeden t e worden.
Over het algemeen k a n de gemiddelde temperatuur v a n dit vruchtgewas
lager zijn dan voor de druif.
Na de oogst, zowel in koude als in stookkassen, wordt gelucht om de
groei der bomen geleidelijk t o t stilstand t e brengen. Hierbij wordt echter
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gezorgd, vooral bij vroege perziken en stookperziken, d a t de bladeren
zolang mogelijk gezond en fris blijven, daar anders de bloemknop- en de
bladknopontwikkeling zwak zal zijn. Door de lucht en de kasgrond vochtig te houden, dus door geregeld t e spuiten, k a n dit bevorderd worden.
In de rusttijd wordt in alle kassen weinig gelucht. Zodra echter de zon
weer meer kracht gaat krijgen, dus in de maand Februari, wordt in koude
kassen flink gelucht om de ontwikkeling v a n de bloemknoppen zoveel
mogelijk tegen t e gaan en daardoor de bloeitijd te verschuiven. Bloeien
de perziken in de koude kassen n.1. vroeg, dan is de kans op beschadiging
door nachtvorsten groot. Om de nadelige invloed v a n de nachtvorsten
zo gering mogelijk t e maken, is het van groot belang de daling v a n de
temperatuur zoveel mogelijk tegen t e gaan. Men k a n dit doen door
bij zonnig weer en scherpe lucht de luchtramen in de namiddag vroeg t e
sluiten om de warmte voor de nacht t e reserveren. Ook k a n men de daling
v a n de temperatuur beneden het nulpunt in de kassen of warenhuizen
keren door bussen of emmers m e t houtskool onder de nok ervan t e
plaatsen en de houtskool te doen gloeien. I n de bodems moeten gaten zijn
gemaakt, terwijl de bussen of emmers op stenen worden geplaatst.
Behalve met houtskool k a n de temperatuursdaling ook worden tegengegaan door spiritus t e laten verbranden in testen. Overigens wordt in
de bloeitijd alle zorg aan het luchten besteed. De temperatuur mag bij
zonnig weer niet veel hoger oplopen dan 15° C. Een t e hoge temperatuur
werkt nadelig op de vruchtzetting.
Na de vruchtzetting mag de temperatuur iets meer oplopen, doch hoge
temperaturen moeten vermeden worden. Vooral is dit het geval tijdens
de steenvorming. Bij zeer hoge temperaturen en weinig wind zal veel
gelucht moeten worden.
Tegen het rijpen der vruchten wordt dag en nacht gelucht om het
rijpingsproces langzaam t e doen verlopen en daardoor het kleuren der
vruchten t e bevorderen en het aroma t e verhogen.
Het schermen. Zoals reeds in het algemeen gedeelte is opgemerkt,
heeft het schermen van het glas onder bepaalde omstandigheden grote
voordelen. Vooral bij de teelt v a n perziken wordt het „ d u n " schermen
van de kassen en warenhuizen gedurende de zomermaanden toegepast.
g. D e opbrengst en de rendabiliteit
Bij het onderzoek naar de productiekosten van de perzikenteelt
onder glas (onverwarmde serre), uitgevoerd door de Tuinbouwvoorlichtingsdienst in 1943, werd de gemiddelde opbrengst per are op 2500 s t u k s
gesteld, hetgeen ongeveer overeenkomt m e t 20—25 stuks per m 2 glasoppervlakte. Dit cijfer zal wel op juiste gegevens berusten. Het is alleen
jammer, dat geen opbrengstcijfers bekend zijn van de verschillende
variëteiten. We zouden dan een beter inzicht krijgen in de productiviteit
van de variëteiten onderling en vooral v a n de nieuwe typen.
Wanneer een dergelijk onderzoek op verschillende plaatsen in ons land
geschiedde, zouden we na een 1o-tal jaren in staat zijn de waarde v a n
de vele perzikvariëteiten, welke er t h a n s gekweekt worden, te beoordelen
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en na te gaan, welke uit de cultuur moeten verdwijnen. Naast de productie zou dan ook de geldelijke opbrengst berekend kunnen worden.
Uit het bovenvermelde onderzoek is gebleken, dat in 1943 de productiekosten per 100 stuks perziken f 6.42 bedroegen of bijna 6.5 cent per stuk.
Sinds 1943 zullen d e productiekosten wel aanmerkelijk gestegen zijn,
doch ook de vastgestelde prijzen zijn aanmerkelijk verhoogd. Bij goede
verzorging is de perzikenteelt in de laatste jaren lonend geweest. Als
gevolg hiervan is de teelt in verschillende delen van ons land uitgebreid
en zal de aanvoer van perziken in de naaste toekomst wel groter worden.
h. D e afzetmogelijkheden
De perzik wordt in ons land t o t de luxe vruchten gerekend, waardoor
het gebruik in tegenstelling met b.v. de pruimen nog lang niet algemeen
is. Overigens bestaat voor deze vrucht wel belangstelling bij het publiek,
zodat een toename v a n het gebruik zeer goed mogelijk is, mits de smaak
en het aroma v a n de vruchten niet worden verwaarloosd en de prijzen
binnen het bereik v a n vele beurzen komen. De teelt dient goed verzorgd
t e worden, waarbij als voornaamste t a a k blijft het percentage kleine
vruchten zo laag mogelijk t e houden. Zulke vruchten missen het aroma
en zijn zelfs bitter v a n smaak. Verder zal de aanvoer v a n de perziken
door een goede variëteitenkeuze over een groot gedeelte van het jaar
verdeeld moeten worden om het teeltrisico t.a.v. de prijzen zo gering
mogelijk te maken. Gedurende de maand Augustus — de vacantiemaand
— kan de aanvoer het grootst zijn. Te Poeldijk werden in 1937 de eerste
perziken half April aangevoerd. De grootste aanvoer was eind Juni,
terwijl ook de gehele maand Augustus belangrijke hoeveelheden werden
aangevoerd. In de maanden Mei en October was de aanvoer betrekkelijk
gering.
i. Het vervroegen
Het vroege forceren v a n de perzik wordt in ons land weinig toegepast.
De resultaten vallen over het algemeen tegen omdat de bomen te veel
worden uitgeput. Een groot bezwaar is ook, dat de bloemknoppen voor
een deel kunnen worden afgeworpen en de bladknoppen „blijven zitten",
z.g. „doof blijven". Deze verschijnselen treden vooral op, wanneer de
perziken zonder voorbereiding zeer vroeg worden verwarmd. De rustperiode is dan te kort geweest. Men zal meer succes hebben met het
vervroegen n a a r m a t e de winter verder is gevorderd. Men k a n dit
waarnemen in de tijdsduur, welke nodig is voor het uitlopen der bloemknoppen, wanneer men op verschillende tijden met het stoken begint.
Bij zeer vroeg forceren (b.v. in December) duurt het geruime tijd (1 à 1\
maand) voor de knoppen zich ontwikkelen, terwijl bij het stoken om
± half Februari de bloeitijd reeds na drie weken begint. Ook heeft men
er rekening mede te houden, dat de bomen bij het forceren per m 2 minder
vruchten mogen voortbrengen dan bij de teelt in koude kassen. Vooral
bij het vroege forceren mag men slechts enkele vruchten per m 2 kweken
en moet de verhoogde prijs het forceren lonend maken. Om het teeltrisico
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zogering mogelijk t e maken verdient het aanbeveling, in de praktijk niet
vroeger dan begin Februari met het stoken t e beginnen. Bij het verwarmen der perzikkassen k a n worden volstaan m e t één heengaande en
tweeterugkerende buizen aan elkezijde, met een diameter v a n 3à 3 f duim.
De gehele periode van het begin v a n het stoken tot het rijpen der
vruchten d u u r t 4 maanden voor de vroegrijpende rassen.
Bij het vervroegen dient men de volgende regels in acht te nemen:
Voor het vervroegen worden uitsluitend vroegrijpende variëteiten
genomen. De latere rassen hebben een langere tijd (5 à 6 maanden)
nodig vanaf het begin van het stoken tot aan het rijpen der vruchten.
De oogsttijd zou dan samenvallen m e t de vroegrijpende rassen in d e
koude kassen en daardoor zouden de vruchten t e lage prijzen opbrengen
om het stoken rendabel te maken.
De bodemtemperatuur dient bij het begin v a n het stoken ± io° C.
te zijn. Bij het vroege forceren in Februari k a n de afkoeling v a n de grond
worden tegengegaan door deze buiten de kassen m e t stro t e bedekken.
Het bevochtigen v a n de kasgrond dient vroegtijdig te geschieden (spoedig
na de bladafval), daar anders de temperatuur v a n het gietwater t e sterk
is gedaald.
De perzikbomen moeten geleidelijk aan het stoken worden gewend.
Wil men zeer vroeg met het forceren beginnen dan kan dit niet dadelijk
geschieden met bomen, welke nog niet geforceerd werden. Men zal telkens
iets vroeger moeten beginnen om de rusttijd v a n de bomen geleidelijk a a n
t e verleggen.
De temperatuur v a n de kassen wordt bij het begin v a n het stoken
overdag gehouden op ± io° C. en tot de bloeitijd tot 13 à i6° C.
opgevoerd. Dagelijks worden de bomen en ook dekassen met niet t e koud
water bespoten. Ook k a n het nodig zijn de grond wat te begieten. Vlak
vóór de bloeitijd wordt de kas uitgerookt om de eerste bladluizen t e
vernietigen en verdere uitbreiding tijdens de bloeitijd en de vruchtzetting
t e voorkomen. Hiervoor is nodig 1 kg rookpoeder op 500 m 3 kasinhoud
(een kas v a n ± 37.5 m v a n het normale type). Men doet deze behandeling
's avonds en bij stil weer uitvoeren en 1 kg nicotinepoeder verdelen in
5 hoeveelheden welke men op dakpannen neer legt.
H e t luchten moet met zorg geschieden. Vooral in de maanden Maart,
April en Mei met zeer afwisselend weer zullen bij het luchten koude luchtstromingen in de kassen vermeden moeten worden. Hoge temperaturen
mogen tijdens de bloei niet voorkomen. Als het enigszins k a n moet
de temperatuur in die periode op 13 à i6° C. worden gehouden. Bij
aanhoudend zonnig weer k a n het nodig zijn iets t e schermen, daar anders
de bloei te snel verloopt. Het besproeien wordt tijdens de bloei nagelaten.
Zodra echter de vruchtzetting heeft plaats gehad wordt hiermede weer
begonnen.
H e t verdient aanbeveling een kunstmatige bestuiving, vooral bij koud
en regenachtig weer, toe t e passen.
Tijdens de steenzetting tracht men de temperatuur zo veel mogelijk
constant en betrekkelijk laag (16 0 C.) te houden. Ook wordt in die tijd
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het gieten en het bijmesten nagelaten, evenals het nijpen, aanbinden of
uitbreken der vruchtscheuten. H e t besproeien v a n de bladeren wordt
echter voortgezet.
Na de steenzetting wordt de kas flink gegoten en ook bijgemest om
het uitgroeien der vruchten t e bevorderen. Tegen het rijpen der v r u c h t e n
wordt flink gelucht en getracht de temperatuur zo weinig mogelijk boven
20° C. te doen oplopen. Het besproeien van de bomen wordt dan ook
nagelaten.
Na het oogsten tracht men de bomen geleidelijk in rust t e doen gaan.
H e t begieten v a n de grond en het besproeien van de bomen geschiedt nog
geregeld om de bladeren gezond te houden. W o r d t t e sterk gelucht
en de grond droog gehouden dan bestaat de kans, dat het „ s p i n t "
optreedt waardoor bij snelle uitbreiding de bladeren spoedig zullen
afvallen. Bij het forceren in het volgende jaar loopt men dan gevaar,
dat de knoppen door onvoldoende ontwikkeling te gronde gaan.
j . D e ziekten en de beschadigingen en hoe ze bestreden moeten
worden

i. De dierlijke p a r a s i e t e n
I e . Wintervlinder (Cheimatobia brumata)
Zie blz. 541.
2 e . Wespen (Vespa sp)
Zie blz. 793.
3 e . Heggenbladroller (Cacoecia rosana)
Donkergroene rupsjes vreten aan de jonge blaadjes en scheutjes, welke
zij samenspinnen. Als zij volwassen zijn, verpoppen zij zich binnen het
spinsel.
De vlindertjes vliegen van J u n i tot Augustus; zij leggen op de dikkere
takken hoopjes eitjes, dakpansgewijs over elkander. De platte eihoopjes
worden bedekt met een cellulose-achtig laagje.
Dit insect is zeer moeilijk te bestrijden. De eitjes zijn zo goed bedekt,
dat zij door winterbespuitingen met minerale oliepreparaten niet volledig
gedood worden.
Een bespuiting met een maagvergif geeft evenmin baat, omdat de
rupsjes de takjes en blaadjes, waarmede zij zich voeden, inspinnen; het
vergif dringt niet in het spinsel door.
Met de nieuwe middelen, die een lange nawerking bezitten (DDT;
Agrocide) kan een gunstig resultaat bereikt worden. De bespuitingen of
bestuivingen moeten worden uitgevoerd tegen de tijd, dat de rupsjes uit
de eitjes komen; voordat zij de blaadjes zouden kunnen inspinnen,
moeten zij gedood worden.
4 e . Bladluis (Myzus persicae)
Er komen op perziken enige bladluissoorten voor; van deze is de
genoemde de belangrijkste.
Uit de zwarte wintereitjes komen bij kasperziken reeds in J a n u a r i de
jonge luizen te voorschijn; buiten verschijnen zij niet voor Maart.
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Onder invloed v a n het zuigen door de luizen worden de bladeren sterk
gekroesd, zij worden hard en bros, verdorren en vallen vroegtijdig af.
Eind Mei verlaten zij de perziken en begeven zich naar tal v a n planten;
zij zijn de belangrijkste overbrengers van verschillende viren bij aardappelen.
De schade, welke zij daardoor veroorzaken, is zo groot, dat weleens
overwogen is, het telen van perziken in streken, die grote betekenis
hebben voor het kweken v a n pootaardappelen, te verbieden. De bladluizen worden echter over zulke grote afstanden verspreid, dat de opruiming v a n perzikbomen in de bewuste streken geen zin zou hebben.
Door een winterbespuiting met 5 % v.b.c. of met een boomkleurstof
k u n n e n de eitjes gedood worden. Perziken zijn gevoelig voor v . b . c ;
er mag daarom geen hpger percentage dan 5 % gebruikt worden. Om de
k a n s op knopbeschadiging vrijwel uit t e sluiten, verdient het aanbeveling
enige tijd na de bespuiting, als er geen vloeistof meer v a n de t a k k e n
afdruipt, de bomen af t e kloppen om de vloeistof, welke zich bij de
knoppen verzameld heeft, te verwijderen. Ook kunnen minerale oliepreparaten + d.n.c. (6 % ) verspoten worden; hiermede worden tevens
de spinteieren gedood.
Perziken onder glas moeten voor J a n u a r i bespoten zijn; b u i t e n k a n nog
t o t eind J a n u a r i gespoten worden.
Opgemerkt moet worden, dat de bladeren v a n de perzik gevoelig zijn
voor het bespuiten met een petroleum-emulsie en dat dit middel daarom
weinig voldoening geeft. Het beste middel tegen het spint is de bladeren
regelmatig met water te bespuiten en de kasgrond vochtig te houden.
5°. Spintmijten (Metattranychus
Zie blz. 548.

ulmi)

6 e . Dopluizen (Lecanium corni)
De levenswijze is dezelfde als v a n de dopluis op druif, echter vormt de
luis geen witte wasmassa. Zie verder blz. 744.
7 e . Oorwormen (Forficula aumicularia)
Oorwormen zijn lichtschuwe insecten; hoewel zij dierlijk voedsel nodig
hebben, versmaden zij het zachte, zoete vruchtvlees v a n perziken niet.
De schade k a n belangrijk zijn.
Men k a n ze vangen in bosjes peenlof of selderij of dotjes houtwol,
welke in de bomen opgehangen worden; elke morgen moeten de bosjes
uitgeschud worden. Door de bosjes houtwol in een DDT-oplossing te
dompelen voor het uitleggen, worden de zich verschuilende oorwormen
gedood.
Een goed middel is het mengsel van 300 gr Parijs groen, 1 kg vleesmeel
en 2 kg geplette tarwekorrels; door toevoeging v a n 1 kg suiker k a n het
nog aantrekkelijker voor de oorwormen gemaakt worden. H e t mengsel
strooit m e n op de grond uit.
Stuiven m e t D.D.T. heeft gunstige resultaten opgeleverd.
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2. De p l a n t a a r d i g e p a r a s i e t e n
I e . Krulziekte (Taphrina deformans)
Deze ziekte komt vrijwel uitsluitend bij perziken buiten voor. Reeds
vroeg in het voorjaar worden de bladeren dikker en steeds meer krullen
zij zich; de kleur is aanvankelijk lichter groen, later meer roodachtig. Zij
zijn bedekt met een wit waasje, bestaande uit de vrije asci van de zwam.
H e t aangetaste blad valt vroegtijdig af, de later gevormde bladeren
worden niet aangetast. In de tweede helft v a n Juli is de ziekte geheel
verdwenen. Het mycelium overwintert in de knoppen. De aantasting k a n

Foto 16. Krulziekte bij perzik (Taphrina deformans).
(Foto Plantenziektenkundigen Dienst, Wageningen.)

worden voorkomen door ongeveer twee weken vóór de bloei te spuiten
m e t
3 % Californische pap.
2 e . Meeldauw (Sphaerotheca pannosa var. persicae)
Op bladeren, scheuten en vruchten vertoont zich een wit poederig
laagje, bestaande uit zwamdraden, welke buiten op de plantendelen
leven, met conidiën. De bladeren krullen, de scheuten krommen en de
vruchten krijgen oppervlakkig zachte bruine plekken. Peritheciën worden
zelden gevormd.
Sprenger,

Fruitteelt.
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Bespuitingen met Californische p a p geven geen bevredigend resultaat;
in kassen k a n enige keren met bloem v a n zwavel gestoven worden.
(2 g per m 3 ); ook k a n men met speciale apparaten zwavel v e r d a m p e n
(niet verbranden), er is dan slechts de halve hoeveelheid zwavel nodig.
3 e . Loodglansziekte (Stereum
Zie blz. 552.

purpureum)

3. D e n i e t - p a r a s i t a i r e z i e k t e n
I e . Gespleten vruchten
H e t komt nogal eens voor, d a t vruchten bij de steelinplanting barsten.
Van dergelijke vruchten blijkt ook vaak de steen gespleten t e zijn.
Oorwormen dringen in de gebarsten vruchten en wespen voeden zich ook
met het vruchtvlees.
De oorzaak van dit verschijnsel is niet bekend. Men vermoedt wel op
grond dat de pit ook slecht ontwikkeld is, d a t onvoldoende bestuiving
de oorzaak is. Anderen menen, d a t het barsten alleen op zure grond
voorkomt; dooi een flinke kalkgift zou het te voorkomen zijn.
2 e . Bontblad
De bladeren zijn op een eigenaardige manier verkleurd; zij vertonen
een bonte tekening v a n niet scheip begrensde vlekken en grillig verlopende strepen in lichtgroene, gele en roodachtige kleuren.
Over de invloed op de groei en de vruchtbaarheid zijn de meningen
verdeeld; sommigen hebben ervaren, dat de zieke bomen zich minder
goed ontwikkelen en minder vruchten voortbrengen, anderen hebben
deze ongunstige ervaring niet opgedaan en menen d a t de ziekte niet
ernstig is.
Het onderzoek van de laatste jaren heeft aangetoond, dat bontblad
een virusziekte is. De infectie gaat meestal uit v a n de onderstam (Gele
Kroos); een strenge selectie van de onderstammen is daarom noodzakelijk.
Op de kwekerijen komt de ziekte reeds bij de jonge bomen voor; bij
de keuringen v a n de N.A.K.-B. wordt er aandacht a a n geschonken; d e
zieke bomen worden niet goedgekeurd.
3 e . Chlorose
Zie blz. 554.
4 e . Gommen
Uit s t a m en dikkere takken, maar vooral uit de twijgen, vloeit pleksgewijs een helder vocht, dat later donkerbruin wordt en verhardt. De
aangetaste twijgen sterven af.
Soms is de zwam Clasterosporium carpophilum, de veroorzaker v a n d e
hagelschotziekte, de oorzaak, maar vaak treedt het verschijnsel op,
zonder dat dé zwam k a n worden aangetoond. H e t is dan een gevolg v a n
een te lage p H (zure grond) of van een te hoog vochtgehalte (slechte doorlaatbaarheid). Een éénzijdige stikstofbemesting bevordert het gommen.
H e t euvel k a n voorkomen worden door te zorgen voor een goede ont-
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watering, b.v. door een diepe grondbewerking; eventueel door kalkbemesting.
Men vrage advies bij de tuinbouwvoorlichtingsdienst.
§ 3.

D E P R U I M ( P R U N U S SPECIES H Y B R I D E N )

a. Algemene opmerkingen
De teelt v a n pruimen in kassen en warenhuizen is in de laatste jaren
meer naar voren gekomen. Door de slechte uitkomsten, welke na 1932
met de teelt van tomaten zijn verkregen, heeft men getracht deze
gedeeltelijk door de teelt v a n andere gewassen te vervangen. Tot deze
gewassen behoort de pruim. Op de proeftuin t e Berlikum worden sinds
1933 (zie Teelt v a n pruimen onder glas, n°. 2 v a n de mededelingen v a n de
Tuinbouwvoorlichtingsdienst) met de cultuur v a n pruimen onder glas
uitvoerige proeven genomen. Hierbij is gebleken, dat deze teelt goed k a n
slagen, mits een juiste variëteitenkeuze wordt gedaan en de nodige cultuurzorgen worden toegepast.
Over de afstamming en de herkomst v a n de pruim is reeds elders in dit
boek gesproken.
De pruim ontwikkelt zich onder glas gunstig, terwijl reeds spoedig (na
3 à 4 jaar) opbrengst wordt verkregen. De pruim groeit op de meeste
gronden, welke vochthoudend en ruim v a n voedingsstoffen, vooral v a n
stikstof, zijn voorzien, goed.
Evenals bij de perzik worden zuivere bloemknoppen en bladknoppen
gevormd.
De pruimen worden in verschillende groepen onderscheiden (zie bij d e
variëteitenkeuze).
Uit elke bloemknop ontstaat bij de meeste variëteiten één bloem, doch
bij die v a n de z.g. perzikpruimen levert één bloemknop meestal drie
bloemen. Ook in andere eigenschappen lopen de pruimenvariëteiten
uiteen. Vooral verschilt de rijptijd. Het zijn hoofdzakelijk de vroege typen,
welke voor de teelt v a n pruimen in koude en verwarmde kassen in aanmerking komen, daar v a n late typen de rijptijd samenvalt met de oogst
v a n de vroege pruimen buiten en de teelt dan niet meer lonend is. Ook
zal getracht moeten worden de oogsttijd vóór de import v a n pruimen
uit Spanje en Italië t e doen vallen. Dit zal alleen kunnen, wanneer zeer
vroege variëteiten worden geteeld en in de kassen en warenhuizen een
„lichte" verwarming wordt aangelegd.
Aan de bestuiving dient bijzondere aandacht te worden geschonken.
Een groot aantal variëteiten is zelfsteriel, terwijl intersteriliteit onder de
pruimenvariëteiten ook veel voorkomt. Voor het verkrijgen v a n regelmatige opbrengsten is men opkruisbestuiving aangewezen en dit zal onder
de meeste omstandigheden alleen succes hebben, wanneer kunstmatige
bestuiving wordt toegepast. De weersomstandigheden tijdens de bloei
spelen ook een belangrijke rol bij de bestuiving en vooral in koude kassen.
Aanhoudende regen en vochtig weer werken zeer nadelig, doch ook
een te droge lucht en te hoge temperatuur moeten worden vermeden.
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De vruchten v a n de pruim lopen sterk uiteen (zie hiervoor bij de variëteitenkeuze). Naar de vorm der bladeren (bladrand gekarteld of gezaagd
b a d p u n t min of meer toegespitst, bladsteel al of niet behaard, aantal
bladsteelkhertjes, lengte van de bladsteel enz.) kunnen de pruimenvariëteiten worden onderscheiden.
Evenals bij de perzik worden bij de pruimen lang- en kortloten gevormd. Bij de meeste pruimenvariëteiten ontstaan, wanneer de vegetatieve groei minder sterk wordt, gemakkelijk kortloten, waarop zowel blad
als bloemknoppen voorkomen. Bij goede belichting blijven dezeloten zich

Foto 17. Struikvorm pruim in bloei (bestuivingsproef).
(Fotografie J. Dwinger, Leeuwarden.)

enige jaren achtereen ontwikkelen en ontstaan er ook vruchten op
Bij behoorlijke ontwikkeling worden op de bovenste t a k k e n der bomen
en op meer horizontaal groeiende t a k k e n gemakkelijk sterke loten (houttwijgen) gevormd, welke gebruikt kunnen worden om afgedragen vruchttwijgen t e vervangen. Bij de pruimen is daarom de vervanging v a n de
v r u c h t t a k k e n gemakkelijker dan bij de perzik. Bij de perzikpruimen
worden zowel op de kort- als op de langloten vruchten gevormd- bij de
Europese soorten ontstaan ze meestal alleen op de kortloten. De vruchtbaarheid k a n zo groot zijn, dat voor het verkrijgen v a n vruchten v a n
goede kwaliteit een sterke vruchtdunning nodig is.
I n de serres wordt de pruim meestal in waaiervorm geteeld, terwijl men
in de warenhuizen de struikvorm of de halfstam gebruikt. De pruim wordt
bij de teelt onder glas door ongeveer dezelfde ziekten en plagen geteisterd
als de perzik. Vooral de loodglansziekte k a n zeer gevaarlijk zijn. Het is
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daarom bij deze teelt noodzakelijk voor het verkrijgen v a n goede finantiële resultaten alle cultuurzorgen nauwlettend toe t e passen.
b. D e variëteitenkeuze
Voor een belangrijk deel h a n g t het welslagen v a n de teelt v a n pruimen
in kassen af v a n de juiste keuze der variëteiten, welke door de grote
verscheidenheid moeilijk is. Niet alleen bestaan er tussen de variëteiten
grote verschillen in kleur, vorm, rijptijd en grootte der vruchten, doch
ook in groeiwijze, blad- en bloemvorm, vruchtbaarheid enz. kunnen ze
sterk uiteenlopen. Op blz. 596 hebben we gezien, dat de variëteiten tot
een aantal groepen worden gerangschikt, o.a. i°. de kerspruimen (Prunus
cerasifera en Prunus myrobalana) ; 2 0 . de groep (Prunus insititia L.),
waartoe de mirabellen, „damsons",kroosjespruimen en St.-Juliënpruimen
behoren; 3 0 . de echte pruimen (Prunus domestica L.), waartoe de Reine
Claude-achtige pruimen, de Engelse krozen en de kwetsen worden gerekend en 4 0 : de z.g. perzikpruimen of Japanse pruimen. De laatste
groep k a n grotendeels onder Prunus salicina (triflora Roxb.) en hybriden
worden gerangschikt.
De groeiwijze is v a n de meeste variëteiten v a n de perzikpruimen vrij
krachtig. De bloeirijkheid iszeer groot; zelfs op de éénjarige loten worden,
evenals bij deperziken, bloemknoppen gevormd. De bladeren zijn meestal
smal en langwerpig v a n vorm, evenals v a n de perzik. De vruchten v a n
vele variëteiten zijn zeer groot, rond of hartvormig met opvallende kleur
(rood of geel) met geelachtig of rood vruchtvlees, zeer saprijk en gewoonlijk van behoorlijke kwaliteit. De vruchtbaarheid is, door de vroege bloei,
buiten meestal matig; in kassen is zij bij goede verzorging der bestuiving
bij enige variëteiten r u i m voldoende.
Bij de beoordeling der geschiktheid v a n de variëteiten voor de teelt
in kassen en warenhuizen, kunnen verschillende eisen worden gesteld.
Het zijn de volgende:
Een goede kaspruim dient voor een rendabele cultuur groot v a n stuk
te zijn en moet een goede kwaliteit bezitten. Aan de kleur der vruchten
mag misschien niet te veel waarde worden gehecht. Hoewel men in ons
land aan de gele kleur de voorkeur geeft, worden pruimen m e t groengele,
rode en purperrode, alsmede met blauwe kleur, gemakkelijk verkocht.
Hoofdzaak voor de kwaliteitsbeoordeling is de smaak.
Ze moeten een flinke jaarlijkse vruchtbaarheid bezitten en ook vlug
beginnen te dragen.
Alleen zeer vroegrijpe variëteiten zullen bij de teelt v a n pruimen in
kassen en warenhuizen met succes zijn te kweken.
De variëteiten moeten zelffertiel zijn of bij kruisbestuiving gemakkelijk
vrucht zetten.
De bomen moeten weinig v a t b a a r zijn voor ziekten en plagen. Vooral
de aantasting door bladluizen, spint en de loodglansziekte komt bij de
kascultuur v a n pruimen veel voor. Door de juiste cultuurwijze toe t e
passen en gezond plantmateriaal t e nemen, zal men aantasting door
ziekten en beschadigingen moeten voorkomen.
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Voor een goed prijsverloop en voor h e t gemakkelijk en goedkoop
plukken is h e tgewenst, d a th e tverschil in het tijdsverloop, waarin de
eerste en de laatste vruchten geoogst kunnen worden, kort is.
Sinds 1933 zijn op de proeftuinen inFriesland en vnl. opde proeftuin
te B e r h k u m uitvoerige proeven m e tverschillende pruimenrassengenomen. De ervaring heeft geleerd, d a ta a nde z.g. perzikpruimen of
J a p a n s e pruimen d evoorkeur gegeven moet worden voor d e glasteelt
Verschillende variëteiten hiervan zijn zeer vroeg rijp, terwijl de vruchten
groot v a nstuk, mooi v a n kleur, geschikt voor deverzending zijn en
meestal eengoede smaak bezitten. Ook zijn ze weinig v a t b a a r voor
ziekten en beschadigingen en geven bij kruisbestuiving elk jaar voldoende
vruchten. Ze kunnen ook beter een hogere temperatuur verdragen dan de
meeste Europese soorten.
De volgende soorten envariëteiten kunnen worden aanbevolen.
1. J a p a n s e p r u i m e n
G o l d e n J a p a n . Deafkomst is onzeker. I s zeer waarschijnlijk u i t
Amerika enFrankrijk geïmporteerd. Gelijkt volgens debeschrijving i n
Amerikaanse werken over pruimenvariëteiten, veel opShiro (gewonnen
door L U T H S R BURBANK uit een kruising v a n verschillende soorten onderling en is in 1899 indehandel gebracht). Vormt een gezonde, krachtige,
m de breedte groeiende boom. Weinig gevoelig voor aantasting door
bladluis en „spint".

;

"«.• : Jii^m

.£%•'.

w,::

%^aJE»..*•-. ^mm

••:•-,.. wàp* -f•••':..'..•.

>•*•:•! -, ' "

X

Ê.-H
•'»V1 J r * I

ifc,^fS§

'K
Foto 18. Golden Japan.
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Geeft bijzonder grote ronde, soms iets puntig toelopende vruchten,
mooi geel v a n kleur zonder blos, met stevige taaie schil en sterk bedauwd.
Sappig met weinig aroma. De vruchten zijn 14 dagen na het plukken goed
te houden. Zeer geschikt voor de verzending. De vruchten rijpen vrij
gelijk. Rijptijd ± half Juli in de koude kas.
Vruchtbaarheid zeer goed, mits kruisbestuiving verzekerd is. K a n
bestoven worden door Utility en Burbank en vermoedelijk ook door
J u n e Blood en Methley. Tot nu toe de meest productieve kaspruim.
J u n e B l o o d . Volgens Dr. Rietsema één v a n de laatste aanwinsten
v a n Luther Burbank en verspreid door Stark Bros te Louisiana. Volgens
de beschrijvingen v a n J a p a n s e pruimen door L. H. BATLEY gelijkt ze
zeer veel op Red J u n e , een der vroegst geïmporteerde pruimen uit J a p a n .
Vormt een gezonde steil groeiende boom v a n betrekkelijk geringe omvang
met lichtgroen gekleurde perzikachtige bladeren. De vruchten zijn mooi
rood gekleurd, vrij groot van stuk, hartvormig, iets puntig toelopend.
De schil is teer en daardoor is J u n e Blood minder geschikt voor de verzending. Bij vochtige lucht en zonnig weer ontstaan gemakkelijk bruinviolette plekjes op de tere schil. Sappige, weinig smakelijke vrucht zonder
aroma. Rijptijd in de maand J u n i in de koude kas. Voldoende vruchtbaar,
doch minder productief dan de Golden J a p a n . K a n wellicht bestoven
worden door Golden J a p a n en Methley.
M e t h l e y . De afkomst is ons niet bekend. Is waarschijnlijk uit J a p a n
in Amerika ingevoerd. W o r d t in Italië in de volle grond geteeld. De groei
v a n de boom is krachtig en zeer gezond. Er worden talrijke enigszins
hangende korte vruchttwijgen, ook binnen in de boom, gevormd. De
boom is daardoor dicht bebladerd.
De middelmatig grote ronde vruchten zijn diep paarsrood v a n kleur,
zoet en fijn van smaak. Door de vrij taaie schil geschikt voor de verzending. Niet lang houdbaar. Rijptijd de eerste helft v a n Juli in de koude
kas. Zeer vruchtbaar. Is grotendeels zelffertiel en schijnt ook geschikt
t e zijn voor bestuiving v a n andere J a p a n s e pruimen.
Bij de sortering vallen bijna alle vruchten in de sortering II
40—50 m m 0
Ze is dus niet groot v a n stuk.
B u r b a n k . Volgens F. A. W A U G H in 1885 door Luther Burbank uit
J a p a n ingevoerd en in 1890 in de handel gebracht. Vormt een breed vert a k t e boom met hangende takken. Weinig last v a n ziekten.
Vruchten zijn lichtrood van kleur met oranje, rond v a n vorm en vrij
groot van stuk met goede smaak. Rijptijd laatst v a n Juli—begin Augustus in de koude kas. Bij voldoende bestuiving vruchtbaar. Vruchten
willen bij voldoende rijpheid barsten. Voor de koude kas is de rijptijd
laat, meestal te laat om behoorlijke prijzen t e maken. Heeft alleen nog
waarde voor bestuiving v a n Golden J a p a n en Formosa.
B e a u t y . Is een J a p a n s e pruim van onbekende oorsprong. Wordt in
Californie op uitgebreide schaal geteeld. De groei is krachtig. De vruchten
zijn middelgroot v a n stuk, hartvormig en donkerrood v a n kleur. Het
vruchtvlses is amberkleurig, m e t rode strepen, sappig, zoet en goed
v a n smaak.
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Één der vroegste J a p a n s e pruimen. Rijptijd iets vroeger dan J u n e
Blood. Zeer vruchtbaar en reeds op jeugdige leeftijd. Grotendeels zelffertiel en zeer bruikbaar voor het bestuiven v a n andere J a p a n s e pruimen.
Een jonge boom op de proeftuin t e Berlikum droeg in het eerste jaar
na de planting te overvloedig en is wellicht daardoor in September
afgestorven. Deze variëteit is opnieuw geïmporteerd.
C l i m a x . Een hybride van de J a p a n s e pruim Botan en P r u n u s Simonii en gewonnen door Luther Burbank. Vormt volgens de beschrijvingen een sterke, breed uitgroeiende boom, geeft grote, dieprode, hartvormige, puntige vruchten. Het vruchtvlees is sappig, zoet van smaak
en v a n goede aroma. Rijptijd ± 14 dagen na Beauty. Vruchten barsten
onder bepaalde omstandigheden. W o r d t aangegeven bestand t e zijn
tegen lage temperaturen. Zou zelffertiel zijn volgens de gegevens uit
Californie. Is op de proeftuin in Berlikum in onderzoek.
F o r m o s a . Afkomst onbekend. Is een Salicina-hybride. De groei is
krachtig en steil m e t weinig takvorming. De bladeren zijn lang en donkergroen v a n kleur.
Vruchten groot van stuk en bij rijpheid prachtig rood gekleurd,
heerlijk van smaak en een fijne aroma; gelijken veel op een perzik. Voorzichtigheid bij het vervoer is geboden. Rijptijd gelijk met Golden J a p a n .
Vruchtbaarheid is matig. Op sommige bedrijven worden behoorlijke
opbrengsten verkregen. Kruisbestuiving is noodzakelijk. Een goede
bestuiver is Burbank, terwijl m e t het stuifmeel v a n Beauty ook behoorlijke resultaten worden verkregen.
2. E u r o p e s e p r u i m e n
O n t a r i o . Volgens Dr. Rietsema een Amerikaanse pruim. Vormt een
enigszins breed uitgroeiende boom van behoorlijke omvang. De vruchten
zijn middelmatig groot v a n stuk, groengeel v a n kleur en v a n zeer goede
smaak en m e t een fijne aroma. Rijptijd ± half Juli—Augustus in de
koude kas. Zeer vruchtbaar.
Is zelffertiel en heeft weinig last van de loodglansziekte. De bloeitijd
is later dan v a n de J a p a n s e pruimen.
Heeft plaatselijk goed voldaan. Met dit ras is nog weinig ervaring
opgedaan.
U t i l i t y . Een zaailing van Laxton Bros, kwekers van nieuwigheden
t e Bedford, verkregen uit een kruising v a n Jefferson m e t perzikpruim.
Vormt een flinke boom en m a a k t stevig purperkleurig hout. Weinig last
van ziekten. Wel v a t b a a r voor de loodglansziekte.
Geeft grote, iets langwerpig ronde, stevige vruchten met fletse purperrode kleur en van goede smaak alsmede een fijn aroma. De schil is teer en
daarom zijn de vruchten niet lang houdbaar. Rijptijd één week à i o dagen
na de Golden J a p a n .
Vruchtbaarheid meestal t e gering voor een rendabele cultuur. Heeft
alleen nog waarde voor de bestuiving van Golden J a p a n , wanneer
gezorgd wordt de bloeitijd van Golden J a p a n door luchten t e verschuiven.
P r o s p e r i t y . Een zaailing v a n Laxton Bros, kwekers v a n nieuwigheden te Bedford en verkregen uit kruising van Grand Duke en Czar.
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Vormt een brede, flink uitgroeiende boom. Wel vatbaar voor de loodglansziekte. Vruchten zeer groot v a n smaak en een goed aroma. Rijptijd
Augustus in de koude kas.
Vruchtbaarheid is zeer goed. Waarschijnlijk zelffertiel. Bloeitijd laat.
Is voor de koude kasteelt t e laat rijp. Moet alleen door de grote, mooi
gekleurde vruchten en de goede kwaliteit duur worden betaald. Vooral
geschikt voor etalages.
In de warme kas nog niet beproefd.
c. Het benodigde plantmateriaal
Reeds is in de behandeling v a n de pruimenteelt in de volle grond
aangegeven op welke wijze de pruim wordt voortgekweekt en welke
onderstammen hierbij gebruikt worden. Aan welke onderstam voor de
teelt in kassen de voorkeur gegeven moet worden bestaat nog geen
voldoende zekerheid. Op de proeftuin „Zuid-Hollands Glasdistrict"
worden m e t verschillende onderstammen proeven genomen. H e t is wel
vrij zeker, dat voor de glasteelt en vooral voor vruchtbare rassen, als
Golden J a p a n , een sterke onderstam nodig zal zijn. Hiervoor leent zich
uitstekend Myrabolaan. Ook in Californie wordt deze onderstam algemeen voor de pruimenteelt gebruikt. De Myrabolaan is hard, de levensduur is lang en de beworteling diep. Vooral op zware, vochthoudende
gronden voldoet hij goed, en op hoge droge gronden ook wel. I n de laatste
jaren zijn uit de zaailingen van de Myrabolaan in Engeland bepaalde
typen afgezonderd, welke ongeslachtelijk zijn te vermeerderen. Vooral
Myrabolaan B heeft daar opgang gemaakt.
I n Californie wordt als onderstam voor de J a p a n s e pruimen ook de
zaailingperzik gebruikt. Bijna allevariëteiten v a n deze groep v a n pruimen
groeien ergoed op. De zaailingperzik voldoet als onderstam voor pruimen,
vooral op de lichte zandgronden.
i. De v o r m e n
Uit éénjarige oculaties kunnen de vormen voor de pruimenteelt in
kassen en warenhuizen worden opgekweekt. Gebruikt worden:
de waaiervorm als leiboom, de struikvorm en de halfstam.
Leibomen komen voor het uitplanten weinig in aanmerking. Hierop
moet men veel snoeien en daardoor werkt men het optreden v a n de loodglansziekte in de hand. Verder is de vruchtbaarheid op deze vormboom
door de sterke snoei onregelmatig, terwijl de bomen ook pas laat h u n
maximale opbrengst geven. Vooral in de lage warenhuizen r a a k t men met
leibomen op de duur verlegen.
Voor beplanting v a n druiven- en perzikenkassen is men wel op leibomen aangewezen, doch meer aanbeveling verdient het daarvoor
perziken t e nemen en in het midden v a n de kas pruimen in struikvorm
aan te planten.
Wil men toch alleen pruimen in een druiven- of perzikenkas planten,
d a n neme m e n halfs t a m m e n ; de t a k k e n v a n de kronen k u n n e n d a n langs
het draadwerk worden uitgebonden.
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Struikvormen en halfstammen zijn de vormen voor de cultuur v a n
pruimen in warenhuizen en het t y p e rozenkas. De halfstammen worden
schuin in de grond geplant (om de groei te belemmeren en de vruchtbaarheid te bevorderen). Door de scheuten uit te binden de overtollige in de
zomer uit te breken ontstaat de vruchtbaarheid zeer snel. Ook de struikvorm leent zich zeer goed voor dit doel. Men moet hierbij eveneens de
scheuten uitbinden om een sterke topgroei te voorkomen.
Voor alle vormen worden 2 à 3-jarige bomen gekocht, terwijl het noodzakelijk is het plantmateriaal onder N.A.K.B.-plombe aan t e schaffen.
De kweker dient n.1. garantie te hebben, d a t de geleverde bomen niet
alleen raszuiver, doch ook vrij v a n besmetting door loodglansziekte en
smalbladigheid zijn. Beide ziekten zijn zeer gevaarlijk, daar de besmette
b o m e n weinig opbrengst geven en een besmetting vormen voor de andere
bomen.
De kweker kan, behalve door het N.A.K.B.-plombe, zelf ook nog
controle op de gezondheidstoestand v a n de te planten bomen uitoefenen
door ze eerst gedurende een twee à drietal jaren buiten op te kweken en
dan later in de kassen t e planten. Men heeft met deze methode het voordeel, d a t de opbrengst v a n de bomen dadelijk groter is dan wanneer jonge
bomen worden geplant, terwijl door het verplanten de sterke ontwikkeling der bomen wordt geremd.
Zoals bij de perzik is opgemerkt verdient het aanbeveling steeds enige
bomen in reserve t e houden voor exemplaren, welke verwijderd moeten
worden.
d. D e plantwijze en de verdere opkweek in warenhuizen en in kassen
Voor het planten der bomen is dezelfde behandeling v a n de kasgrond
nodig als bij de perzik is beschreven.
1. D e p l a n t w i j z e i n w a r e n h u i z e n e n in h e t t y p e r o z e n k a s
I n de lage warenhuizen komt alleen de planting onder de nok (liefst
halfstammen in schuine richting geplant) in aanmerking, omdat de ruimte
onder de goten te laag is voor de ontwikkeling der takken. Voor het verrichten der werkzaamheden is het nodig de paden langs de ondersteuningen der goten te maken.
I n de hoge warenhuizen k a n de planting onder de goten worden toegepast op de zelfde wijze als voor de perzik is beschreven, n.1.tussen elke
twee ondersteuningen v a n de goten een boom. Later zal het nodig zijn
om de andere goot een rij bomen op te ruimen.
I n de z.g. tweenokkers en in het type rozenkas k a n een rij struiken
(of halfstammen in schuine richting) onder de nok worden geplant.
De plantafstand in de rij bedraagt ± 5 meter (al naar de variëteit).
2. De p l a n t w i j z e i n d e k a s s e n
Hiervoor kunnen leibomen (waaiers) worden genomen en op een onderlinge afstand v a n 5 à 6 meter worden geplant. Ook k u n n e n halfstammen
geplant worden, n.1. 1 rij aan elke zijde op een afstand v a n 5 à 6 meter
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Foto ig. Kas met pruimen.

in de rij. De takken v a n de kronen worden dan waaiervormig uitgebonden
om met de scheuten hierop ontstaan het glasoppervlak te bekleden. Het
bezwaar v a n deze plantmethode is, dat de stammen hinderlijk kunnen
zijn bij het verrichten der werkzaamheden.
Een andere plantwijze bestaat hierin, dat langs het glas perzikleibomen
op ruime afstand (b.v. 7 à 8 meter uit elkaar) kunnen worden gezet en
in het midden een rij pruimen op ± 4 meter afstand van elkaar. Men kan
d a n later naar omstandigheden de pruimen opruimen.
Bij het planten (zie hiervoor bij de perzik) denke men er aan, dat de
variëteiten later op gemakkelijke wijze m e t elkaar kunnen worden
bestoven. Het is b.v. bij de aanplant van Golden J a p a n aan te raden om
de twee bomen één boom van een andere variëteit aan te planten.
«. De snoei en de vorming van de geplante bomen
Het opkweken van de waaier komt grotendeels overeen met hetgeen
bij de perzik is beschreven. Voor de pruim is de onregelmatige waaier
het meest in gebruik. De vorming van nieuw vruchthout is bij deze
vruchtsoort gemakkelijker dan bij de perzik, omdat meer kort vruchthout
wordt gevormd en dit bij goede belichting langer als vruchtorgaan k a n
worden benut. Ook bij het terugsnoeien van afgedragen vruchttwijgen
worden gemakkelijk nieuwe scheuten gevormd.
Bij de struikvormen en halfstammen wordt na het planten de middentak
verwijderd en de overtollige gesteltakken ( ± 6 is voldoende) glad op het
h o u t weggesnoeid. De gesteltakken worden tot op de helft of twee derde
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deel van de lengte (al naar de ontwikkeling is geweest; ingekort en n a a r
alle zijden in enigszins schuine richting uitgebonden. Met deze m e t h o d e
heeft men het voordeel, dat de ontwikkeling der gesteltakken regelmatig
is, door de vrij lange snoei weinig nieuwe takken worden gevormd en de
belichting v a n alle k a n t e n k a n plaats vinden. Ook behoeft men later
minder takken weg te nemen.
Nogmaals wordt er op gewezen, dat het snoeien van pruimen in de rusttijd een groot gevaar meebrengt voor het optreden van de loodglansziekte. Bij het snoeien moeten allevoorzorgsmaatregelen worden genomen
om deze gevaarlijke ziekte geen kans te geven zich op de pruimenbomen
te ontwikkelen. In de eerste plaats worden alle wonden (ook de kleinsten)
dadelijk na het snoeien ingesmeerd met flintkote of kankerdood, terwijl
' t ook aanbeveling verdient het snoeimes na de behandeling v a n elke
boom in een sublimaat- of kopersulfaatoplossing t e dopen om besmettting
van de ene boom op de andere te voorkomen.
f. De cultuurzorgen

i. De b e h a n d e l i n g v a n de p r u i m e b o o m en v a n de v r u c h t e n
I e . Het snoeien
De behandeling v a n de waaiervorm komt grotendeels overeen met die,
welke bij de perzik is beschreven. Reeds is opgemerkt, dat het korte
vruchthout v a n de pruim langer voor vruchtvorming k a n worden b e n u t
dan bij de perzik, terwijl bij de J a p a n s e pruimen ook op de i-jarige loten
vruchten worden gevormd. Na de pluk zal men daarom hoofdzakelijk
kunnen volstaan met het verwijderen v a n afgedragen vruchthouten en
het daarvoor in de plaats leggen v a n nieuwe vruchtscheuten. H e t is v a n
groot belang t e zorgen voldoende r u i m t e binnen in de waaier t e hebben
om een goede belichting van de vruchtscheuten mogelijk t e maken.
S t r u i k v o r m e n h a l f s t a m m e n . Gedurende de zomer, in de maanden Juni-Juli, kunnen t e sterke scheuten worden ingenepen of geheel
worden verwijderd. Verder kunnen afgedragen vruchttakken, welke i n
de schaduw van andere takken groeien (aan de onderzijde) na de pluk
worden verwijderd.
Insnoeien v a n de gesteltakken is weinig meer nodig, wanneer de b o m e n
zich een tweetal jaren in de kas hebben ontwikkeld en vruchten beginnen
te dragen. Bij de wintersnoei bepaalt men zich alleen t o t het noodzakelijke uitdunnen v a n overtollige t a k k e n . Gezorgd wordt geregeld een goede
verhouding te doen ontstaan tussen groei en vruchtbaarheid.
2 e . Het omenten der bomen
I n Californie heeft men een onderzoek ingesteld naar de mogelijkheid
om verschillende variëteiten op elkaar t e kunnen enten. Uit de verkregen resultaten is gebleken, dat de Europese soorten, behoudens enkele
uitzonderingen, over het algemeen niet voor het omenten met J a p a n s e
pruimen zijn te gebruiken en omgekeerd o o k d e J a p a n s e pruimen niet op
de Europese willen groeien. Ook onder de J a p a n s e pruimen gelukt het
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omenten niet altijd. I n onderstaande tabel zijn enkele gegevens hierover
vermeld.
TABEL XVII

Ent van:
Onderstam
Beauty
Burbank
Climax
Formosa
Gaviota
Kelsey
S a n t a Rosa
Satsuma

Beauty
—

Bur- Climax
bank

m
—
g
m
g
g
g
—
g
m
g
g
g
g
g
g = goede vergroeiing,
m = matige vergroeiing,
o = onvoldoende vergroeiing.

g
0

—
g
0

g
g
g

Formosa Gaviota Kelsey
g
m
g
—
g
g
g
g

g

m

0

0

g
g
—
g
g
g

g
g
m
—
0
0

Santa
Rosa

Satsuma

g
g
g
m
g
g
—
g

g
g
g
g
g
g
g
—

H e t zou v a n veel belang zijn, wanneer ook in ons land dergelijke
proeven werden genomen. De pruimentelers zouden dan in staat zijn

"Mh.*if

Foto 20. Goed dragende pruim onder glas.
(Foto Plantenziektenkundige Dienst, Wageningen.)
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variëteiten, welke minder geschikt zijn voor de glasteelt, door omenten t e
vervangen door betere variëteiten. H e t omenten v a n pruimen onder glas
door middel van spieetenten gaat zeer gemakkelijk en slaagt goed. Ook
verkrijgt men zeer goede resultaten met het kroonenten in de eerste
periode v a n de groei waarbij dan zomerhout als entrijs wordt gebruikt.

Foto 2i. Pruimen onder glas.
(Foto Proeftuin Naaldwijk.)

3 e . Het bestuiven en het vruchtdunnen
Bij de pruimenteelt onder glas is het nodig een goede bestuiving te
bevorderen. Hierbij k a n men evenals bij de perzik gebruik maken v a n
bijen. Voor het verkrijgen v a n regelmatige opbrengsten is het echter
noodzakelijk ook een kunstmatige bestuiving toe te passen. H e t verdient
aanbeveling deze bewerking elke dag tegen de middag toe t e passen met
een wollige plumeau of een bordenkwast.
De voordelen v a n het vruchtdunnen zijn dezelfde als bij de perzik zijn
vermeld. Een ander voordeel bij de pruim is nog, dat het rijpen der
vruchten wordt bespoedigd. Bij te volgeladen bomen worden de vruchten
niet rijp. Bij de pruimen wordt de eerste vruchtdunning reeds spoedig na
de vruchtzetting toegepast. Vooral bij variëteiten, welke overvloedig
vruchtzetten, als Methley en Burbank, k a n men reeds spoedig beginnen.
Met Golden J a p a n , J u n e Blood, Utility en Formosa k a n men beter w a t
langer wachten, omdat de vruchtzetting hiervan meestal niet overvloedig is. Bij de eerste dunning bepaalt men er zich toe op de vruchttakjes, waar meerdere vruchtjes bij elkaar zitten, een of twee over t e
slaan. Hebben de vruchten de grootte v a n een knikker gekregen en zijn.
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de onbevruchte gele vruchtjes duidelijk waar te nemen, dan wordt d e
tweede dunning toegepast. Hierbij wordt gezorgd, dat de vruchten
regelmatig verdeeld over de gehele boom voorkomen.
Bij deze dunning moet men eerst ervaring opdoen. Men houdt rekening
m e t de variëteit en m e t de leeftijd der bomen. Jonge bomen laat men in
de eerste jaren niet t e veel dragen, daar ze anders slecht a a n de groei
komen en het dan geruime tijd duurt voor de kas vol is.
Het dunnen moet voorzichtig m e t een schaartje geschieden zonder
daarbij de andere vruchtjes te raken.
4 e . Het oogsten, het verpakken en het verzenden
Het oogsten der vruchten hangt samen met de tijd, waarop de vruchten
rijp worden. Dit tijdstip is waar te nemen door de kleursverandering der
vruchten en het dunner worden der schil. Gezorgd wordt, d a t geen
onrijpe vruchten worden geplukt, daar deze later een flauwe smaak
hebben en op de afname een nadelige invloed uitoefenen.
Bij het oogsten worden de vruchten m e t een kort steekje geplukt om
beschadiging v a n het vruchtvlees te voorkomen. Vervolgens worden ze
voorzichtig in het verpakkingsmateriaal gelegd zonder daarbij de dauw,
welke op de vruchten ligt, te verwijderen.
Het verpakkingsmateriaal wordt zodanig gekozen, dat de vruchten
hierin niet alleen zonder enige beschadiging kunnen worden verzonden,
doch ze er ook zovoordelig mogelijk in uitkomen. Ze moeten als onberispelijke vruchten aan het publiek worden gepresenteerd. H e t verdient aanbeveling elke vrucht in een passend omhulsel te leggen. Als verpakkingsmateriaal kunnen spanen doosjes dienst doen. Ook kunnen, evenals bij
de verpakking der Italiaanse pruimen, p l a t t e kisten worden gebruikt,
waarin twee lagen op elkaar worden gepakt. Evenals bij de perziken
zouden ook kleine pootjesbakken kunnen worden gebruikt. Bij de verzending wordt er voor gezorgd, dat de vruchten niet kunnen kneuzen.
De sortering v a n de pruimen is:
I. boven de 50 m m 0 .
I I . v a n 40—50 m m 0 .
I I I . v a n 35—40 m m 0 .
IV. beneden 35 m m 0 .
2. H e t g e b r u i k e n d e b e h a n d e l i n g v a n d e k a s g r o n d
I e . Het gebruik van de kasgrond voor andere cultures
Dezelfde opmerkingen als bij de perzikteelt zijn gemaakt kunnen ook
voor de pruimenteelt gelden.
2 e . De bemesting
De pruim heeft voor de groei veel voedingsstoffen nodig. Vooral stikstof
en kali zijn belangrijk.
Voor de tijd v a n aanwending, de soort en de hoeveelheid der meststoffen wordt verwezen naar de bemesting v a n de perzik op blz. 766.
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3 e . De grondbedekking
Op zware kleigronden en zandgronden, welke gemakkelijk in de bovenlaag uitdrogen, zal een bedekking v a n het grondoppervlak het vochtigheidsverlies en het structuurbederf in belangrijke m a t e tegengaan. Ook
b e s t a a t de mogelijkheid, d a t de rijptijd er iets door wordt vervroegd.
Als materiaal k a n turfstrooisel of een laag stro ter dikte v a n ± 5 cm
dienst doen.
4 e . Het gieten en het sproeien
Door ervaring is het gebleken, d a t men dikwijls te weinig water bij de
teelt v a n pruimen in kassen geeft. Dit vruchtgewas heeft, voor een goede
ontwikkeling en het rijpen der vruchten, veel vocht nodig.
I n de herfst, wanneer de bomen de bladeren hebben laten vallen, wordt
de kasgrond enige malen door en door nat gemaakt. Men k a n dan vooraf
ook de nodige kunstmeststoffen of verrotte stalmest toedienen.
De ramen v a n de warenhuizen m e t een losse kapbedekking kunnen dan
worden afgenomen. Beter is het dit t e doen, wanneer de oogst afgelopen is.
De ramen kunnen dan zo nodig op een warenhuis worden gelegd, waarin
eerst t o m a t e n of Chrysanten in de volle grond zijn uitgeplant. Vooral de
ramen v a n een stookwarenhuis kunnen op deze wijze geschikt voor de
tomatencultuur worden gebruikt.
De grond wordt n a het afnemen v a n de ramen op natuurlijke wijze nat,
terwijl het uitbinden, het snoeien en het spuiten der bomen voor het
opleggen der ramen gemakkelijk k a n plaats vinden. Tevens kunnen de
ramen met een 3 % formaline-oplossing worden ontsmet.
Voor Nieuwjaar worden d e r a m e n er opgelegd, omdat anders de grond
te koud wordt en de oogsttijd wordt vertraagd.
Ook bij warenhuizen m e t vast glas en het t y p e rozenkas en in serres,
wordt het glas en het andere inwendige materiaal zorgvuldig ontsmet.
Verder is het nodig de grond na de vruchtzetting en na de steenzetting
nog eens flink nat te maken.
Overigens zal het watergeven naar de behoefte v a n de grond en naar
de weersomstandigheden geregeld moeten worden. Zo zal het bij aanhoudend droog weer na het oogsten nodig zijn, flink t e gieten om een
goede ontwikkeling der bloemknoppen voor het volgende jaar te bevorderen. Vlak vóór het rijpen der vruchten mag geen water worden
gegeven, omdat men anders de kans loopt, dat de vruchten gaan barsten.
Vooral bij Burbank k a n zulks gemakkelijk geschieden.
Het sproeien, met het doel de kaslucht vochtig te maken, wordt
geregeld en naar behoefte toegepast. Het is tevens eengoed voorbehoedsmiddel tegen het optreden v a n het spint en v a n bladluizen, terwijl het
uitgroeien der vruchten wordt bevorderd. Met niet al te krachtige straal
k a n men bij het sproeien de bomen wel raken.
3. De b e h a n d e l i n g v a n d e k a s
Bij de teelt v a n pruimen onder glas dienen hoge temperaturen vermeden te worden. Vooral bij de eerste ontwikkeling en gedurende de

789
bloeitijd wordt een betrekkelijk lage temperatuur van 10—15 0 C. onderhouden. In die periode moet bij veel zon gelucht worden.
De verdere behandeling komt geheel overeen met die v a n de perzik.
H e t schermen wordt bij de teelt v a n de pruimen in kassen niet in die
m a t e toegepast als bij de perzik. Bij felle zon en veel warmte is schermen
echter noodzakelijk en vooral ook om de brandvlekjes op de jonge
vruchten en op de rijpe vruchten (b.v. v a n J u n e Blood en Golden Japan)
te voorkomen. De kassen en warenhuizen worden „ d u n " geschermd.
g. De opbrengst en rendabiliteit
I n onze beschouwingen over dit onderwerp in „Teelt v a n pruimen
onder glas" werd de opmerking gemaakt, dat bij goede verzorging reeds
4 jaren n a de planting m e t goede variëteiten bevredigende opbrengsten
zijn t e verkrijgen. De teeltresultaten, welke verschillende kwekers na die
tijd verkregen, hebben deze uitspraak bevestigd.
Ir. J . G. W. IGNATIUS m a a k t hiervan ook melding in het Aprilnummer
v a n 1943 v a n de Mededelingen v a n de Directeur v a n de Tuinbouw. Hij
komt bij het beoordelen v a n de rendabiliteit v a n een a a n p l a n t v a n
pruimenrassen, in 1938 in een warenhuis v a n 640 ramen geplant, t o t een
opbrengst in 1942v a n 6242 stuks pruimen per 100 ramen of ruim 60 stuks
per raam.
Op de proeftuin t e Berlikum is een laag betonnen warenhuis in 1935
m e t verschillende rassen beplant en wel hoofdzakelijk m e t Golden J a p a n
en met Utility. De opbrengst is beoordeeld en sinds die tijd afzonderlijk
genoteerd. Golden J a p a n heeft gemiddeld 54 stuks en Utility 34 stuks
per r a a m opgebracht.
De verhouding tussen de opbrengsten van Golden J a p a n en Utility is
op deze tuin betrekkelijk gunstig geweest. Bij kwekers, die ook m e t de
pruimenteelt onder glas zijn begonnen, staat de opbrengst v a n Golden
J a p a n en Utility echter dikwijls als 4 : 1.
De rendabiliteit wordt daardoor v a a k ongunstig beïnvloed. Bij de
nieuwe aanplantingen zullen daarom naast Golden J a p a n meer productievere variëteiten als Methley, J u n e Blood en wellicht ook Beauty aangeplant moeten worden. Ze moeten elkaar dan onderling kunnen bestuiven.
Bij de kostprijsberekening voor de pruimenteelt onder glas k w a m
Ir. IGNATIUS in 1942 in het 4 e teeltjaar v a n dezelfde aanplant op een
kostprijs v a n bijna f 5.22 per 100 stuks pruimen. De opbrengst bedroeg
in dat jaar f 10.76 per 100 pruimen. Er werd op dit bedrijf een winst
v a n f 3.50 per r a a m gemaakt.
Hoe de rendabiliteit v a n de pruimenteelt onder glas in de toekomst
zal zijn valt moeilijk te zeggen. Een voordeel v a n deze cultuur is, dat de
uitgaven aan mest en aan arbeidsloon betrekkelijk matig zijn en in elk
geval geringer dan voor de teelt van b.v. spinazie, bloemkool en tomaten.
Ook bestaat de mogelijkheid om de ramen van de warenhuizen met losse
kapbedekking na de oogst der pruimen nog voor andere cultures te
Sprenger, Fruitteelt.
50
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gebruiken. Vooral bij verwarmde warenhuizen k a n hiervan veel profijt
worden getrokken, terwijl m e t deze teeltwijze ook de oogst v a n de
pruimen vóór de aanvoer van pruimen uit Italië en Spanje k a n worden
afgezet.
h. De afzetmogelijkheden
De pruim behoort tot een der meest gevraagde vruchten. Niet alleen
voor de directe consumptie, doch ook voor conserveringsdoeleinden is
de afname in ons land zeer belangrijk.
De eerste kaspruimen vinden daarom zonder twijfel in eigen land
gemakkelijk afzet. Bij verdere uitbreiding der cultuur moeten ze concureren met die, welke uit Italië en Spanje worden ingevoerd. Onze kwekers
moeten daarom alles in het werk stellen om de eigen m a r k t t e behouden
door het kweken en afleveren van een prima product.
I n hoeverre deze pruimen ook voor export in aanmerking kunnen
komen valt moeilijk te zeggen.
Opgemerkt k a n worden, dat b.v. Engeland belangrijke hoeveelheden
verse pruimen voor de oorlog invoerde. Behalve de Unie v a n ZuidAfrika behoorden ook Italië en Spanje tot de belangrijkste uitvoerende
landen. De import vond vooral plaats in de tijd, wanneer de pruimen in
eigen land nog niet rijp waren. In welke m a t e ons land in de komende
jaren de import van pruimen zal toestaan, dient te worden afgewacht.
i. Het vervroegen
Veel ervaring met het vervroegen v a n pruimen onder glas heeft men
in ons land nog niet. Evenals bij de perzik zullen de resultaten tegenvallen, wanneer m e t het forceren t e vroeg wordt begonnen.
Ook moet de begintemperatuur laag worden gehouden en mag de
temperatuur tijdens de bloei niet t e hoog oplopen.
E r zijn wel kwekers geweest, die in verwarmde druivenkassen of warenhuizen tegelijk m e t de pruimen ook tomaten hebben gekweekt en de
temperatuur geregeld hebben naar de behoefte van de tomaat. De temperatuur v a n 15—20° C. voor de tomatencultuur is echter te hoog voor
depruimenteelt en vooral gedurende de bloeitijd. De vruchtzetting liet
in die omstandigheden meestal veel te wensen over.
Evenals bij de perzik wordt aangeraden niet vroeger dan 1 Februari
en liefst half Februari met het stoken t e beginnen. De eerste vruchten
v a n Golden J a p a n kunnen dan in de laatste helft v a n J u n i , dus ongeveer
4à 4J maand later worden geoogst. De J a p a n s e pruimen zullen gemakkelijker te forceren zijn dan de Europese variëteiten, omdat ze hogere
temperaturen verdragen en bij enige temperatuursverhoging vlug in
bloei komen. Het forceren kan alleen succes geven, wanneer uitsluitend
vroegrijpe variëteiten worden geplant.
Overigens kunnen dezelfde regels in acht worden genomen als voor d e
perzik zijn aangegeven.
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j . De ziekten en de beschadigingen en hoe ze bestreden moeten
worden

i. De dierlijke p a r a s i e t e n
I e . Bastkevers
Het is geen zeldzaamheid, dat men in de bast een groot aantal kleine,
ronde gaatjes aantreft, alsof er m e t hagel in de s t a m is geschoten. Deze
gaatjes zijn gemaakt door kleine zwarte kevertjes, die zich eerst naar
buiten, later, wat de wijfjes betreft, weer naar binnengeboord hebben.
De kevers en h u n larven maken gangen vlak onder de bast of dieper
in het h o u t en deze stelsels v a n gangen kunnen verschillende vormen
hebben. Dat hangt af v a n de soort kever; er leven n.1. enige soorten in
vruchtbomen.
De meest voorkomende zijn de grote en kleine ooftboomspintkever
(Eccoptogaster pruni en Eccoptogaster rugulosus). I n J u n i boren de
wijfjes zich in de bast en maken onder de bast in de lengterichting v a n
de stam of t a k een moedergang m e t nissen, waarin zij de eitjes leggen;
de larven maken loodrecht op de moedergang zijgangen, zodat een eigenaardig stelsel v a n gangen ontstaat. De larven zijn pootloos, wit; zij
hebben een harde kop met stevige kaken. Als zij volwassen zijn (Mei),
maken zij een holte (poppenwieg) iets dieper in het hout, dan volgt de
verpopping en begin J u n i boren de jonge kevers zich naar buiten.
De ongelijke houtschorskever (Bostrichus of Anisandrus dispar) boort
zich in J u n i ook in; deze kever m a a k t niet een moedergang onder de
schors, maar m a a k t een gang, vrij diep in het hout, met zijgangen, welke
de jaarringen volgen. In deze gangen leven de larven, niet v a n het hout,
doch v a n een zwarte schimmel (ambrosia) welke zich in de gangen ontwikkelt. H e t bestaan v a n de larven is geheel v a n deze schimmel afhankelijk.
Bij het binnenboren brengen de kevers de sporen v a n deze schimmel
op hun lichaam mee.
Een afdoende bestrijding is nog niet gevonden. I n het buitenland
meent men gunstige resultaten t e hebben gezien v a n een bespuiting v a n
de aangetaste stam en takken met 10 % v.b.c.
Men meende vroeger, d a t deze kevers slechts kwijnende bomen zouden
aantasten. Het is echter gebleken, dat zij zich ook in volkomen gezonde
bomen inboren en d a t de bomen, na een ernstige aantasting, gaan
kwij nen.
2 e . Wintervlinder (Cheimatobia brumata)
Zie blz. 541.
e
3 . Grapholita funebrana
De rupsjes v a n dit vlindertje veroorzaken een vorm v a n wormstekigheid, welke in ons land meer en meer begint voor t e komen. Ook in
Zwitserland en Engeland neemt de schade toe. I n Zwitserland heeft
BOVEY een nauwkeurige studie v a n deze aantasting gemaakt. Hij heeft
twee generaties per jaar kunnen vaststellen; bij ons en in Engeland komt
waarschijnlijk slechts één generatie voor.
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Vermoedelijk worden in ons land in J u n i de eitjes gelegd op de jonge
vruchtjes; blijkens de waarnemingen v a n BOVBY geschiedt dit op het
gedeelte van het vruchtje, dat naar de grond gekeerd is, niet, zoals
meestal vermeld wordt, bij de inplanting v a n de vruchtsteel.
H e t eigenaardige is, dat het rupsje door het jonge vruchtje eerst een
gang m a a k t naar de vruchtsteel, daar een opening m a a k t (welke ten
onrechte als het inboorgat wordt beschouwd) en vervolgens zich naar de
steen begeeft, waaromheen het vruchtvlees wordt weggevreten.
Vele jonge aangetaste vruchtjes vallen af, grotere aangetaste vruchten
worden noodrijp, het vruchtvlees is bruin; de vrucht is ongenietbaar.
De volwassen rupsen verlaten de vruchten en spinnen zich op de stam
onder schorsschubben in om te overwinteren; soms geschiedt dit ook in
de grond.
Een afdoende bestrijding is niet bekend. Een bespuiting met loodarsenaat geeft geen baat, omdat de jonge rupsjes, bij het inboren in de
vruchtjes, de stukjes schil met vergif niet opeten, maar naast het boorgat
neerleggen. Zij beginnen zich pas t e voeden, als zij zich geheel in de
vruchtjes hebben ingeboord. Derris, mits op het juiste tijdstip verspoten,
geeft een bevredigend, hoewel geen afdoend, resultaat.
Bij de cultuur onder glas is deze aantasting nog niet waargenomen.
4 e . Pruimezaagwesp (Hoplocampa flava)
Deze zaagwesp behoort t o t de ernstigste vijanden v a n de pruimeteelt
in de volle grond. Bij de teelt onder glas is zij nog niet waargenomen.
Zij vliegt tijdens de bloei en legt haar eitjes in de kelkblaadjes; op de
plaats, waar het ei gelegd is, krijgt het kelkblaadje een bruin stipje, dat
gemakkelijk te vinden is.
Na ongeveer een week — in een koud voorjaar k a n het wel drie weken
duren — komen de bastaardrupsen te voorschijn; deze boren zich in de

Foto 22. Pas gezette vruchtjes, aangetast door de pruimezaagwesp.
(Foto Plantenziektenkundige Dienst, Wageningen.)
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vrucht]es en voeden zich met de weke kern. Als een vruchtje is uitgevreten, begeeft het larfje zich naar een tweede, vervolgens naar een
derde en vaak wordt nog een vierde aangetast, voordat het volwassen is.
De aangetaste vruchtjes vallen bij massa's af; zij zijn gekenmerkt door
een zwart gaatje. H e t volwassen larfje laat zich op de grond zakken,
k r u i p t in de grond, waar het in een cocon overwintert. H e t volgend jaar
heeft de verpopping plaats en tegen de bloei komen de gele, op vliegen
gelijkende, zaagwespen weer te voorschijn.
De fruitteler staan enige middelen ter beschikking, waarmede hij,
mits zij op het juiste tijdstip worden gebruikt, de beschadiging practisch
geheel voorkomen kan. Deze middelen zijn H.C.C.H., nicotine, Derris en
Quassia; met DDT zijn slechts matige resultaten verkregen.
Er moet gespoten worden als de bastaardrupsen uit de eitjes beginnen
te komen; in de regel is dat tegen het einde v a n de bloei het geval, maar,
zoals reeds vermeld, k a n het bij ongunstige weersomstandigheden ook
later gebeuren.
H e t algemene advies, met één der goede middelen t e spuiten als de
bloei nagenoeg is afgelopen, zal niet altijd bevrediging geven.
Beter is het daarom goed op te letten en zodra de bruine stipjes in de
kelkblaadjes verschenen zijn, dagelijks de pas gezette vruchtjes t e
bekijken om, wanneer de bastaardrupsjes verschijnen, de bespuiting
uit te voeren. Een tweede bespuiting, ongeveer een week na de eerste,
k a n bij een ernstige aantasting wenselijk zijn.
Streeksgewijs worden de fruittelers gewaarschuwd, wanneer de juiste
tijdstippen voor de bespuiting aangebroken zijn. Een algemene waarschuwing, b.v. per radio, k a n niet gegeven worden omdat het verschijnen
v a n de bastaardrupsjes voor verschillende streken, grote verschillen
vertoont.
5 e . Bladluizen
De bladluisplaag is een jaarlijks terugkerende voor pruimebomen.
Er zijn vooral twee soorten bladluizen v a n betekenis, n.l. de groene
pruimebladluis (Aphis pruni) en de witbepoederde of melige pruimebladluis (Hyalopteris pruni), die duidelijk v a n elkander t e onderscheiden
zijn.
De eerste veroorzaakt een sterke krulling v a n de bladeren, welke vroegtijdig afvallen. De bladeren kunnen geheel vochtig v a n honingdauw zijn.
Hevig aangetaste bomen worden sterk in hun groei geremd; ook de
vruchten groeien slecht uit. Bovendien komt door een slechte ontwikkeling v a n bloemknoppen de oogst voor het volgend jaar in gevaar.
Na J u n i bevinden deze luizen zich op verschillende onkruiden, in het
najaar keren zij naar de pruimebomen terug, om daar hun zwarte eitjes
te leggen.
Door bespuitingen m e t 6 % v . b . c , boomkleurstoffen (d.n.c.) of 6 %
minerale olie gemengd met d.n.c. worden de eitjes gedood. De bespuitingen dienen in de tweede helft v a n Februari t e worden uitgevoerd.
Pruimen onder glas moeten vóór J a n u a r i bespoten zijn.
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De melige pruimebladluis zuigt aan de onderzijde der bladeren, die
geheel vlak blijven. Zij treden later op dan de groene pruimebladluizen
en hun schade is minder groot. I n Juli verhuizen zij naar watergrassen,
zij komen in de nazomer terug naar de pruimebomen voor het leggen
v a n de wintereitjes.
Deze eitjes kunnen eveneens door de zoeven vermelde wintermiddelen
gedood worden. De luizen zelf kunnen, doordat zij niet in gekroesde
bladeren verscholen zitten, met o.i % nicotine of H . E . T . P . , volgens
voorschrift fabrikant, bestreden worden. Aan de sproeivloeistof moet
men een goede uitvloeier toevoegen, omdat anders de met was bedekte
luizen niet voldoende geraakt worden.
6 e . Wespen (Vespa sp)
H e t zijn niet alleen beschadigde vruchten, waaraan de wespen knagen,
ook gave, liefst rijpe vruchten worden beschadigd. Ofschoon ook andere
vruchtsoorten (peren) door wespen worden beschadigd, is er toch reden
deze insecten bij de pruimen te behandelen, omdat ze bij voorkeur
pruimeboomgaarden bezoeken.
Zij zijn ook zeer hinderlijk voor de plukkers; als er veel wespen zijn,
k a n het plukken soms geen voortgang vinden.
De wespen maken h u n nesten in de grond, in schuren, in bomen en
andere plaatsen. Men dient deze nesten op t e sporen en 's avonds, als de
wespen binnen zijn, de maatregelen, welke mogelijk zijn, te treffen.
Men k a n een hoeveelheid calcium- of natriumcyanide in de opening
v a n het nest strooien; het blauwzuur, d a t zich daarna ontwikkelt, zal de
wespen en ook waarschijnlijk het broed doden.
Blauwzuur is zeer giftig; het cyanide mag dus niet bij nesten in huizen
of schuren gebruikt worden.
Door Derrispoeder in de nestopening te strooien, k a n men de wespen
doden; het broed wordt er niet door gedood; Derrispoeder moet daarom
enige keren, met tussenruimten van twee weken gebruikt worden.
DDT is eveneens bruikbaar. Beide middelen zijn voor mensen ongevaarlijk.
Nesten in de grond k a n men m e t 30 % v.b.c. behandelen; een flinke
hoeveelheid v a n de emulsie giet men in de nestopening, zodat het hele
nest doordrenkt wordt.
Nesten, die los in de bomen hangen, k a n men 's avonds uitbranden.
7e.

Mijten

Op pruimebomen komen verschillende soorten mijten voor. Voor de
beschadiging, veroorzaakt door spintmijten en voor de bestrijding v a n
deze parasieten, zij verwezen naar blz. 548.
Behalve spintmijten komen op pruimebomen ook galmijten voor.
Zij veroorzaken gallen bij de knoppen of op de bladeren.
De galmijten kunnen bestreden worden door een bespuiting met 5 %
Californische p a p in het begin v a n Maart.
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2. De p l a n t a a r d i g e p a r a s i e t e n
I e . Heksenbezems en hongerpruimen
Twee verwante schimmels, n.1. Taphrina insititiae en Taphrina pruni
zijn de veroorzakers.
De heksenbezems worden gevormd door een verzameling sterk vertakte
twijgen, als het ware kleine boompjes, waarvan het stammetje (de
begintak) veel dikker is dan de tak, waarop de heksenbezem staat. De
heksenbezems komen eerder in blad dan de rest v a n de boom; daardoor vallen zij vooral in het voorjaar op.
De bladeren zijn a a n de onderzijde met een waasje bedekt; bestaande
uit een laagje vrijstaande asci.
De hongerpruimen zijn langgerekte, bleek gekleurde, smakeloze
vruchten, welke van binnen hol zijn. Na enige tijd worden de abnormale
vruchten met een wit, later geel fluweelachtig laagje bedekt, gevormd
door de asci.
Het mycelium overwintert in de knoppen; er is niets anders mogelijk
d a n de heksenbezems en eveneens de takken, die de hongerpruimen
droegen, te verwijderen en te verbranden.
Misschien zou een bespuiting met 8 % Californische pap, zoals tegen
de krulziekte bij perzik, succes kunnen geven.
2 e . Moniliaziekte (Monilia laxa)
Zie bij kers blz. 593.
3 e . Loodglansziekte (Stereum purpureum)
Deze ziekte heeft bij pruimen grote verliezen veroorzaakt; de aangetaste bomen, vooral van de zeer v a t b a r e rassen, zoals R. Victoria,
sterven meestal af.
Het blad krijgt de eigenaardige loodglans, welke veroorzaakt wordt
door lucht, welke zich verzamelt onder de opperhuid. Deze laat los v a n
het daaronder liggende weefsel, vermoedelijk door inwerking v a n een
stof, welke de zwam afscheidt of welke onder invloed v a n de zwam in
de boom gevormd wordt.
De schimmel woekert niet in het blad, zelfs niet in het eenjarige hout,
m a a r dieper in het meerjarige hout, dat bij doorsnijding donkerbruin
verkleurd blijkt te zijn.
Als het hout dood is, groeit in de nazomer de schimmel naar buiten
en vormt dan de paarse, korstvormige vruchtlichamen, waarop de
sporen tot ontwikkeling komen. Komen de sporen op een wond terecht,
dan kiemen zij, de schimmel dringt in het hout, waarmee een begin
v a n aantasting is ontstaan. De loodglanszwam is een wondparasiet.
Verschillende middelen zijn tegen de loodglansziekte zonder succes
beproefd. Behalve bespuitingen m e t de gebruikelijke zwamdodende
middelen, is het inspuiten met verschillende stoffen echter ook zonder
gunstig resultaat gebleven.
I n enkele streken van ons land wordt nagegaan of door het stelselm a t i g opruimen v a n infectiebronnen (dood h o u t met vruchtlichamen)
inperking v a n de ziekte mogelijk is. Het is gebleken, dat vooral knot-
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wilgen, populieren en elzenhagen een groot besmettingsgevaar opleveren.
Op het dode hout v a n deze bomen komen vele vruchtlichamen v a n
Stereum p u r p u r e u m t o t ontwikkeling, zonder dat door loodglansverschijnselen gebleken was, dat zij door deze zwam aangetast waren. H e t
opruimen v a n de infectiebronnen is in de bewuste streken bij gemeenteverordening verplicht gesteld.
Er wordt gezocht naar onvatbare of minder v a t b a r e rassen; door
kruising tracht men deze te kweken. Ongetwijfeld zou, als het lukte, het
loodglansvraagstuk daardoor worden opgelost.
De fruittelers zelf kunnen verschillende hygiënische maatregelen
nemen. Zij kunnen h u n eigen bedrijf zuiveren v a n besmettingsbronnen;
zij kunnen zorgen voor een goede wondbehandeling en alleen in de
maanden J u n i en Juli snoeien, omdat er in die maanden weinig Stereum
sporen rondzwerven en bovendien in die maanden de infectiekans
geringer is.
Wonden, welke ontstaan bij snoeien, takbreuk bij zware dracht, e n
vorstspleten moeten direct met een goed dekkende verf (kankermiddelen,
menie) worden afgesloten.
Bij de teelt v a n pruimen onder glas moet de grond regelmatig vochtig
worden gehouden, daar een te droge grond het optreden v a n de loodglansziekte bevordert.
4 e . Roest (Puccinia pruni)
Op de bladeren ontstaan gele vlekjes, aan de onderzijde waarvan zich
eerst bruine sporenhoopjes (uredosporen), later in de zomer donkere,
bijna zwarte, teleutosporen, welke overwinteren, vormen.
De aangetaste bladeren vallen voortijdig af.
Deze zwam is tweehuizig, d.w.z. dat zij in een bepaald stadium v a n
haar ontwikkeling niet in de pruimebladeren, maar in andere planten,
nl. anemonen .leeft. Op de anemonen vormen zich de bekervruchten
(aecidien) ; de daarin gevormde sporen (aecidiosporen) kiemen op d e
pruimebladeren. H e t mycelium ontwikkelt zich in het pruimeblad en
vormt na enige tijd uredo- en teleutosporen.
I n de regel treedt de ziekte niet hevig op, zodat zelden maatregelen
nodig zijn. In de kassen namen we deze ziekte nog niet waar. Er k a n
gespoten worden met i % Californische pap om de uredosporen t e doden.
Het opruimen v a n aangetaste anemonen is een tweede maatregel, welke
aanbevolen k a n worden.
5 e . Hagelschotziekte (Clasterosporium carpophilum)
Men ziet wel eens bomen, waarvan de bladeren kleine, ronde gaatjes
vertonen, alsof er met hagel doorgeschoten is; aanvankelijk waren er
kleine bruine vlekjes op de bladeren; toen die vlekjes afgestorven waren,
zijn zij uit het blad gevallen.
Ook de scheuten kunnen worden aangetast; in de bast vormen zich
donkerbruine vlekken, welke zich snel kunnen uitbreiden. Vaak sterven
de toppen der scheuten af. I n de regel gommen de aangetaste t a k k e n ;
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gomming treedt evenwel door verschillende oorzaken op, zodat uittreding
v a n gom niet een bewijs v a n aantasting door Clasterosporium is.
De aantasting is in de regel niet zo ernstig, dat bestrijding noodzakelijk
is; in Zwitserland, waar de ziekte wel ernstig optreedt, past men bespuitingen m e t Californische pap toe.
6 e . Baderieziekte (Pseudomonas mors prunorum en P. spongiosus)
In sommige jaren, waarschijnlijk begunstigd door vochtig weer,
treedt plotseling afsterving bij jonge bomen op. H e t k a n gebeuren, dat
de bomen in het voorjaar niet uitlopen, maar het k a n ook gebeuren,
d a t zij normaal in het blad komen, en d a t het blad n a enige tijd verwelkt
en verdort.
De b a s t is vaak glanzend roodbruin, er vertoont zich geen gom of d e
bast v a n de dikkere t a k k e n vertoont inzinkingen en er treedt veel gom
naar buiten. Snijdt men de bast aan, dan blijkt het weefsel er onder
dood te zijn.
W a t deze ziekte betreft, zijn er nog vele onopgeloste vragen. Het is
niet met zekerheid bekend of beide verschijnselen door dezelfde bacterie
worden veroorzaakt of dat er twee schuldige organismen optreden.
Men is geneigd het laatste aan t e nemen; de ziekteverschijnselen zonder
gomvorming zouden door Pseudomonas mors prunorum, die met gomafscheiding door Pseudomonas spongiosus veroorzaakt worden.
Over de wijze en het tijdstip v a n de infectie is nog weinig bekend.
Er zijn aanwijzingen, dat de ziekte op gronden met een slechte structuur
meer optreedt, en dat een overmatige of éénzijdige stikstofbemesting
de aantasting bevordert.
Op het ogenblik k a n slechts aangeraden worden, zieke delen te verwijderen en te verbranden, voor een goede ontwatering te zorgen (banken
breken), door een juiste bekalking en goede humusvoorziening de
structuur v a n de grond t e verbeteren en niet éénzijdig m e t stikstof
(stalmest) te mesten.
Deze ziekte en de mogelijkheden v a n bestrijding worden onderzocht.
3. De n i e t - p a r a s i t a i r e z i e k t e n
I e . Kaligebrek k a n bij pruimen ernstig voorkomen; het blad blijft
klein, krijgt eerst gele, later bruine randen, wordt tenslotte geel en valt
vroegtijdig af.
Toediening van gemakkelijk opneembare kaliverbindingen k a n spoedig
verbetering geven.
Andere gebrekziekten komen waarschijnlijk wel voor, maar er is nog
weinig v a n bekend.
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C. FRUITGEWASSEN, DIE SOMS ONDER GLAS GEKWEEKT
WORDEN
§ 4.

D E P E E R ( P Y R U S COMMUNIS L.)

De teelt van peren onder glas heeft in ons land weinig opgang gemaakt.
Er zijn wel in de tijd, toen aan de ziektebestrijding weinig aandacht
werd besteed, kwekers geweest, die peren in kassen hebben aangeplant
met de bedoeling d a n gave luxe vruchten t e k u n n e n oogsten, waarvoor
hoge prijzen werden betaald. Nu echter de fruitkwekers ook buiten mooie,
grootvruchtige, peren v a n prima kwaliteit kunnen kweken is het niet
rendabel in dezelfde tijd dit product onder glas te telen, omdat de productiekosten dan te hoog zijn. Iets anders is het, wanneer vroegrijpende
rassen onder glas worden uitgeplant. De rijptijd valt dan vóór die van
de volle grond en zullen flinke prijzen te maken zijn. Goede rassen
zijn: Précoce de Trévoux en Clapp's Favorite.
In warenhuizen en het t y p e rozenkas kunnen struikvormen geplant
worden, terwijl in druivenkassen snoeren worden gezet.
Als onderstam wordt kwee A gebruikt. In elke k a p van een warenhuis
(éénnokker) k a n één rij struikvormen worden geplant en 1 boom tussen
elke ondersteuning v a n de goten. De snoeren komen 80 cm uit elkaar
te staan.
De voornaamste cultuurzorgen bestaan in het bespuiten der bomen
gedurende de maand December met een 6 % Shell W.U. 117 oplossing,
het snoeien van de struikvormen (uitbinden der gesteltakken en verwijderen v a n afgedragen loten) en snoeren (vruchthout-snoei), het kunstmatig bestuiven tijdens de bloeitijd, het vruchtdunnen en het oogsten
der vruchten. Verder wordt zorg gedragen voor een goede bemesting,
terwijl het gewenst is de temperatuur zo laag mogelijk t e houden door
veel t e spuiten, de grond vochtig t e houden (om het spint t e voorkomen)
en zo nodig te schermen.
De oogsttijd van genoemde variëteiten in de koude kassen valt in de
laatste helft van Juli-begin Augustus.
§ 5.

R O D E BES ( R I B E S SPEC,

HYBRIDEN)

De teelt v a n rode bessen in kassen k a n aangewend worden als onderteelt bij perziken en pruimen in warenhuizen.
Vooral in de eerste drie jaren na de planting, wanneer de geplante
bomen de ruimte nog niet geheel gevuld hebben, k a n de rode bes dienst
doen als ondercultuur. Ook is de bessenteelt mogelijk door struiken
langs de zijgevels v a n warenhuizen en het t y p e rozenkas t e planten en
de takken in waaiervorm langs het draadwerk uit te binden. De plantafstand bedraagt ± 1.50 meter. Goede rassen zijn: Fay's prolific en
Laxton's perfection.
Beide variëteiten vormen lange trossen en grote bessen. Ze zijn zeer
productief.
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Veel cultuurzorgen vraagt dit gewas niet'. Gezorgd wordt, dat de
bastaardrupsen v a n de bessenbladwesp (Pteronus ribesii Scap.) door een
tijdige bespuiting met een 2 % bariumchloride-oplossing geen schade
k u n n e n veroorzaken en de omgeving van de'struiken goed vochtig wordt
gehouden om het optreden v a n „spint" en bladluizen te voorkomen.
De struiken worden tijdens de wintersnoei goed uitgedund, terwijl in
de groeitijd door nijpen van de scheuten wordt voorkomen, dat de
struiken te vol worden.
De eerste rode bessen worden meestal duur betaald, zodat de finantiele
resultaten zeer goed kunnen zijn. Komen de bessen t e veel in de schaduw
v a n de pruimen of perziken te staan, dan is de opbrengst gering en doet
men beter de struiken op te ruimen.
Er dient vooral gezorgd te worden, dat de temperatuur steeds zo laag
mogelijk wordt gehouden, vooral in de bloeitijd en dat voortdurend wordt
gelucht, echter zonder tocht te veroorzaken, daar dit bevorderlijk schijnt
voor het optreden v a n bladluizen.
§ 6.

D E K E R S ( P R U N U S AVIUM L., P R U N U S AVIUM ACIDA E H R H . )

De kers is een zeer gewilde vrucht, terwijl ze in een tijd rijp is, wanneer
er nog weinig ander fruit aan de m a r k t is. Bij de koude teelt onder
glas zal de vraag nog groter zijn, omdat in die tijd (de eerste helft v a n
Mei) nog zeer weinig verse vruchten worden aangeboden.
Toch wordt de kers in ons land niet onder glas geteeld, zodat we niet
weten of deze cultuur voordelig is. Een bezwaar v a n de kersenteelt k a n
zijn, dat de opbrengst per boom niet groot is en ze daarom een zeer hoge
prijs per kg moeten opbrengen voor een rendabele teelt. Een voordeel
bij deze cultuur is echter, dat de ramen na de oogst bij de teelt in warenhuizen, die met losse ramen zijn bedekt, kunnen worden afgenomen en
voor andere teelten b.v. voor de t o m a a t kunnen worden gebruikt. Men
heeft hiervoor twee stellen onderbouw van een warenhuis nodig. Vooral
bij iets vervroegen k a n men bij het overbrengen op koude warenhuizen
een normale opbrengst v a n tomaten verwachten.
Behalve de geringe opbrengst levert de kersenteelt onder glas ook nog
moeilijkheden op, omdat de meeste variëteiten grote bomen vormen,
daar zwakke onderstammen bij de kers weinig bekend zijn.
Prunus Malaheb wordt voor dit doel wel gebruikt.
Volgens N. B. BAGENAL zouden te East-Malling 2 kersen-onderstammen, Stockton Morello (uit Californie) en Kentish (uit Nieuw-Zeeland),
als zwakke onderstammen voor de kersen worden beproefd.
Behalve de keuze v a n de onderstammen zal ook de variëteitenkeuze bij
de kersenteelt onder glas een belangrijke rol spelen. Vooral vroege typen
k o m e n voor de kasteelt in aanmerking. Deze zijn: Early Rivers, Dubbele
Meikers, Governor's Wood, Noir de Guben en Kassins Frühe. I n ons
land zijn Meikers, Early Rivers en Kassins Frühe bekend.
Volgens Engelse gegevens zou Early Rivers (de vroegste kers) bestoven
k u n n e n worden door Governor Wood en Noir de Guben, hetgeen v a n
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groot belang zou zijn, daar Early Rivers zelfsteriel is en zeer vroeg bloeit.
De Meikers, die zelffertiel is, bloeit later en k o m t daarom als bestuiver
v a n Early Rivers niet in aanmerking. Early Rivers is omgekeerd een
goede bestuiver voor Noir de Guben en Governor Wood. De vraag is
echter of de bloeitijden onder glas zich overal op dezelfde wijze verhouden als in Engeland. H e t is n.1. gebleken, dat op het proeffruitbedrijf
te St.-Anna Parochie, Early Rivers buiten vroeg bloeit en meestal zo
vroeg, dat hij niet door de Klerk k a n worden bestoven.
De vorm, waarin de kers geteeld moet worden, is de struikvorm, o m d a t
men zich alleen dan bij de snoei behoeft t e bepalen tot het uitbinden der
takken en het wegsnoeien v a n de afgedragen takken. Voor de teelt v a n
kersen komen alleen de hoge modellen v a n warenhuizen en het type
rozenkas in aanmerking.
W o r d t de Meikers aangeplant dan k a n de onderlinge afstand 1.5.à
2 meter worden genomen en het „wijker- en blijver"systeem worden
toegepast. Voor breedgroeiende variëteiten, als Early Rivers, k a n men
een onderlinge afstand van 6 meter nemen. Ook k a n een combinatie
v a n steil- en breedgroeiende rassen op 3 meter afstand worden genomen.
Voor de teelt v a n kersen komen alleen de goed doorlatende klei- e n
zandgronden in aanmerking. Bij het planten dient de grond diep t e
worden losgemaakt en tussen de eerste en tweede steek slakkenmeel t e
worden aangebracht. Een grondonderzoek k a n uitmaken of ook kalk- e n
kalimeststoffen nodig zijn.
De cultuurzorgen bestaan in het bespuiten v a n de bomen in December
met een 6 % Shell W.U. 117 oplossing of eenzelfde oplossing v a n Diotol
ter bestrijding van eieren v a n de zwarte bladluizen (Myzoidus persicae)
en v a n het „spint".
Deze beide beschadigingen treden bij de kersenteelt onder glas gemakkelijk op en kunnen veel schade veroorzaken. Verder worden de
struiken gesnoeid (hoofdzakelijk uitbinden en uitdunnen), kunstmatig
bestoven en worden de vruchten gedund.
Treedt tijdens de groei toch nog beschadiging door bladluizen op dan
k a n dit met een 0.1 % nicotine- of mortopal (Hexaethyl tetraphosphaat)oplossing worden bestreden.
De bemesting k a n op dezelfde wijze als bij de perzik en de p r u i m
worden toegediend.
Van veel belang is de temperatuur zo laag mogelijk t e houden; vooral
bij het begin v a n de teelt en tijdens de bloeitijd (7.5—io° C ) . Ook w o r d t
veel gespoten en de grond vochtig gehouden om het optreden v a n het
„spint" t e voorkomen. Bij de kers treedt ook vaak chlorose op, hetgeen.
een gevolg k a n zijn v a n een t e kalkrijke grond, een t e hoge zoutconcentratie of een slechte structuur v a n de grond.
§ 7.

D E V I J G ( F I C U S CARICA L.)

De vijg is afkomstig uit Afghanistan en Oost-Perzië en via ZuidEuropa in ons land ingevoerd. Ze behoort tot de fam. der Moraceae en is
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twee-huizig. I n de cultuur worden echter alleen de vrouwelijke planten
geteeld, omdat er zonder bestuiving toch vruchten worden gevormd.
De voortkweking geschiedt door afleggen en stekken (door middel v a n rijp
hout ter lengte v a n 10 à 12 cm en in de warme kas onder dubbel glas
gestoken). De bewortelde stekken of afleggers worden opgepot en op een
w a r m e plaats buiten of onder glas uitgeplant. Ze zijn na twee à drie jaar
geschikt om in de kassen t e worden gezet. De verdere opkweek geschiedt
in de waaiervorm. Ze kunnen h e t beste in kassen langs het draadwerk
worden opgeleid. Voor de handel heeft deze teelt weinig of geen betekenis,
omdat de vijgen in gedroogde vorm in grote hoeveelheden in ons land
worden geïmporteerd. H e t gebruik v a n verse vijgen is weinig bekend. Ze
-worden door de liefhebbers wel gewaardeerd.
Men ziet ze een enkele maal geteeld in muurkassen en wel tegen de
m u u r geplant als bijteelt v a n de druivencultuur.
De plantafstand bedraagt 5 à 6 meter. Zoals reeds is opgemerkt, wordt
de plant in waaiervorm opgeleid, waarbij gezorgd wordt, dat de gesteltakken minstens 40 cm uit elkaar komen te liggen om voldoende ruimte
te hebben voor het aanbinden der scheuten. Tijdens de groei moet de
vijg geregeld worden gegoten, omdat het wortelstelsel beperkt is en
voor het uitgroeien der vruchten veel vocht nodig is. De meest geteelde
variëteit is Brown Turkey.
De cultuurzorgen zijn betrekkelijk gering. Gezorgd wordt steeds de
nieuwe scheuten aan t e binden, wanneer ze gebruikt kunnen worden,
wat k a n geschieden ter vervanging v a n twee- of driejarige gesteltakken.
Te zwakke scheuten worden verwijderd. Alle gemaakte wonden dekken
we af met flintkote of kankerdood. H e t „spint" wordt vooral bestreden
door de grond vochtig te houden en de bladeren t e besproeien. De dopluizen kunnen bestreden worden door de bomen t e bespuiten met een
mineraalolie-preparaat. De vruchten (schijnvruchten) worden geoogst
als ze goed rijp zijn daar ze anders een t e flauwe smaak hebben. I n koude
kassen k a n men tweemaal per jaar oogsten n.1. in Augustus en dan later
nog een oogst. Vijgen laten zich gemakkelijk vervroegen. Men k a n hierm e d e reeds in J a n u a r i en nog vroeger beginnen bij een begintemperatuur
v a n io° C. 's nachts en i 2 | — 1 5 0 C. overdag. Deze temperatuur k a n men
dan geleidelijk verhogen tot 15 0 C. 's nachts en 20—22J 0 C. overdag.
Veel spuiten met lauw water is gewenst. De eerste vijgen kunnen bij deze
teeltwijze in het laatst v a n Mei worden geoogst, terwijl de tweede oogst
in deze verwarmde kassen in de maand Augustus valt ; meestal k a n nog
«en derde oogst worden verkregen.

§ 8.

D E ANANAS (ANANASSA SATIVA L I NDL.)

Dit vruchtgewas werd vroeger vrij algemeen op buitenplaatsen
geteeld, doch sinds de teelt v a n ananas in andere streken zeer sterk
is uitgebreid en het product vrij goedkoop wordt ingevoerd, bestaat
in ons land weinig belangstelling meer voor deze cultuur. Er komt
nog bij, d a t voor het verkrijgen v a n goede resultaten m e t deze teelt
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een hoge temperatuur nodig is en andere voorzieningen getroffen
moeten worden, waardoor de productiekosten vrij hoog worden. De
ananas behoort tot de familie v a n de Bromeliaceeën. Een kenmerk
van de vertegenwoordigers van deze familie is o.a., d a t ze voor een goede
ontwikkeling een vochtige omgeving en een poreuze, goed gedraineerde,,
vochtige grond nodig hebben. H e t wortelstelsel is n.1. oppervlakkig, fijn
v e r t a k t en weinig ontwikkeld. Vele geslachten v a n deze plantenfamilie
vormen rosetten v a n stijve, zaagtandig gedoomde bladeren. Bij gunstige
ontwikkeling wordt in het hart van de planten een aarvormige bloeiwijze
gevormd. Hieruit ontstaat de vrucht, de kegelvormige vlezig geworden
bloeiwijze. Aan de top dragen de vruchten een bladrozet. De ananas is
afkomstig uit Brazilië, dus uit tropisch Zuid-Amerika en overal in d e
tropen en sub-tropen verbreid. Vooral op de Hawai-eilanden wordt de
teelt v a n ananas voor de handel op uitgebreide schaal gedreven, terwijl
pogingen worden aangewend om de cultuur in West-Indië te vestigen.
De vermeerdering kan geschieden door zaad en door uitlopers. H e t
zaaien doet men in kistjes of zaaipannen, gevuld met zandige bladgrond bij ± 30 0 C. De zaailingen worden later verspeend en dan in stekpotjes opgepot. De verdere cultuur tot bloeibare plant duurt r u i m
2 jaren.
De voortkweking geschiedt meestal door uitlopers. Er worden twee
soorten uitlopers gevormd, n.1. aan de wortel of aan de stengel en een
bladrozet boven op de vruchten. De uitlopers en het bladrozet vormen
gemakkelijk wortels, wanneer ze v a n de moederplanten zijn genomen.
De voortkweking door middel v a n bladrozetten wordt meestal niet
gedaan, omdat deze teeltwijze langer d u u r t dan bij het gebruik v a n
wortel- of stengeluitlopers. De stengeluitlopers vormen reeds gemakkelijk
wortels, als ze nog aan de moederplant vastzitten, door ze te bedekken
met grond. De sterkste uitlopers worden genomen; de zwakke zijn reeds
tijdig verwijderd om de vruchtvorming van de planten niet te vertragen
en te benadelen. Na het oogsten der vruchten worden ze er afgenomen,
bij de wortelhals glad afgesneden en de wondvlakte met houtskool
ingesmeerd. Ze worden dan opgepot in p o t t e n van 10—12 cm doorsnede
in een luchtig grondmengsel, waardoor voor \ deel sphagnum is verwerkt.
Na het oppotten worden de potten in een flink verwarmd tablet v a n een
kas of in een verwarmde bak met een bodemwarmte v a n 25—30 0 C.
ingegraven in een luchtige bladgrond. Eerst wordt weinig gelucht en veel
geschermd. Na de beworteling wordt meer gelucht en de planten langzamerhand aan het licht blootgesteld. Ze worden dan bij een lagere
temperatuur (15 0 C.) en niet te vochtige omgeving overwinterd. I n het
voorjaar k a n men deze planten d a n in de volle grond v a n tabletten in de
kassen uitplanten op 50 cm afstand of in grotere potten in tabletten
ingraven. De potcultuur heeft het voordeel, d a t men de zwakste planten
gemakkelijker k a n verwijderen dan dit bij de vollegrondscultuur het
geval is. H e t gieten, bijmesten enz. vraagt echter meer aandacht.
Voor de teelt van ananas worden verschillende kassen aanbevolen.
Het is van belang voor een regelmatige vruchtvorming, d a t de tempe-
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ratuur in de kassen overal gelijkmatig is en de temperatuur van de grond
in de tabletten (dus de bodemwarmte) ongeveer 5 0 C. hoger is dan die
v a n de lucht. Ook moeten de planten vrij dicht bij het glasvlak staan;
ze groeien dan stevig en gedrongen op. Kassen ter breedte v a n 3 à 4 meter
zijn geschikt. Hierin kunnen twee zijtabletten en het pad in het midden
worden aangebracht.
De diepte der tabletten kan 70 cm bedragen. Hieronder komen dan de
verwarmingsbuizen t e liggen. Als grondmengsel k a n dienen: voor de helft
een mengsel v a n bladgrond, oude stalmest en scherp zand en voor de
andere helft heidegrond met wat sphagnum er door. Met grondmengsels,
waarbij wat leemachtige grond is gedaan, schijnen ook goede resultaten
verkregen te worden.
Voor het oppotten of verplanten wordt de grond eerst op kastemperatuur gebracht, terwijl het gietwater ook steeds de temperatuur van de
kas moet hebben.
De verdere cultuurzorgen bestaan in het regelen van de temperatuur,
het gieten, het vochtig maken van de kas, het luchten, wanneer de
temperatuur te hoog oploopt en in het schermen bij al te warm en zonnig
weer. H e t spuiten v a n de planten geschiedt altijd op het einde v a n de
namiddag.
Tegen en tijdens de bloeitijd wordt het gieten tijdelijk gestaakt en
wordt ook de lucht droger gehouden. Na afloop v a n de bloeitijd (die
meestal 8 dagen duurt) wordt de temperatuur en de luchtvochtigheid
opgevoerd om het uitgroeien der vruchten te bevorderen. Ook wordt
geregeld bijgemest met vloeimest of korrelmeststoffen. Zodra de vruchten
rijp zijn, hetgeen meestal 4—5 maanden na de bloei het geval is, worden
ze geoogst. H e t verzenden dient m e t veel zorg te geschieden. De vruchten
kunnen op koele plaatsen vrij lang bewaard blijven.
De moederplant is niet in staat meer dan één oogst t e geven en k a n
worden opgeruimd, wanneer de jonge uitlopers gewonnen zijn.
Door een goede cultuurwijze toe te passen en meerdere kassen voor de
teelt t e bestemmen is het mogelijk een groot gedeelte v a n het jaar verse
v r u c h t e n t e oogsten. Zware vruchten worden verkregen, wanneer de
planten pas na 2 à 3 jaar vruchtbaar worden.
Goede variëteiten zijn: de gladbladige Cayenne voor de wintermaanden
en The Queen voor de zomermaanden.
§9.

D E BANAAN, PISANG of BACOVEN (Suriname) ( M U S A SPEC, HYBR.)

De eetbanaan behoort tot het geslacht Musa. Hiertoe k a n men een
honderdtal variëteiten rekenen die in de tropengordel van de gehele
wereld voorkomen. De variëteiten met eetbare vruchten zijn nog verder
te groeperen: in die welke in rauwe toestand zijn t e genieten en die
waarvan de vrucht gekookt moet worden.
Deze Musavariëteiten behoren tot de navolgende soorten:
Musa accuminata
Musa cavendishii
Musa paradisiaca.
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Over het algemeen k a n men zeggen, d a t er nogal verschil v a n inzicht
bestaat over de nomenclatuur der bananen, hetgeen ongetwijfeld bevorderd is door het optreden v a n soortskruisingen en door het ontstaan van
afwijkende vormen door knopmutaties. H e t gevolg hiervan is dat er
allerlei overgangstypen zijn ontstaan, die men bij oppervlakkige beschouwing moeilijk v a n elkaar en v a n de ouderplanten kan onderscheiden,
alhoewel het verschil in physiologisch opzicht bijzonder groot kan zijn.
Verder moet men aannemen, d a t verschillende typen onder verkeerde
namen worden verspreid hetgeen de verwarring nog groter m a a k t .
Tot de Musa accuminata behoort de algemeen bekende Gros Michel of
Fyffesbanaan, die elders ook Bluefield wordt genoemd en identiek is met
Pisang Ambon. Deze b a n a a n wordt in hoofdzaak gekweekt, maar is zeker
niet geschikt voor een eventuele kascultuur in de gematigde zone. Zij
is buitengewoon v a t b a a r voor de Panamaziekte, veroorzaakt door
Fusarium Cubense.
Tot de Musa cavendishii rekent men drie rassen:
de lage vorm, de z.g. dwergbananen;
de middelhoge vorm; o. a. Governor of Grand Chinese. Waarschijnlijk
identiek met Congo;
de hogere vorm; o. a. de Lacatan.
De variëteiten v a n de dwergbanaan behoren tot de lekkerste bananen.
Zij zijn tevens immuun tegen de Panamaziekte, wat ook het geval is met
de variëteit Congo, welke tot het 2 e ras 1 behoort en die minstens i m
langer wordt. De Lacatan is een variëteit v a n het derde ras en is nog
hoger. Zij is zeer waarschijnlijk identiek met de variëteit Bumulan.
Indien men deb a n a a n in kassen wil telen komen hiervoor feitelijk alleen
in aanmerking de Congo en de dwergbanaan.
De b a n a a n behoort t o t de éénzaadlobbige planten en vormt stoelen,
bestaande uit een aantal schijnstammen, die maar eenmaal bloeien, doch
vele worteluitlopers geven, welke voor de voortkweking worden gebruikt.
De meeste gecultiveerde bananensoorten vormen geen zaden.
De bloeiwijze, een bloeikolf, is door enige gekleurde scheden omgeven.
De bloeikolf wordt meestal gevormd, wanneer de uitlopers komen en
de schijnstam zich aan de top verdikt.
De bloemen zijn aan het ondereinde der kolf meestal vrouwelijk en
in het midden tweeslachtig.
Een goede ruimte voor de bananenteelt biedt het t y p e rozenkas. De
hoogte is voldoende om hierin de planten tot volledige ontwikkeling te
k u n n e n brengen. H e t beste lijkt, de planten in de volle grond v a n de kas
uit te planten. Vooraf wordt de grond 2 steek diep gespit en bemest
met een flinke hoeveelheid oude stalmest. Later wordt een paar keer
een overbemesting met geconcentreerde meststoffen gegeven.
Verschillende grondsoorten kunnen worden genomen, mits ze rijk zijn
a a n humus en diep bewerkt zijn. Een neutraal reagerende grond verdient
de voorkeur.
1

Ras is hier bedoeld als populatie.

805
Voor een gunstige ontwikkeling is een gemiddelde temperatuur v a n
20—25 0 C. overdag (bij veel zon 5 0 C. hoger) nodig, terwijl een nachttemperatuur v a n 17.5 0 C. wordt gegeven.
H e t schermen wordt zo weinig mogelijk gedaan, terwijl bij gunstig
weer gelucht k a n worden.
Zodra de uitlopers beworteld zijn, worden de sterkste m e t een scherp
mes v a n de moederplanten verwijderd en in diepe potten, gevuld m e t
voedzame grond, opgepot. Ze kunnen d a n ongeveer midden Februari in
de kasgrond worden uitgeplant op een onderlinge afstand v a n 3 meter.
Wellicht is het mogelijk in het rozenkasmodel 2 rijen uit t e planten.
De verdere cultuurzorgen bestaan in het vochtig houden v a n de kas
(elke namiddag de kas flink besproeien tot September-October toe en
d a a r n a iedere morgen en tegen de middag de verwarmingsbuizen w a t
begieten) ; h e t onderhouden v a n de juiste temperatuur en h e t geven v a n
een overbemesting m e t geconcentreerde meststoffen in elke maand.
Zodra de bloeikolven verschijnen wordt m e t het besproeien opgehouden.
Wanneer de vruchten gezet zijn en gaan zwellen, wordt het kale einde
v a n de bloeiwijzen weggesneden om de groei t e bevorderen.
Over de opbrengst in de kassen zijn geen gegevens bekend. Per tros
moet op niet meer d a n 10kg vruchten worden gerekend. Zouden er ineen
kas v a n 30 bij 6 meter ongeveer 20 planten gezet kunnen worden dan
zou men maximaal 300 kg bananen kunnen oogsten. De oogsttijd valt
in de herfst en in de winter.
Een bananen-aanplant wordt na6—8jaar vernieuwd. Bijde kascultuur
blijkt het beter elk jaar opnieuw m e t de teelt t e beginnen. Men behoeft
dan alleen voor de opgepotte uitlopers gedurende de winter t e stoken,
hetgeen bij een temperatuur v a n io° à 15° C. k a n geschieden. De stookkosten worden dan aanmerkelijk verlaagd.
§ 10.

D E T È R O N G BLANDA (CYPHOMANDRA BETACEA)

Deze plant behoort t o t de familie der Solanaceeën en is afkomstig
uit de bergachtige streken v a n Peru. I n Mexico en Centraal-Amerika
wordt ze geteeld op 1500—2400 m hoogte. Ook op J a v a en elders op de
bergen in Insulinde wordt de Terong om haar uitstekende eigenschappen
geteeld. De plant vormt eèn gewas v a n 2—3 m hoogte en wordt meestal
op s t a m gekweekt, terwijl mendet a k k e n op ongeveer 1.50m horizontaal
over een plafond v a n stokken laat groeien. De vruchten zijn donkerrood
of oranje gekleurd en hebben de grootte v a n een kippenei. De smaak is
rinsig en komt overeen m e t diev a n zwarte bessen. De vruchten kunnen
rauw, al of niet m e t suiker, worden genuttigd, terwijl mener in de tropen
de voorkeur a a n geeft er compote v a n t e maken. De oranje vruchten
zijn niet zo geurig als de rode.
I n h e t najaar v a n 1935 heeft h e t laboratorium voor tuinbouwplantenteelt getracht de teelt in Nederland ingang t e doen vinden en daarom
verschillende kwekers in s t a a t gesteld de cultuur t e beoefenen. Deze
poging heeft echter niet veel succes opgeleverd aangezien het de kwekers
Sprenger, Fruitteelt.
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niet gelukte de planten een voldoend aantal vruchten t e doen dragen.
De fout ligt echter niet a a n de plant doch uitsluitend aan de kwekers die
de raadgevingen van het laboratorium niet juist opvolgden. Op het
laboratorium voor tuinbouwplantenteelt heeft men nimmer t e klagen
gehad over onvruchtbaarheid, integendeel het was vaak gewenst t o t
vruchtdunning over te gaan. Men k a n rekenen op 80 vruchten per m 2 .
Op het laboratorium voor tuinbouwplantenteelt werden in 1937 v a n
1 plant 570 vruchten geoogst met een totaal gewicht v a n 19.6 kg.
De teelt moet als volgt worden gedreven.
De Terong k a n zowel door zaad als door stek worden voortgektveekt.
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4pFoto 23. Vruchten van de Terong Manda.
(Foto I<ab. v. Tuinb.plantenteelt, Wageningen.)

Wil men zaaien dan moet dit in Febr.-Maart geschieden. H e t zaad moet
in een warme kas ontkiemen doch de plantjes k u n n e n na in p o t t e n t e zijn
overgeplant in een koude kas worden opgekweekt. H e t eerste jaar leveren
de zaailingen vrijwel geen vruchten op. H e t is daarom beter om in
Oct.-Dec. onder dubbel glas bij ± 20° C. te stekken. Men neme dan
topscheuten van twee internodiën waarvan de bladeren gehalveerd
worden. Na 4 weken heeft men dan verplaatsbare planten, welke in de
koude kas overwinterd kunnen worden en in Februari op 2 m moeten
worden uitgeplant. Deze planten moeten op 1 m worden ingetopt om
voldoende zijscheuten te krijgen en kunnen het eerste jaar reeds volop
vruchten voortbrengen. Men is echter verplicht om bloem voor bloem
met een penseel t e bevruchten en dan liefst in de namiddag. Elke p l a n t
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k a n ongeveer een oppervlakte beslaan van 16 m 2 . De loten moeten zoveel
mogelijk horizontaal worden aangebonden en brengen in het begin v a n
April trossen met bloemen voort die een aangename geur verspreiden.
De eerste vruchten zijn rijp in October en de oogst kan dan successieve-

Foto 24. Een gesnoeide plant van de Terong blanda.
(Foto I^ab. voor Tuinb.plantenteelt, Wageningen.)

lijk plaats vinden tot J a n u a r i , waarna een radicale snoei moet worden
toegepast, welke hierin bestaat, dat men elk lot op 2 ogen intopt die de
plant bij verhoging van temperatuur dwingt scheuten te vormen uit
de oksels der oude bladeren. Deze scheuten moeten dan worden uitgedund
en de beste worden op regelmatige wijze aangebonden. De nieuwe bloei
vangt dan weder in April aan. Na de vruchtzetting kunnen de scheuten
op een blad na de bloemtros worden ingesnoeid.
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Verdere cultuurzorgen zijn het geven van een temperatuur vanaf
Februari 15—17.5° C. en 's nachts 5 0 C. lager. De temperatuur mag na
April langzaam oplopen en in de zomer tot 25 0 C. stijgen. Voorts moeten
d e planten in het eerste jaar regelmatig begoten worden, doch later
behoeft men niet meer water te geven dan dit bij de tomatencultuur
geschiedt. De planten kunnen op de duur zelfs met minder toe daar de
wortels zich ver uitstrekken.
Op het laboratorium voor tuinbouwplantenteelt bleven de planten
gedurende zes jaar zeer vruchtbaar.
Gedurende de winter moet de plant alleen vorstvrij gehouden worden.
V a n ziekten hadden de planten t e Wageningen niet te lijden, alleen
had men daar nu en dan last v a n wolluis, die bestreden werd met nicotinerookpoeder.
§ 11.

D E PAPAYA (CARICA PAPAYA L)

Deze plant behoort t o t de Papayaceeën en is waarschijnlijk afkomstig
uit Mexico. Ze is over de gehele tropen verbreid. Door de meloenachtige
vruchten, welke ze voortbrengt, wordt ze ook wel „meloenboom"
genoemd. Dit vruchtgewas vormt doorgaans een onvertakte stam,
welke aan het uiteinde een stervormige kroon van langgesteelde grote
hand- of vingervormige bladeren draagt. De P a p a y a is een twee-huizige
plant, zodat de bomen of mannelijke of vrouwelijke bloemen voortbrengen. De bloemkleur is geelachtig wit. Bij de mannelijke planten
komen de bloemen in langgesteelde trossen uit de oksels der bladeren
t e voorschijn; bij de vrouwelijke exemplaren staan de bloemen meestal
in de bladoksels. De vruchten zitten daarom in de bladoksels, kort om
de stam.
De langwerpige peervormige vruchten zijn bij rijpheid geel of geelgroen
v a n kleur, terwijl in de vruchten een oranjekleurig vruchtvlees zit met
een aangename meloenachtige smaak. De vrucht wordt als een der
gezondste in de tropen beschouwd. Ze bevat een groot aantal ronde
zaden.
H e t melksap v a n deze boom wordt voor geneeskundige doeleinden
gebruikt.
De P a p a y a stelt geen hoge eisen aan de grond. Bij enigszins gunstige
t e m p e r a t u u r en voldoende vochtige omgeving schiet ze uit zaad snel
omhoog en k a n bij i-jarige cultuur zelfs vruchten geven. Met de teeltwijze heeft men in ons land nog weinig ervaring opgedaan. De levensduur
v a n de bomen is maar k o r t ; ze worden niet ouder dan 5—6 jaar.
Proefnemingen zullen moeten uitmaken of de teelt rendabel k a n zijn.
Er k a n nog opgemerkt worden, d a t er meerdere soorten v a n P a p a y a
zijn o. a. Carica Cundinamarcensis, de Berg-Papaya, welke ook lekkere,
maar kleinere vruchten voortbrengt en bij lagere temperatuur gekweekt
k a n worden.
Met de P a p a y a werd in 1940-1941 een proef genomen op de proeftuin
„Zuid Hollands Glasdistrict" t e Naaldwijk, teneinde na t e gaan of de
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teelt rendabel te drijven is. Dat de P a p a y a in Nederland onder kasomstandigheden k a n groeien was wel bekend en werd in botanische
tuinen en in de kassen v a n de Landbouwhogeschool aangetoond. De
cultuur in Naaldwijk slaagde dan ook voorzover het betreft het kweken
v a n vruchten, maar de verslaggever deelt in het jaarverslag v a n 1941
blz. 38 mede, dat de teelt geenszins rendabel is. Wil men als liefhebber
de cultuur beoefenen d a n k a n men de teeltwijze volgen die in het genoemde jaarverslag s t a a t aangegeven. De pitten moeten in J a n u a r i
worden gezaaid en de jonge plantjes kunnen dan in April worden opgepot,
wat eventueel in Mei herhaald k a n worden. Ook k a n men ze dan direct
in de volle grond in de kas uitplanten. Gedurende de zomer ontwikkelen
de planten zich en vertonen dan omstreeks October de eerste bloemen.
Deze ontwikkelen zich dan vrij langzaam t o t vruchten, waarvan de eerste
bijna een jaar later in October geplukt kunnen worden. Vanaf dit tijdstip
k a n dan gedurende de winter regelmatig geoogst worden. Daar de proef
niet werd doorgezet zijn geen gegevens bekend omtrent de duur der
cultuur, die ook hierdoor begrensd is dat de planten tenslotte te groot
worden. Men moet om deze reden ook een dwergachtig t y p e nemen.
De teelt moet plaats vinden bij een betrekkelijk hoge temperatuur
(25 0 C.) en een hoge relatieve vochtigheid (75 % ) .
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HOOFDSTUK IX

DE ECONOMIE VAN HET FRUITTEELTBEDRIJF
INLEIDING
H e t voortbrengen v a n een product betekent samenvoeging v a n de
productiefactoren arbeid en kapitaal-goederen. Zo vindt ook in het fruitbedrijf een bepaald productieproces plaats, waarbij, onder aanwending
v a n de productiefactoren arbeid en kapitaal-goederen (grond, bomen,
machines, grondstoffen), fruitproducten worden voortgebracht. Doel van
deze voortbrenging is het verschaffen van een inkomen aan de ondernemer.
Dit samenbrengen v a n de productiefactoren wordt geleid door het
economisch principe, d.w.z. arbeid en kapitaalgoederen worden op zodanige wijze aangewend, dat een zo groot mogelijk inkomen wordt
verkregen.
H e t bedrijf zal zoveel mogelijk a a n zijn doelstelling beantwoorden,
dus een zo groot mogelijk inkomen verschaffen, wanneer het economisch
doelmatig georganiseerd is. Om dit t e bereiken behoort de ondernemer
niet alleen te beschikken over technische vakkennis, doch bovendien over
voldoende economisch inzicht. Hij behoort bijvoorbeeld bekend t e zijn
met de kosten in zijn bedrijf, zowel de totale als die v a n de verschillende
onderdelen. Hij moet weten wat de financiële gevolgen zijn v a n bepaalde
cultuurzorgen of wat de vermogensinvestering is in zijn bedrijf. Een goede
boekhouding, gericht op de verbetering v a n de doelmatigheid of efficiency
v a n zijn bedrijf, zal hem gegevens verschaffen om zijn bedrijf te leren
kennen en het tot een zo groot mogelijke bron van inkomsten op te
voeren.
Hoewel men langs verschillende wegen zijn economische kennis op het
gebied v a n de bedrijfsvoering k a n verrijken, vormt de berekening van de
productiekosten de grondslag voor het onderzoek naar een economisch
doelmatiger bedrijfsvoering. Door het berekenen v a n de productiekosten
k a n elk onderdeel v a n het bedrijf op zijn juiste waarde of zijn financiële
offers en resultaten worden bepaald. Ook leert men de economische verhoudingen in het bedrijf kennen. Langs deze weg is het mogelijk een antwoord t e geven op de vele vragen, welke zich ten aanzien v a n het bedrijf
kunnen voordoen: vestigingsplaats, bedrijfstype, beplantingstype, bedrijfsgrootte, bedrijfsinrichting, rendabiliteit v a n de verschillende cultuurmaatregelen, opbrengsten en zovele andere.
In het hiervolgende zal worden getracht een aantal v a n dergelijke
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vragen te behandelen en voor zover mogelijk, wordt daarbij gebruik
gemaakt v a n productiekostenberekeningen. Vooral geldt dit voor de
behandeling v a n de beplantingstypen en de uitvoering v a n de cultuurmaatregelen. Over de problemen v a n de vestigingsplaats, het bedrijfstype
en de bedrijfsgrootte worden echter meer algemene beschouwingen
gegeven. De opzet hierbij is niet geweest, het geven v a n wetenschappelijke bedrijfseconomische beschouwingen, doch er is gestreefd naar het
afleiden en weergeven v a n een aantal eenvoudige regels voor de bedrijfsvoering. Een algemene behandeling v a n deze stof is moeilijk en wel door
de grote verschillen tussen de bedrijven onderling. Voor elk bedrijf zijn de
omstandigheden weer anders. Zelfwerkzaamheid v a n de ondernemer op
dit gebied isd a n ook het beste middel, om tot een economisch doelmatige
bedrijfsvoering, m.a.w. rationalisatie, te komen.
I n het onderstaande worden eerst die economische problemen behandeld, waarvoor de fruitteler s t a a t bij de vestiging, de inrichting of de
uitbreiding v a n zijn bedrijf, n.1. de vestigingsplaats, het bedrijfstype, de
bedrijfsgrootte, het beplantingstype en de bedrijfsinrichting. Daarna
worden de economische problemen behandeld, welke meer in verband
staan met de normale exploitatie, waarbij vooral de verschillende cultuurzorgen aan een beschouwing zullen worden onderworpen aan de hand
v a n dê productiekosten.
§ i.

D E VESTIGINGSPLAATS

Van grote invloed op de toekomstige bedrijfsresultaten is de plaats,
waar het bedrijf wordt gevestigd. Bodemgesteldheid en klimaat beheersen
voor een belangrijk gedeelte het productieproces en daarmede de kosten
en opbrengsten. Men is zich in dit verband over het algemeen nog t e
weinig de betekenis van de ligging v a n het bedrijf bewust. Door het
intensieve karakter v a n het fruitbedrijf, zowel door omvangrijke vermogensinvestering als door grote aanwending v a n arbeid per oppervlakteeenheid, dringt zich de noodzakelijkheid de gunstigste omstandigheden
v a n bodem en klimaat t e kiezen sterk naar voren. De intensieve en bovendien voor uitwendige invloeden zeer vatbare fruitproductie vereist de
beste grond en het meest geschikte klimaat. Van belang zijn verder de
ligging in verband met de transportkosten, dus de afstand naar veiling
of consumptiegebied, beschikbaarheid v a n en lonen voor arbeidskrachten,
grondprijzen en omstandigheden t.a.v. het organisatieleven en coöperaties. Niet zonder betekenis is de aanwezigheid v a n een bevolking, welke
het beoefenen van de tuinbouw ter harte gaat, vooral in verband m e t de
personeelsvoorziening.
Van overheersende betekenis is echter de factor bodem. Meer dan in
het verleden is men zich dit bewust geworden en staat de bodemkartering,
waarbij voor een bepaald gebied de meer blijvende eigenschappen v a n de
bodem worden geanalyseerd en op k a a r t gebracht, in het middelpunt
v a n de belangstelling.
Bovenstaande factoren in aanmerking nemende, zal de beginnende
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iuitteler zich hebben af t e vragen waar hij zijn bedrijf het best k a r
vestigen, zowel buiten als binnen een bepaald gebied. Helaas is niet een
ieder in de gelegenheid zijn keuze vrij te bepalen.
Onderstaand zal een beknopt overzicht worden gegeven van de cultuurwijzen en -omstandigheden in de belangrijkste productiegebieden, alsmede de invloed v a n de omstandigheden op de kosten en opbrengsten.
Voor klimatologische gegevens wordt verder verwezen naar de Rassenlijst voor Fruit.
a. Het gebied tussen en langs de grote rivieren in Midden« en OostNederland
Debelangrijkste centra zijn: Over- enNeder-Betuwe,Tielerwaard, Land
v a n Maas en Waal, Bommelerwaard, Land van Altena, Zuidelijk Utrecht
en meer Oostelijk langs de Gelderse IJssel. De fruitteelt is in deze gebieden
gevestigd op vruchtbare en veelal goed te bewerken rivierklei (oeverwallen), soms echter op zware, moeilijk t e bewerken gronden (komgronden). Het klimaat istamelijk gunstig, er is echter naar het Oosten een
toenemend gevaar voor nachtvorsten, waardoor in sommige jaren
matige oogsten of misoogsten optreden. Overwegend gemengd bedrijfst y p e met veeteelt, akkerbouw en fruitteelt, doorgaans v a n 5—15 ha.
Het gemengde karakter v a n de bedrijven werkt enigszins remmend op de
ontwikkeling v a n de fruitteelt. Extensief geëxploiteerde hoogstamboomgaarden in gras, dikwijls beweid. Hoofdzakelijk appelen en in
mindere m a t e peren en kersen. Vooral wordt winterfruit geteeld: Goud
Reinette, Brabantse Bellefleur, Koningszuur, Keuleman, Notarisappel
en stoofperen. Langs de IJssel treedt de appelteelt, in vergelijking met
die v a n de andere fruitsoorten, nog meer op de voorgrond (Goud Reinette,
Brabantse Bellefleur, Sterappel, Present v a n Engeland). Kersen
komen in dit laatste gebied hoegenaamd niet voor.
b. Het Zuid-Westelijk zeekleigebied
Zeeland en de Zuidhollandse Eilanden en West-Brabant behoren
hiertoe. Vruchtbare en gemakkelijk bewerkbare zavel en klei. Gunstig
zeeklimaat met weinig kans op nachtvorsten. Misoogsten komen sporadisch voor. De grote luchtvochtigheid werkt het optreden v a n
schimmels in de hand. Sterke ontwikkeling in de richting v a n het
gespecialiseerde fruitbedrijf m e t intensieve struikvormbeplantingen.
In de oudere centra, kleine bedrijven, met intensieve halfstambeplantingen en onderteelt v a n bessen. In de moderne struikvormbeplantingen, de teelt v a n appelen, peren en pruimen, met doorgaans
toepassing v a n het blijver-wijker systeem. I n vergelijking m e t het
vorige gebied meer zomer- en herfstfruit, o. a. door de meer zuidelijke ligging. Appelen: Yellow Transparent, Perzikrode Zomerappel,
Transparente de Croncels, Manks Codlin, Cox's Orange Pippin,
Ellison's Orange. Peren: Précoce de Trévoux, Oomskinderpeer,
Clapp's Favourite, Louise Bonne d'Avranches, Conférence, Zwijn-
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drechtse Wijnpeer. Ontwikkeling v a n het sortiment in de laatste
jaren meer in de richting van winterfruit: J o n a t h a n , Golden Delicious,
Winston.
c. Noord-Holland m e t de Bangert en omgeving en de B e e m s t e r
Vruchtbare en gemakkelijk t e bewerken klei en zavel. Minder gunstig
zeeklimaat met veelvuldige en sterke wind. Geringe kans op nachtvorst.
De ontwikkeling v a n het gewas is later dan in de meer zuidelijke
gebieden, zodat dikwijls niet v a n de eerste hoge prijzen k a n worden
geprofiteerd. Vooral de Bangert met kleinbedrijf van i—3 ha. Zeer
intensief beplante en bewerkte halfstambeplantingen: peren, appelen
en pruimen met onderteelt van bessen. Oud centrum met zeer gemengde beplantingen, bestaande uit vele variëteiten van dikwijls
inferieure kwaliteit.
Vooral peren N. Hollandse Suikerpeer, Kruidenier, Soldat Laboureur, Clapp's Favourite, stoofperen, verder appelen: Présent v a n
Engeland, Goud Reinette, Zoete appelen. Typerend is het sortiment
v a n late vruchten.
Verspreid in West-Friesland ontwikkelt zich verder een moderne,
intensieve fruitteelt met struikvormbeplantingen voor appels, peren
en pruimen.
d. Zuid-Limburg
Vruchtbare, gemakkelijk te bewerken lössgrond. Gunstig landklimaat
met warme zomers, mede door de Zuidelijke ligging; weinig wind.
Op de heuvelruggen weinig nachtvorsten, echter wel in de dalen. Relatief
minder optreden van schimmels, meer v a n insecten dan in de westelijke
gebieden. Vroege ontwikkeling van het gewas. Gemengde bedrijven met
veeteelt, akkerbouw en fruitteelt. De fruitteeltexploitatie is over het
algemeen zeer extensief, mede door de ruime beplanting. De verzorging
staat over het algemeen nog op een minder hoog peil doch hierin komt
verbetering. Door de nabijheid v a n industriecentra dikwijls gebrek aan
vakkundig personeel. Gunstige ligging voor export. Voornamelijk appelen
en wel Goud Reinette, Keuleman, Ossekop, Eisdener Klumpke, Franse
Zure, Sterappel, B r a b . Bellefleur; peren: Fondante de Charneu, Herfstpeer v a n Geulle, Portesoyen; in mindere m a t e krieken o. a. Abbesse de
Mouland en pruimen o. a. Reine Claude Verte.
Overigens vinden we de fruiteelt in de volle grond verspreid door
het gehele land, in het bijzonder in Nd.-Limburg en Nd.-Brabant.
De fruitteelt onder glas is voor verreweg het grootste gedeelte geconcentreerd in het Westland. Kleinere centra zijn o. m. Vleuten, Huissen
en de Bangert.
§ 2.

D E BEDRIJFSTYPEN

De beroepsfruitteelt ontwikkelt zich in de loop der jaren meer en meer
v a n een onderdeel v a n het gemengde land- en tuinbouwbedrijf tot een
specifiek fruitbedrijf. Wij treffen h a a r echter in vele bedrijfstypen a a n .
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a. De fruitteelt als onderdeel van het landbouwbedrijf
Vooral geconcentreerd in het gebied tussen en langs de grote rivieren
in Midden- en Oost-Nederland. Veeteelt en akkerbouw vormen in deze
bedrijven over het algemeen de belangrijkste onderdelen. De teelt v a n
fruit heeft plaats in hoogstamboomgaarden, welke dikwijls beweid
worden.
De teelt is extensief en de verzorging matig tot slecht.
Het fruit wordt veel verpacht. Onder invloed v a n de verbetering in de
fruitprijzen ten opzichte van die v a n de akkerbouw- en veeteeltproducten,
alsmede de activiteit van de voorlichting, ontwikkelt de fruitteelt zich
meer en meer tot hoofdtak v a n bestaan. De bedrijfsgrootte is zeer
verschillend; de fruitpercelen liggen meestal verspreid. Door de ontwikkeling uit het landbouwbedrijf zijn in de aanvang veelal omstandigheden aanwezig, die een economische fruitteelt in de weg staan.
b . De fruitteelt als onderdeel van het tuinbouwbedrijf
Een dikwijls beperkte oppervlakte wordt met fruit beplant. De beplanting is doorgaans intensief v a n opzet, doch de verzorging hiervan en de
vakkennis v a n de ondernemer op het gebied v a n de fruitteelt vallen
dikwijls tegen. De groenteteelt onder glas of in de volle grond vraagt
meestal de volle aandacht v a n de ondernemer. Bovendien worden doorgaans intensieve onderteelten toegepast, wat de fruitproductie ongunstig
beïnvloedt. K o m t verspreid voor in de groentencentra, vooral in het
Westland, Huissen, Vleuten en de Lijmers.
c. Het specifieke kleine fruitbedrijf
Zeer intensieve teelt van halfstam pit- en steenvruchten met onderteelt v a n bessen. Dichte gemengde beplantingen met uitgebreid sortiment. Arbeids- en risicoverdeling zijn echter vrij gunstig. Zeer hoge
arbeidsintensiteit, vooral door de teelt v a n klein fruit. Niettegenstaande
deze bedrijven bij een oppervlakte v a n i — i\ ha de fruitteler een bestaan
verschaffen, laat de teelt v a n economisch s t a n d p u n t gezien, veel te wensen over door het grote aantal door elkaar geplante vruchtsoorten en
variëteiten en de te kleine bedrijfsomvang. Mogelijkheden v a n rationalisatie door bijv. gebruik v a n machines, zijn in dit bedrijfstype weinig
aanwezig. O.a. in de Bangert, Oud-Beyerland, Loppersum en KapelleBiezelinge treffen we dit bedrijfstype aan.
d. Het specifieke middelgrote- en grote fruitbedrijf
Over het algemeen intensieve teelt v a n pit- en steenvruchten in struikvorm-beplantingen. Een bedrijfstype v a n de latere tijd, veelal ontstaan
uit het akkerbouwbedrijf of vanaf het begin als specifiek bedrijf opgezet
en houdt daardoor meer mogelijkheden in voor doelmatige inrichting.
De verzorging wordt over het algemeen beter en doelmatiger uitgevoerd d a n in de andere bedrijfstypen. Gebruik v a n machines mogelijk
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•en toegepast. Moderne methoden vinden toepassing. Ondernemer en
personeel beschikken meest over goede vakkennis of zijn beter in de
gelegenheid zich in dit opzicht t e bekwamen. Zij werken mede aan de
vooruitgang van de fruitteelt door cultuurverbetering en het op de m a r k t
brengen v a n grote partijen kwaliteitsfruit. Dit bedrijfstype komt verspreid over het land voor, in het bijzonder echter in Zeeland en op de
Zuidhollandse Eilanden.
Door de hoge eisen, die de fruitteelt aan de verzorging stelt, zowel wat
de uitvoering zelf betreft, als het tijdstip v a n toepassing, duldt zij in het
bedrijf geen andere takken van voortbrenging naast zich. H e t produceren
v a n een kwaliteitsproduct tegen lage kosten is dan ook het meest t e
verwachten in het specifieke fruitbedrijf. Ten opzichte van het gemengde
bedrijf zijn de risicoverdeling door de grotere afhankelijkheid v a n fruitoogsten en fruitprijzen en de arbeidsverdeling weliswaar minder gunstig,
doch deze nadelen wegen lang niet op tegen de grote hierboven genoemde
voordelen v a n specialisatie. De mogelijkheid v a n een betere en tijdige
verzorging op economisch doelmatige wijze door de betere inrichting v a n
het bedrijf en de grote k w a n t a kwaliteitsfruit, welke worden geproduceerd, leiden er toe, dat in het specifieke fruitbedrijf het grootste inkomen
wordt verkregen en daardoor, v a n uit bedrijfseconomisch standpunt
beschouwd, te verkiezen.
§ 3.

D E BEDRIJFSGROOTTE

Bij het vergelijken v a n de omvang van bijv. 2 gelijksoortige Zeeuwse
fruitbedrijven zal m e n op eenvoudige wijze het aantal hectaren a a n
bedrijfsoppervlakte als maatstaf kunnen nemen. De bedrijven hebben
dezelfde inrichting, hetzelfde beplantingstype, beide verkeren in het
productieve stadium en de verzorging staat op hetzelfde peil. Bij het
vergelijken v a n de omvang v a n niet gelijksoortige bedrijven zal men
echter met deze maatstaf niet kunnen volstaan. Een intensief Bangerts
bedrijf met 2 ha bedrijfsoppervlakte zal bijvoorbeeld volgens onze voorstelling v a n het begrip bedrijfsomvang zeker niet kleiner zijn dan een
extensief hoogstambedrijf van 3 ha. In het intensieve bedrijf treffen we
per h a een meer uitgebreide toerusting, een meer kostbare beplanting,
grote arbeidsaanwending en grote productiviteit aan. Om de grootte v a n
een bedrijf aan te geven kunnen we dan ook niet volstaan met de oppervlakte als maatstaf aan te nemen, doch behoort in aanmerking t e worden
genomen de som v a n alle productiefactoren. Bij de beoordeling van de
bedrijfsomvang diene men dus naast de bedrijfsoppervlakte, ook de
intensiteit in aanmerking te nemen.
Een indeling der bedrijven in grootte-klassen is dus moeilijk door t e
voeren. Veelal onderscheidt men kleinbedrijven, middelgrote bedrijven
en grote bedrijven, waarbij wordt uitgegaan v a n de t a a k en de aard
v a n de werkzaamheden v a n de ondernemer.
•a. D e kleinbedrijven. De arbeid wordt uitgevoerd door ondernemer en
gezinsleden. Vreemd personeel komt, behoudens wellicht enige weken
gedurende de oogstperiode, niet voor.
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b. De middelgrote bedrijven. De uitvoerende arbeid wordt zowel door
de ondernemer als door vreemd personeel verricht. De ondernemer
controleert daarbij tevens de arbeid v a n het personeel.
c De grootbedrijven. De ondernemer verricht alleen leidende en controlerende arbeid en k a n daarbij worden bijgestaan door opzichters
of eerste knechts. De uitvoerende arbeid wordt alleen door vreemd
personeel verricht.
Uitgaande v a n de t a a k en de aard der werkzaamheden v a n de ondernemer in het bedrijf k u n n e n we de volgende grenzen voor de grootteklassen v a n specifieke fruitbedrijven met verschillende intensiteit aangeven.
TABEL I

Bedrijfstype

Kleinbedrijven
Middelgrote bedrijven
Grootbedrijven

Zeer intensieve bedrijven met klein
fruit als onderteelt

i\—6
6—

Struikvormbedrijven

Hoogstambedrijven
in gras

ha

— 3 i ha

— 5 ha

ha
ha

3i—15 ha
15—
ha

5—20 ha
20— ha

Van uit een economisch gezichtspunt bezien ligt de meest gewenste
bedrijfsgrootte (de optimale bedrijfsgrootte) daar, waar het inkomen van
de ondernemer zo groot mogelijk zal zijn. Voor bedrijven v a n verschillende intensiteit of aard v a n de teelt of waar onder verschillende omstandigheden (bijv. grondsoort, klimaat, prijzen) gewerkt wordt, zal de
optimale bedrijfsgrootte verschillen. Door vergelijking v a n bedrijfsresultaten van gelijksoortige bedrijven over een aantal jaren is hel mogelijk de meest economische bedrijfsgrootte bij benadering vast t e stellen.
De tot de verschillende grootte-klassen behorende bedrijven hebben elk
hun voordelen, zowel economische als sociale. Voor de uiterste groepen,
n.1. het kleinbedrijf en het grootbedrijf volgt hier een opsomming v a n de
voor- en nadelen.
1. De v o o r d e l e n v a n h e t k l e i n b e d r i j f :
De uitvoerende arbeid v a n de ondernemer en zijn gezin zal met
grote zorgvuldigheid en toewijding worden verricht, hetgeen vooral in
de fruitteelt een factor van betekenis is.
Met eigen personeel zal een gemakkelijker inschakeling v a n arbeidskrachten, alsmede een meer soepele toepassing v a n de werktijden,
mogelijk zijn.
Personeelswisselingen komen minder voor.
Beter overzicht en controle op het bedrijf.
Minder onaangenaamheden (diefstal en dergelijke) bij eigen personeel.
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2. De n a d e l e n v a n h e t k l e i n b e d r i j f :
Beperkt in het gebruik v a n machines wegens de t e hoge vaste kosten
per ha.
De ondernemer is dikwijls minder geneigd zich te ontwikkelen, waardoor een slecht technisch en economisch beheer.
3. D e v o o r d e l e n v a n h e t g r o o t b e d r i j f :
Grotere technische mogelijkheden door het gebruik v a n machines,
welke leiden tot betere kwaliteit van werk en verlaging v a n kosten.
De ondernemer is meer geneigd zich t e ontwikkelen en zijn vakkennis
t e vergroten, wat leidt tot een beter technisch en economisch beheer.
Meer gelegenheid tot specialisatie, zowel v a n bedrijf als v a n het
personeel. Specialisatie leidt tot kostenverlaging.
Sterkere positie op de in- en verkoopmarkt. Grond- en hulpstoffen
k u n n e n goedkoper worden ingekocht. Bovendien kunnen grote partijen
fruit, op uniforme wijze gesorteerd en verpakt, tegen hogere prijzen
worden verkocht.
Vormt een belangrijke factor bij de vooruitgang in de fruitteelt door
het nemen v a n proeven, het invoeren v a n betere arbeidsmethoden en
machines.
4. De n a d e l e n v a n h e t g r o o t b e d r i j f :
De controle op de uit t e voeren werkzaamheden is niet in die m a t e
mogelijk als in het kleinbedrijf.
H e t vreemde personeel k a n minder hart voor de zaak hebben; de
arbeid zal dan minder toegewijd zijn en de prestatie is geringer.
Minder soepele inschakeling v a n arbeidskrachten, vooral in tijden
v a n arbeidsschaarste en minder soepele toepassing v a n de werktijden.
Belangrijke nadelen v a n het kleinbedrijf, en dit geldt vooral de aan- en
verkoop v a n producten en het gebruik v a n machines kunnen worden
ondervangen door samenwerking tussen de bedrijven onderling, door
coöperatie. Over het algemeen ziet men dit nog t e weinig in. H e t brengt
inderdaad bezwaren met zich mede om bijv. een sproeimachine langs
coöperatieve weg te exploiteren. Elke beplanting vereist op een bepaald
moment haar verzorging en uitstel betekent veelal grote schade. Aan
beperkingen is men dan ook in dit opzicht gebonden. Doch er zijn zeer
zeker nog andere werkzaamheden, welke zich lenen voor uitvoering in
coöperatief verband. Vooral moet hier gewezen worden op het coöperatief
sorteren en verpakken, het coöperatief transporteren en het coöperatief
bewaren. De Veilingen hebben hier een grote t a a k . Niettemin blijft het
grootbedrijf verschillende voordelen bieden boven het kleinbedrijf, welke het
eerste een voorsprong geven door deproductie van een beter kwaliteitsproduct
met hogere opbrengstprijs en verkregen met lagere productiekosten. Ook als
factor in de verdere ontwikkeling v a n de fruitteelt mag het grotere
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bedrijf niet worden onderschat. Voor de teelt v a n producten, welke
bijzondere zorg en toewijding vereisen en waarbij het gebruik v a n
machines aan beperkingen is gebonden, zal het kleinbedrijf zich bij
uitstek blijven lenen. Dit geldt bijv. voor de teelt v a n het kleine fruit.
§ 4.

D E BEPLANTINGSTYPEN

De fruitteelt onderscheidt zich v a n de meeste akkerbouw- of groenteteelten door haar meerjarig karakter. I n de akkerbouw of in de groenteteelt wordt het gewas doorgaans in hetzelfde j a a r gezaaid of geplant e n
geoogst en daarna opgeruimd, zodat we hier spreken van een éénjarige
teelt. Het inplanten v a n vruchtbomen of struiken geschiedt daarentegen
in de verwachting, dat de beplanting later gedurende een lange reeks v a n
jaren opbrengsten zal geven en daardoor inkomen zal verschaffen. Men
is daarbij bereid, in afwachting v a n de latere opbrengsten, zich belangrijke offers te getroosten, zowel bij het directe aanleggen v a n het kostbare
jonge plantsoen als bij het opkweken gedurende de eerste jaren, waarin
de opbrengsten nog v a n geen of weinig betekenis zijn. Wij onderscheiden
in de ontwikkeling v a n de fruitbeplanting dus twee perioden met een
geheel verschillend karakter, n.1. de improductieve eerste periode, waarin
nog geen of weinig opbrengsten worden verkregen en de periode v a n
normale exploitatie in volwassen of productieve toestand.
De fruitteler getroost zich dus omvangrijke offers, zowel bij het directe
aanleggen als bij het verder opkweken, in de verwachting dat de beplanting in het productieve stadium jaarlijks zodanige opbrengsten zal geven,
dat daarbij onder meer de in de eerste jaren gebrachte offers ruimschoots
zullen worden vergoed en wel in de vorm van rente en afschrijving
v a n het totaal in de beplanting geinvesteerde vermogen. Deze vermogensinvestering wordt gevormd door de kosten van het directe a a n leggen (aankoop grond, grondbewerking, plantmateriaal, arbeid inplanten
enz.) en de gedurende de eerste jaren optredende jaarlijkse exploitatieverliezen 1 . Bij elke vorm v a n beplanting zullen vanaf het aanleggen
gedurende een kleiner of groter aantal jaren de kosten v a n verzorging de
opbrengsten overtreffen, zodat dus „exploitatieverliezen" worden geleden.
Directe aanlegkosten en „exploitatieverliezen" vormen in totaal de vermogensinvestering. Op het moment, dat de beplanting in productie is t e
achten en in de vervolge onder normale omstandigheden een exploitatie
zonder verliezen mogelijk zal maken, wordt de vermogensinvestering als
beëindigd beschouwd. Wanneer dit stadium bereikt wordt, hangt af v a n
velerlei factoren, o. a. de bodemgesteldheid en de verzorging, doch in het
bijzonder v a n de in de beplanting voorkomende fruitsoorten, boomvormen, variëteiten en onderstammen. H e t ligt voor de hand, dat dit
moment bij de grote variatie in de samenstelling v a n de beplantingen
heel sterk k a n verschillen.
Over het algemeen zijn boomvorm, fruitsoort en onderstam het meest
1

Beter ware hier de term „investeringen", aangezien eigenlijk pas na het
intreden van het productieve stadium sprake is van „exploitatieverliezen".
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bepalend voor de duur van het improductieve stadium. Op grond v a n
deze 3 factoren is in onderstaand overzicht een indeling gemaakt v a n
fruitbeplantingen,
waarbij voor elk beplantingstype onder meer wordt
aangegeven de leeftijd, waarop onder normale omstandigheden h e t
productieve stadium aanvangt.
a. De Fruitbeplantingen
i. D e h o o g s t a m b e p l a n t i n g
Gevormd door een klein aantal bomen van grote afmetingen; plantafstanden van 6—20 m. Kroon op hoge stam van 1.50—2.25 m met
sterke onderstam. Over het algemeen extensieve cultuur, veelal gecombineerd met veeteelt en (of) akkerbouw. Voordelen v a n de hoogstam:
langere levensduur v a n de boom, minder kans op nachtvorstschade,
reageert niet zo sterk op minder goede verzorging. Nadelen: minder doelmatige uitvoering der cultuurzorgen, vooral bespuiten, plukken en
dunnen, groter kans op windschade en vooral late vruchtbaarheid.
Aanvang productieve stadium (rendabele periode) appelen 12 e —20 e j a a r
peren 12 e —15 e „
„
„
„
„
„
kersen 8 e —11 e „
2. De h a l f s t a m b e p l a n t i n g m e t o n d e r t e e l t v a n k l e i n f r u i t
K o m t veel voor in intensieve gemengde beplantingen v a n halfstam
appelen, peren en pruimen met onderteelt van klein fruit. Bij de halfstam
de kroon op 1.25—1.50 m v a n de grond. Treft men veel aan in het arbeidsintensieve kleinbedrijf. Geeft iets vroeger opbrengsten dan de hoogstam,
doch heeft verder dezelfde nadelen. De gemengde beplanting levert grote
moeilijkheden op bij het uitvoeren der werkzaamheden, vooral bij d e
bespuitingen.
Aanvang productieve stadium (rendabele periode) pruimen 7 e jaar.
„
„
„
„
„
v a n klein fruit:
struiken rode bessen 5 e jaar.
„
zwarte „ 1 4 e jaar.
„
kruisbessen 5 e jaar.
„
frambozen 1 3 e jaar.
„
bramen1
3 e jaar.
3. De s t r u i k v o r m b e p l a n t i n g
Intensieve cultuur met doorgaans vele struiken per ha, plantafstanden
v a n 3—12 m. Het doel is een hoge en vroege productie. Verdere voordelen: doelmatige toepassing der cultuurzorgen mogelijk, waardoor goede
kwaliteit fruit, weinig windschade. Productievervroeging mogelijk door
het tussenplanten v a n wijkers. Geeft groter kans op nachtvorstschade
dan de hoogstam. Bij de struikvormbeplanting k a n door het gebruik
v a n „typen" een meer uniforme beplanting en een betere benutting v a n
het terrein worden verkregen.
1

Komen over het algemeen niet als onderteelt voor.
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Aanvang productieve stadium (rendabele periode) struikvorm appelen
(wijker-blijversysteem) 6 e jaar.
Aanvang productieve stadium (rendabele periode) struikvorm peren
(sterke groeiers)
I I e jaar.
Aanvang productieve stadium (rendabele periode) struikvorm peren
(zwakke groeiers)
8 e jaar.
4. H e t h a a g s y s t e e m
Variant v a n de struikbeplanting, waarbij de blijvers op de rij nauw
worden geplant, al naar variëteit en onderstam. Bij de appels 2—6 m,
zodat tenslotte hagen worden gevormd en tussen de rijen vrij wijd,
6—10 m. Bij de peren, die in spilvorm worden gekweekt, zijn de afstanden
3 m op de rij en s à 6 m tussen de rijen.
Tussen de blijvers worden wijkers geplant, die hiervan verwijderd
i j m op de rij komen te staan, terwijl de wijkerrijen 2J à 3 m van de
blijverrijen verwijderd blijven.
H e t t y p e is intensief, nog weinig toegepast, grote en zeer vroege vruchtbaarheid. Aanvang productieve stadium appelen 4 jaar.
5. De c o r d o n b e p l a n t i n g
Zeer intensieve cultuur met veel schuinstaande snoeren op rijen,
aan draden gespannen. Plantafstanden 1X 2 m. Zeer goede kwaliteit
fruit (tafelfruit). Vaak grote en zeer vroege vruchtbaarheid. Doelmatige
verzorging mogelijk door de lage beplanting. Vraagt echter veel arbeid.
Beperkte variëteitenkeuze: o.a. Cox's Orange Pippin I X ; Ellison's
Orange I X ; J a m e s Grieve I X (op klei- en zavelgronden) of op I I en IV
(zandgronden). Alleen voor zeer goede gronden: vochthoudende zavel.
Hoge aanleg- en onderhoudskosten. Weinig windschade. Geschikt voor
het vakkundig geleide kleinbedrijf.
Met dit beplantingstype is ook nog weinig ervaring opgedaan. Hoe
groot de productie op latere leeftijd zal zijn is nog moeilijk t e zeggen.
Het is daarentegen zeker, dat de productie in de eerste jaren vroeger
aanvangt en groter is dan bij de gewone struikvormbeplantingen.
Aanvang productieve stadium (rendabele periode) appelen 4 e jaar.
6. De s p i l v o r m b e p l a n t i n g
Zeer intensieve cultuur met rechtstaande spillen op rijen. Plantafstanden bij appelen (1.50—2) X 4 m. Zeer goede kwaliteit fruit (tafelfruit). Grote en vroege vruchtbaarheid. Doelmatige verzorging mogelijk;
vraagt echter veel arbeid.
Variëteitenkeuze: Cox's Orange Pippin, J o n a t h a n , Lombart's Calville,
J a m e s Grieve, Ellison's Orange, Laxton's Superb, Glorie v a n Holland,
e. a. op I X of eventueel op IV.
Op zeer goede grond: vochthoudende zavel of zand. Aanvang productieve stadium (rendabele periode) appelen 5 e jaar.
Evenals bij cordonbeplanting: beperkte levensduur, hoge afschrijvingen. Eveneens nog weinig ervaring.
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b . Het plantverband
Voor een efficiënte exploitatie is het verder niet zonder belang welk
plantverband wordt toegepast. Een keuze hebben we hier te maken
uit:
i. h e t v i e r k a n t s v e r b a n d , met dezelfde afstand tussen en in de rijen.
Dit verband laat aanvankelijk machinale grondbewerking overlangs
en overdwars toe. Later geeft dit systeem echter moeilijkheden, omdat
de bewerking zowel overlangs als overdwars bezwaarlijk is uit te
voeren.
2. h e t r e c h t h o e k s v e r b a n d , met groter afstanden tussen, dan in de
rijen. Dit systeem m a a k t het ook mogelijk, dat de struiken zich in één
richting steeds behoorlijk kunnen ontwikkelen.
3. h e t d r i e h o e k s v e r b a n d . Geeft een maximum aantal struiken per
oppervlakte-eenheid door het beter in elkaar passen v a n de bomen.
Voor bedrijven, waarin de machinale arbeid niet wordt toegepast, dus
over het algemeen voor kleine bedrijven aan te bevelen. Leent zich
minder voor blijver-wijker-beplanting. Dit systeem m a a k t het mogelijk om bij lange smalle of gerende percelen de oppervlakte zo goed
mogelijk te benutten, in het bijzonder aan de randen.
c. De rendabiliteitsberekening
De vraag, welk beplantingstype de meest rationele exploitatie mogelijk
m a a k t en daarbij het grootste inkomen zal verschaffen, k a n alleen worden
beantwoord door vergelijking v a n de productiekosten bij de verschillende
typen. Een belangrijke factor bij de latere rendabiliteit is de omvang v a n
de vermogensinvestering in de beplanting. De rente v a n het vermogen
v o r m t namelijk elk jaar weer een belangrijk gedeelte v a n de kosten.
Van de verschillende beplantingstypen volgen hier de berekeningen v a n
de vermogensinvestering gedurende de eerste periode, ontleend aan de
gegevens v a n percelen, welke in de jaren, direct voorafgaande aan de
oorlog, zijn aangelegd. De berekeningen zijn gebaseerd op het prijspeil
9 Mei 1940. Aangezien de arbeidslonen en de prijzen voor materialen
inmiddels belangrijk zijn gestegen, mogen de berekeningen dan ook niet
als representatief worden beschouwd voor deze tijd.
W a t de zuivere aanlegkosten, dus de kosten van aankoop grond,
grondbewerking, inplanten en de daarmede direct verband houdende
werkzaamheden betreft, werden voor 3 beplantingstypen, in hoofdzaak
bestaande uit appelen, de volgende kosten berekend. (Zie Tabel II).
H e t intensieve karakter van de cordons met het grote aantal struiken
per oppervlakte-eenheid en het omvangrijke stutmateriaal, komt in
deze berekening sterk t o t uiting. Het aanleggen v a n de beplanting
v r a a g t alleen al meer dan f 10.000.— per ha. H e t inplanten v a n een
struikboomgaard is weliswaar veel minder kostbaar, doch de kosten
hiervan zijn, de aankoopsom v a n de grond niet meegerekend, twee maal
zo hoog als bij de hoogstambeplanting.
Voor de berekening v a n de totale investering tot aan het moment v a n
Sprenger, Fruitteelt.
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T A B E L II

BEREKENING VAN DE ZUIVERE AANLEGKOSTEN BIJ
VERSCHILLENDE BEPLANTINGSTYPEN, UITGEDRUKT PER HA
(Prijspeil 9 Mei 1940)
i Struikvorm
Aankoop grond
A a n l e g g e n v a n de d r a i n a g e
Grondbewerking
Omheining
S t r u i k e n of b o m e n
D r a a d en p a l e n
Arbeid inplanten
Diversen

f 3000.—
„ 250.—
., 1 5 0 . —
» 180.—
„ 720.—

Totaal aanlegkosten

f 4610.—

» 2 °o-—
.,
„

50.—
60.—

H oogstam
f 3000.—
» 250.—
» 150.—
„ 180.—

Cordons
f
„

3000.—
250 —
ISO-—
180.—
4400.—
2000.—
420.—

75-—

»
„
„

140.—
40.—
20.—

»
„
„
„
„

,.

35-—

,,

f 38IS-—

f 10475.—

normale productie moeten de hier berekende bedragen v a n de aanlegkosten vermeerderd worden met de investeringen gedurende de eerste
jaren, zijnde de jaarlijkse kosten, waarop in mindering gebracht de
bruto-opbrengsten v a n fruit of producten v a n de onderteelt.
In de hiervolgende tabellen zijn de gemiddelde investeringen gedurende de eerste jaren weergegeven v a n struikbeplantingen met wijkerblijversysteem, hoofdzakelijk beplant met appelen. Ter verduidelijking
zijn hierbij ook de kg-opbrengsten vermeld.
TABEL

III

BEREKENING VAN DE VERMOGENSINVESTERING BIJ HET STICHTEN
VAN 1 HA STRUIKBEPLANTING
(Prijspeil 9 Mei 1940)
Opbreng- Opbrengsten in kg sten in gld.
p. ha
p. ha
Aanlegkosten
E x p l o i t a t i e I e jaar
2e „
j>

3

»j

4e

»

•;e

6e

Kosten
in gld.
p. ha

Saldi
in gld.
p. ha

Totaal
geïnvesteerd
vermogen in
gld. p. ha
f 4610.—

371 k g
2000 „
2384 „
337O „
5188 „

7e

I3099 „
I7738 „

8«

16473 „

f

23.— f 528.—
,, I 7 9 - — „ 6 4 2 . —
„ 3 0 8 . — ,, 5 4 6 . —
,, 5 5 4 - — » 8 2 1 . —
,, 6 9 9 - — » 8 7 7 . —
„ 1618.— „ 1052.—
» I733-— „ " 9 5 - —
„ 1689.— „ 1209.—

i -505-„ -463.„ - 238.„-207-„-178.„
566.„
538.„
480.-

„5II5-—
» 557«-—
„ 5816.„ 6083.—
„ 6261.—

I n verschillende percelen werd een onderteelt van groente- en landbouwgewassen toegepast, doch de netto-opbrengsten waren in deze jaren
nihil en zijn te verwaarlozen.
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De intensieve struikbeplanting met blijvers en wijkers appelen levert
in het 6 e jaar een voordelig saldo op, dank zij de snel opgevoerde productie. In het 6 e jaar worden aanmerkelijke opbrengsten verkregen.
Voor rassen, zoals Manks Codlin, Cox's Orange Pippin, J a m e s Grieve,
Early Victoria en Allington Pippin is dit geen zeldzaamheid en dank zij
de vroege productiviteit v a n deze variëteiten k a n een dergelijk resultaat
worden behaald. In bovenstaand voorbeeld werd het bedrag v a n aanlegkosten à f 4610.— slechts verhoogd met f 1651.— aan exploitatieverliezen, zodat de totale investering in de struikbeplanting f 6261.—
per ha bedraagt.
D a t de verhoudingen bij de hoogstambeplanting anders liggen, blijkt
uit onderstaand voorbeeld, waarin de totale investering is berekend voor
een h a hoogstambeplanting met appelen en peren, met onderteelt v a n
landbouwgewassen gedurende de eerste jaren, gevolgd door een grasbedekking.
T A B E L IV

BEREKENING VAN DE INVESTERING IN 1HA HOOGSTAMBEPLANTING
(Prijspeil 9 Mei 1940)
Opbrengsten fruit
in kg
per h a
Aanlegkosten
Exploitatie Ie j
2e
3e
4e
Se
6"
7e
8e
9e
10 e
11 e
I2e
I3e
I4e
I5e
16 e
I7e
18 e
1»

I9e

„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
.,
„
„
.,
„
„
„
„

200
1000
3000
7000
12000

»

15000 „

Opbreng- Opbrengst
Kosten
sten fruit onderteelt
in
in gld.
in gld.
gld. p . h a
per h a
p. ha

—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

kg
„
„
„
„

f
„
„
„
„

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

20.—
100.—
300.—
700.—
1200.—

,, 1 5 0 0 . —

f 125.—
„ 110.—
„ 100.—
„ 90.—
„ 80.—
., 7 0 . —
„ 60 —
„ SO.—
„ 40.—
,. 3 0 . —
„ 30.—
., 3 0 . —
„ 30.—

—
—
—
—
—
—

f
„
„
„
„
„
,.
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

308.—
325.—
344.—
368.—
394 —
421.—
4SI.—
487.—
S24-—
S63.—
610.—
668.—
719 —
801.—
882 —
979-—
1131.—
1298.—

„ 1392.—

Expl. Geïnvesteerd
verliezen vermogen
in gld.
in gld.
p. ha
p . ha

f 183.—
„215.—
„ 244-—
„278.—
.•314 —
„3Si.—
..391.—
.. 4 3 7 - —
„484.—
„ 533-—
„580.—
„638.—
„ 689 —
„781.—
„782.—
„ 679.—
„431.—
„ 98.—

f 3815.—
„ 3998.—
„ 4213.—
„ 4457.—
„ 473S.—
„ 5049.—
„ 5400.—
„ 5791-—
„ 6228.—
„ 6712.—
„ 724S.—
„ 7825.—
„ 8463.—
„ 9152.—
„ 9933-—
„ 10715.—
„ II394-—
„ 11825.—
„ 11923-—

—

Niettegenstaande bovenstaand voorbeeld gebaseerd is op omstandigheden, waarbij niet meer dan de voor een goede ontwikkeling van de
beplanting noodzakelijke cultuurzorgen worden uitgevoerd, blijkt de
hoogstamboomgaard een bedrag v a n ± f 12000.— per h a a a n vermogensinvestering op te eisen. Bovendien geldt het hier een boomgaard, welke
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vanaf het 14e jaar begint te dragen, en in het 20 e jaar in volle productie
is gekomen. De ervaring leert, dat hoogstamboomgaarden met b.v.
Goud Reinette, Sterappel, Brabantse Bellefleur en sommige andere
algemeen voorkomende variëteiten doorgaans nog later gaan dragen.
Het hoge eindbedrag vindt vooral haar oorzaak in de grote rentelast,
welke de hoogstamboomgaard met zich brengt. In het bedrag v a n
f 12.000.— ligt n.1. niet minder dan ruim f 5000.— aan rente over de
in de voorafgaande jaren geïnvesteerde bedragen opgesloten. Vele fruittelers realiseren zich nog te weinig de hoge rentekosten, welke met het
stichten en exploiteren van laat dragende beplantingen zijn gemoeid.
Vandaar d a t het noemen van bedragen, zoals hierboven berekend, bij
velen bestrijding vindt, hetgeen voortvloeit uit een onvoldoende inzicht
in de economische verhoudingen v a n het bedrijf.
W a t de totale kosten zijn v a n het stichten v a n bijzondere beplantingen
als cordon- en spilsystemen is momenteel nog niet met zekerheid te
zeggen. H e t aantal percelen met deze zeer intensieve beplantingen is nog
t e klein. Cijfers van kosten en opbrengsten in de eerste jaren zijn v a n
deze beplantingen dan ook niet in voldoende m a t e aanwezig om hiervan
m e t zekerheid conclusies af t e leiden. Gegevens, die nu reeds ter beschikking staan, geven wel de aanwijzing, d a t de opbrengsten v a n cordon- en spilsystemen in de eerste jaren, buitengewoon hoog kunnen
zijn. Niet alleen kwantitatief, doch vooral ook kwalitatief. In het tweede
jaar k a n al een behoorlijk k w a n t u m fruit worden verwacht. Opbrengsten
v a n ruim 20.000 kg per ha in het 3 e of 4 e jaar werden geconstateerd,
w a t er op wijst, d a t de vermogensinvestering als gevolg v a n exploitatieverliezen zeker binnen beperkte grenzen blijft.
De exploitatiekosten bij het cordon- en spilsysteem, vooral ook i n de
eerste jaren, zijn echter zeer hoog, zodat grote oogsten moeten worden
verkregen ter verkrijging v a n de gewenste rentabiliteit. Bovendien is bij
deze systemen meer dan bij andere het gevaar aanwezig, dat fouten in de
beplanting zich ernstig wreken. De bodem moet bovendien aan zeer hoge
eisen voldoen. Alleen lichtere, vochthoudende gronden komen in aanmerking, aangezien vooral een sterke groei moet worden voorkomen.
De weinige beschikbare economische gegevens geven aanwijzingen, d a t
de intensieve systemen bij gunstige omstandigheden van bodem, klimaat
en verzorging zeker beproevenswaard zijn.
Economisch gezien is de struikvormbeplanting wat betreft de vermogensinvestering verre t e verkiezen boven de hoogstambeplanting.
Vooruitlopende op de behandeling v a n de kosten en opbrengsten in het
volwassen stadium v a n de beplantingen, k a n er hier op worden gewezen,
d a t zowel wat betreft de productiviteit als het peil v a n de kosten, de
hoogstamboomgaard over het geheel genomen geen belangrijke voordelen biedt boven de struikbeplanting. De struikbeplanting of een van
h a a r variaties is dan ook voor de fruitteler, in het bijzonder voor de
speciale fruitteler, het aangewezen beplantingstype.
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In samenwerking met het Landbouw-Economisch-Instituut werd i a
J a n u a r i 1946 een berekening gemaakt van de stichtingskosten v a n een
struikbeplanting op een kostenpeil J a n u a r i 1946. Om een inzicht te geven
in de huidige kosten volgt hier de berekening.
Per ha.
Aanlegkosten I e jaar.
Aankoop grond
900 struiken à f 2.80
Populieren en elzen
Palen en boomband
Arbeid

f 2500.—
„ 2520.—
„ 55.—
„ 675.—
„ 200.—

Nadelig exploitatiesaldo I e jaar (incl. onderteelt)
»
.»
2e »
»
»

y>

3

jt

yt

,,

»
»

4 e ..
5e »

»
»

Totale investering per ha

f 5950
„ 664
„ 808
»>

9*9

,, 949
„ 440
f 9730

Niettegenstaande de productiviteit van de struik vrij spoedig a a n v a n g t
en daardoor de investering binnen bepaalde grenzen blijft, zal de fruitteler er steeds naar streven het investeringsbedrag zo laag mogelijk
t e houden. Langs twee wegen zal hij dit trachten te bereiken, door:
1. het snel opvoeren v a n de productie, zowel kwantitatief als kwalitatief;
2. het vermijden v a n kostenverspilling.
Bij het aanleggen v a n de beplanting diene men zich te realiseren, d a t
hierbij een vrij gecompliceerd productieapparaat wordt opgebouwd, d a t
in de toekomst gedurende een lange reeks v a n jaren een inkomen moet
verschaffen door kwantitatief en kwalitatief goede oogsten voort t e
brengen. Fruitbeplantingen reageren echter zeer sterk op de verzorging,
b.v. op de bemesting, de snoei en de ziektenbestrijding. Besparing op
kosten door beperking der zorgen zal in het algemeen niet spoedig t o t
financiële voordelen leiden. Vooral gedurende de eerste jaren zal een
sterke beperking t.a.v. de verzorging, gevaren met zich brengen voor d e
verdere ontwikkeling v a n de beplanting. Daarentegen k a n het vermijden
van kostenverspilling echter een belangrijke factor zijn. Kostenverspilling
k a n een gevolg zijn van onnodige of onjuiste aanwending v a n arbeid en
v a n materialen, alsmede een ondoelmatige bedrijfsinrichting in h e t
algemeen, b.v. door het bouwen v a n een bedrijfsschuur van ongewenste
afmetingen of indeling of het aanschaffen van een niet voor het bedrijf
geschikte sproeimachine. Aangezien kostenverspilling ook voorkomt bij
de exploitatie in het volwassen stadium, wordt verderop in dit hoofdstuk
nader op deze kwestie ingegaan.
De belangrijkste verlaging van de vermogensinvestering is echter
doorgaans te bereiken langs de weg v a n productievervroeging.
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H e t snel o p v o e r e n v a n de p r o d u c t i e
Door onze kennis omtrent het gedrag v a n de cultuurgewassen onder
bepaalde omstandigheden of bij bepaalde cultuurmaatregelen, zijn er tal
v a n mogelijkheden om de productiviteit t e beïnvloeden. Zo k a n door het
toedienen v a n een flinke bemesting, het toepassen van een bepaalde
snoei, het bestrijden van ziekten en het scheppen v a n gunstige bestuivingsvoorwaarden de productiviteit niet alleen vergroot, maar ook
vervroegd worden. Voorbeelden zijn bekend, dat hoogstambomen Goud
Reinette bij slechte verzorging op 25-jarige leeftijd nog geen opbrengst
gaven, terwijl bij een goede verzorging de productiviteit op 15-jarige
leeftijd of zelfs nog vroeger een aanvang nam. Op de economische resultaten v a n deze technische maatregelen zullen we hier echter niet verder
ingaan. E r zijn verdere mogelijkheden, die vooral in de laatste jaren in
het teken v a n de belangstelling staan, ni. de keuze v a n bepaalde rassen
en onderstammen en de wijze waarop ze in de beplanting worden aangewend. Hiermede komen we op het gebied v a n een der belangrijkste en
moeilijkste problemen in de fruitteelt, nl. het samenstellen v a n het
plantschema. Het probleem is daarom zo moeilijk, doordat we hierbij
met elk onderdeel v a n het bedrijf in aanraking komen, technisch en
economisch.Voor het samenstellen v a n het plantschema dient elk bedrij fsonderdeel in overweging t e worden genomen: de bodem, het klimaat,
de ziektenbestrijding, de bestuiving, de arbeidsverdeling, de risicoverdeling, de afzetmogelijkheden, de vakbekwaamheid v a n de teler,
de mechanisatie, kortom alle factoren in het bedrijf. De invloed van het
plantschema op de economische resultaten, vooral ook in de eerste jaren,
is dan ook bijzonder groot. Bij dit onderwerp zal daarom wat uitvoeriger
worden stilgestaan, waarbij uit de aard der zaak meer de economische
zijde v a n het probleem zal worden belicht.
In het vorenstaande zijn terloops al enige eisen genoemd, waaraan een
fruitbeplanting, ter verkrijging v a n een zo groot mogelijke rendabiliteit,
heeft te voldoen. Voor het zuivere fruitbedrijf kunnen deze eisen in de
volgende punten worden samengevat:
1. vroege vruchtbaarheid en grote, regelmatige vruchtbaarheid;
2. de mogelijkheid v a n een doelmatige uitvoering van de verschillende
cultuurzorgen (grondbewerking, ziektenbestrijding, plukken, enz.)
benevens de mogelijkheid v a n het voortbrengen van een kwaliteitsproduct, dat tevens gunstige afzetmogelijkheden biedt.
1. G r o t e , r e g e l m a t i g e e n v r o e g e

vruchtbaarheid

Alvorens over te gaan tot de behandeling v a n de onder p u n t 2 genoemde eis van vroege vruchtbaarheid, zal eerst worden stilgestaan bij
de onder di!. punt genoemde eis v a n een grote en regelmatige vruchtbaarheid in het volwassen stadium. H e t mag n.1. geenszins in de bedoeling
liggen de latere productie voor een belangrijk gedeelte op te offeren aan
een vroege productie. Als eerste vraag doet zich dan ook voor: bij welk
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beplantingstype, systeem of schema kan gemiddeld kwantitatief en kwalitatief de grootste oogst worden verwacht? Als resultaat v a n een onderzoek
naar de productiviteit v a n verschillende beplantingstypen werden de
volgende gemiddelde kg-opbrengsten per ha berekend aan de hand v a n
uitkomsten in goed verzorgde volwassen percelen. Om de verschillen
in productiviteit v a n de diverse soorten en variëteiten enigszins te
elimineren werden alleen gemengde beplantingen in het onderzoek
betrokken. Door een t e klein aantal in het onderzoek betrokken percelen,
was het echter niet steeds mogelijk een bruikbaar cijfer te geven.

TABEL V

GEMIDDELDE OPBRENGSTEN PER HA IN VERSCHILLENDE
BEPLANTINGSTYPEN
Struikbeplantingen

1939
1940
1941
1942

kg

gld.

16523 k g

f I374-—
„ 2081.—
„ 3040.—
„4381.—

17324 „
12740 „
16234 „

Hoogstambeplantingen
kg

10796 k g
12010 „

gld,

f 2453 —
„ 3228.—

Intensieve gemengde
beplantingen (zgn.
Bangertse bessentuinen)
kg

gld.

22445 k g
24340 „
16894 „

f 1913 —
„ 2883.—
».3239.—

Kwantitatief de grootste opbrengsten werden verkregen in de
Bangertse fruittuinen. Deze intensieve boomgaarden zijn zeer dicht
beplant, waarbij nog steeds de halfstam overheerst. Door de dichte
beplanting en de grote kronen werden d a n ook dikwijls buitengewone
oogsten verkregen, t o t soms meer dan 40.000 kg per ha. Veelal zijn deze
bedrijven niet groter dan 1 ha, doch leveren de fruitteler een volledig
bestaan op. Een nadere bestudering v a n de geldelijke opbrengsten leert,
d a t deze weliswaar groter zijn dan bij de overige beplantingsvormen,
doch dat de opbrengstprijs per kg product lager is, als gevolg v a n de
mindere kwaliteit. V a n de beide andere groepen blijkt de struikvormbeplanting aanzienlijk grotere oogsten t e geven dan de hoogstamboomgaard, hoewel deze in bepaalde gevallen ook zeer productief
k a n zijn. H e t bezwaar v a n vele hoogstambeplantingen is echter, dat de
ruimte niet voldoende wordt benut, waardoor maximale opbrengsten
uitgesloten zijn. Bovendien zijn de oogsten van deze beplantingen minder
regelmatig.
Opbrengstgegevens, welke ons eveneens een indruk kunnen verschaffen in de kwantitatieve productiemogelijkheden v a n beplantingen,
volgen in onderstaande tabel, waarin de gemiddelde opbrengsten over
de jaren 1939, 1940 en 1941 zijn weergegeven v a n een aantal afzonderlijke
beplantingen van behoorlijke omvang, welke uitmunten in productiviteit.
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T A B E L VI

GEMIDDELDE KG-OPBRENGSTEN PER HA IN ENIGE BEPLANTINGEN
1939

1940

1941

1942

gemidd.

Omschrijving beplanting

perc.
41783kg
1
25887„
2
15656„

35946kg
21530„
23590 „

31859kg
22593.,
18405,.

nietbekend
27677kg
24134,,

36529kg 593 halfst, en struiken,
24422 „ 481
20446 „ 269 sterk groeiende

15384..
27796 „
29091..

14946„
I73I5,.
14518„

9476„
14351 „
13673 „

33900 „
nietbekend
16576kg•

18427„
19821 „
18465 „

struiken
502 struikv. peren
507 halfst, en struikv.
604 struikv. appelen

Kenmerken, welke men veelal aantreft bij zeer productieve beplantingen, zijn: een dichte, gesloten beplanting, gevormd door kronen van niet
al te kleine afmetingen. Beplantingen met flinke, goed ontwikkelde
kronen, welke met elkaar een gesloten geheel vormen, zullen dan ook
maximale opbrengsten per oppervlakte-eenheid geven. Op deze wijze
is het mogelijk gebleken, dat in de practijk een flinke beplanting Williams
Duchess gedurende 4 achtereenvolgende jaren per h a gemiddeld 51600 kg
vruchten gaf en d a t een aanplant Lemoenappelen per ha gemiddeld
56700 kg opleverde, hoewel moet worden opgemerkt, dat deze rassen als
zeer productief bekend staan.
Op deze plaats k a n er reeds op worden gewezen, d a t de kosten voor de
verschillende cultuurzorgen, in het bijzonder die, welke direct betrekking
hebben op het normale onderhoud of het in stand houden v a n het plantsoen, bij dergelijke goed ontwikkelde, echter niet te hoge kronen, zeker
niet hoger en in vele gevallen lager zijn dan bij een beplantingstype,
gevormd door een groot aantal kleine struikjes. Een grotere kroon wil
over het algemeen nog niet zeggen een zeer hoge kroon. Voor een rationele
uitvoering v a n het snoeien, het bespuiten en het plukken is het noodzakelijk de hoogte v a n de beplanting binnen bepaalde grenzen te houden
en moet vooral de ontwikkeling v a n enkele zeer hoog opschietende t a k k e n
worden vermeden. I n zoverre kan men dan zeker spreken v a n een
„profit-line". Hoe dichter het fruit bij de grond, hoe lager de kosten,
doch men mag in deze niet te veel opofferen aan de productiviteit v a n de
beplanting. De grootste winst per oppervlakte-eenheid zal men dan ook
over het algemeen kunnen verwachten bij variëteiten en onderstammen,
welke een matig sterk tot sterk groeiende struik geven, bijv. J o n a t h a n
XVI, Goud Reinette I.
Dergelijke variëteit-onderstamcombinaties zullen weliswaar voldoen
aan de eis van grote vruchtbaarheid op latere leeftijd, doch niet aan de eis
van zo vroeg mogelijke vruchtbaarheid. Gewoonlijk beginnen dergelijke
appelstruiken eerst in het 4 e —5 e jaar vruchten te geven en worden pas
in het 7 e jaar of dikwijls nog later met voordeel geëxploiteerd. Door de
ruimten tussen deze struiken (zgn. blijvers) gedurende de eerste jaren
te vullen met zeer vroegdragend materiaal (wijkers), is het mogelijk de
periode v a n exploitatieverliezen met enige jaren te verkorten. H e t ligt
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voor de hand, d a t voor het vroegdragende plantsoen, waarmede in de
eerste jaren de ruimten worden gevuld, slechts variëteiten worden gebruikt, die v a n nature vroeg dragen en bovendien op onderstammen worden veredeld, die een vroege productie bevorderen. Bij voorkeur worden
hiervoor zwak groeiende onderstammen gebruikt, vooral ook om t e
voorkomen, d a t de wijkers de blijvende beplanting t e spoedig in h a a r
ontwikkeling zullen gaan hinderen. Heeft dit tenslotte plaats en is
inmiddels de blijvende beplanting in productie gekomen, dan worden
de zgn. wijkers in h u n geheel of bij gedeelten (i e , 2 e of eventueel 3 e wijker)
verwijderd. In vele gevallen is het dan mogelijk de gerooide wijkers elders
te planten.
Aangezien voor het volwassen stadium v a n de beplanting gestreefd
moet worden naar zo groot mogelijke opbrengsten v a n de tot blijvers
bestemde beplanting, moeten de zgn. wijkers worden beschouwd als een
economisch weliswaar belangrijke, doch een aan de blijver-beplanting
ondergeschikte factor. De wijkers zijn een aanvulling. Een veel voorkomende fout is dan ook, d a t bij het opstellen v a n het schema door het
inplanten v a n sterk groeiende wijkers nog te veel wordt opgeofferd a a n
de blijvers en dat vooral op latere leeftijd de blijvende struiken in h u n
ontwikkeling worden geremd, hetgeen zeer ten nadele zal zijn v a n de
latere productie. I n vele gevallen hangen dergelijke fouten samen m e t
een onjuiste keuze v a n onderstammen en variëteiten voor de beide
groepen v a n struiken. In de keuze v a n het materiaal komt dan ook vaak
onvoldoende het karakter en het doel v a n respectievelijk blijvers en wijkers
tot uiting. Zowel keuze als verzorging van de beide typen behoren geheel
gericht te zijn op hun respectievelijk doel.
Uit verzamelde opbrengstcijfers blijkt, dat slechts bepaalde variëteiten
in aanmerking komen voor een goede wijker-beplanting. Vooral variëteiten, zoals Manks Codlin, Cox's Orange Pippin, J a m e s Grieve, Allington
Pippin en Early Victoria zijn v a n nature zeer vroeg vruchtbaar, ook op
sterkere onderstam, zoals uit onderstaande tabel blijkt.
TABEL

VII

OPBRENGSTEN VAN APPELWIJKERS IN KG PER STRUIK

I e jaar
2e „

3e
4e
5e
6e
7e

„
-.
„
„
„

Manks
Codlin
XIII

Manks
Codlin
II

IX

2.2

0.9
8.6

II-3

5-7
12.5
10.6
21.3
32.—

18.3
21.—

34-8
26.7

1.2

35-3
32.3
28.4
61.—

Yellow

Cox's O.
Pippin

Early
Victoria

II

IX

II

Tr.
II

—

o-S

3-2

—

10.4
32.4
25.—
30.4
41.2

4.2

6.5

I.—

22.6
23-4

3-7
8.—
13-5

AÎ1î«o-fr»n "P

7-—
6.6
12.6
10.8

35.6
46.—

11.2

Geschikte combinaties voor appelwijkers, vooral voor een vroege
productie, zijn: Manks Codlin I of I I , Cox's Orange Pippin en Allintong
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Pippin op IV of I X , Early Victoria op II of IV, J a m e s Grieve op I X .
Aangezien op de rivierkleigronden t y p e I X niet voldoet, zijn voor deze
gronden te verkiezen de typen IV of I I . H e t bezwaar is echter aanwezig,
d a t de productie niet zo vroeg aanvangt, mede door de sterke groei op
deze gronden.
I n de practijk treft men niet zelden beplantingen aan met b.v. Goud
Reinette I I , J o n a t h a n XVI of zelfs Bramley I I als wijkers. Een vroege
productie wordt hiermede zeker niet bereikt, terwijl dit bovendien tot
gevolg heeft, dat de wijkers te lang blijven staan. Dergelijke fouten
worden vermeden, wanneer men zich realiseert, d a t :
de wijker-beplanting slechts een aanvullende beplanting is ter
verkrijging v a n een vervroegde productie in het perceel en als
zodanig als een onderteelt gedurende de eerste jaren is te beschouwen.
slechts van nature vroeg vruchtbare en minder sterk groeiende
variëteiten op geschikte onderstammen in aanmerking komen
voor wijkers.
Aan de hand v a n een eenvoudig voorbeeld worden in onderstaande
tabel de resultaten van de toepassing v a n wijkers gedemonstreerd. Hierbij
is uitgegaan v a n één h a blijvende beplanting v a n Goud Reinette I
(bestuiver buiten beschouwing gelaten) met wijker Manks Codlin X I I I
op 4X 4 m.
TABEL VIII

KG-OPBRENGSTEN VAN BLIJVERS EN WIJKERS BIJ APPEL
GEDURENDE DE EERSTE JAREN
Blijvers
156 Goud Reinette I
per struik
I e jaar
2e „
3e »
4 e -,
S e ,,
6e „
7e 8e „
9e „
I0e „
Totaal

—
—
—
0-55 kg
6.48 „
!7-24 „
35-20 „
49-42 „

per ha

—
—
—
—
85 kg
IOIO „

2689 „
5491 ,,
7709 „
16984 kg

Wijkers
468ManksCodlinXIII
per struik

2.2 kg
5-7 ,,
12.5 ,,
10.6 „
32.2 „
20.9 „
33-2 „
18.1 „
27-— »

per ha
_^
1029
2667
5850
4960
15069
9781
15537
8470
12636

Totaal
per ha

1029
kg
„
2667
5850
„
„
4960
„ 15154
„ 10791
„ 18226
„ I3961
„ 2034s

75999 kg

kg
„
„
„
„
„
„
»
„

92983 kg

Opbrengst
wijkers in
% v. h.
totaal

100
100
100
100

%
%
%
%

99%
9i%
85%
61%
62%
82%

Tot en met het 10 e jaar blijken de wijkers niet minder dan 82 % van de
oogst op te leveren. In het 6 e jaar geven zij een opbrengst v a n 15069 kg
per ha. I n het 10 e jaar is de productie v a n de blijvers inmiddels opgelopen
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t o t 7709 kgperh a enzalindevolgende jaren nogaanmerkelijk stijgen,
vooral n a verwijdering v a nde wijkers.
Het systeem v a nblijver- enwijkerbeplanting, zoals dithierboven voor
de teelt v a nappelen werd ontwikkeld, leent zich over hetgeheel genomen
ook, hoewel in mindere mate, voor andere fruitsoorten.
De productieverschillen gedurende de eerste jaren zijn bij peren,
pruimen en kersen niet alleen minder uitgesproken d a nbij de appelen,
doch bovendien isdekeuze v a ndeonderstammen beperkt. De toepassing
v a n h e t blijver-wijkersysteem biedt bij deze laatste gewassen d a n ook
minder mogelijkheden. D a ter evenwel bij de peren toch wel verschillen
in productie zijn waar t e nemen tonen onderstaande cijfers.
TABEL IX

I e jaar
2e „
3 e ..
4 e ,.

5e
6<>
7e
8"

9e
IO e

„
„
.,
„
„
„

—
—
—
—
—

12.7
24.7
23.8

—
—
—
—

1.6

20.6
29-4
82.-

w
—
—
—
—

0.5
0.7
0.4
0.5

O

pq

1.8

2.-

6.S

1.5
2.1

1.7
5.3

2.5.2

4--

J

)J l . C

'3<

3*

5.7

1.3

8.46.-

23.2
28.-

?

20.-

—

?

?

27.17.3

5 2 -

16.7

?

?

X

27.2

14.1

19.4
23.8
24.-

7-3
8.-

d%

'M S
0 M
N ^
u

3 14-

43--

8.5

—

S

3.S
3-9
S-S
5-36.7

1.2
0.9
1.8
1.-

23.2
16.18.4

2.4

35-

., « ï

Précoce de
Trévoux
kwee

eurré Alex.
I,ucas
kwee

h

onitesse de
Paris
zaailing

Will.
Duchesse
zaailing

ondante de
Charneux
zaailing

Zwijndr.
wijnpeer
zaailing

Clapp's
Favourite
zaailing

OPBRENGSTEN VAN PEREN-VARIETEITEN INKGPER STRUIK

6.2

6.-

11-

Weliswaar beginnen sommige perenvariëteiten al vrij spoedig t e
dragen, doch in vele gevallen gaan zij eerst op7—8 jarige leeftijd doorzetten. Hetzelfde beeld v a nminder uitgesproken verschillen in productie
zien webijdepruimen enbijdekersen. Over h e talgemeen vangt bij de
p r u i m deproductie al vrij spoedig aan.I ndegroep v a ndekersen vallen
d e morellen op door h u nvroege en grote productie.
Ter verhoging v a ndeproductiviteit gedurende de eerste jaren en t e r
benutting v a nde ruimten tussen de beplanting, worden verder onderteelten v a nbessen, groente- enakkerbouwgewassen toegepast. Elders indit
boek wordt gewezen op de technische bezwaren v a nde onderteelt v a n
deze gewassen, vooral in verband m e tdeziektenbestrijding. Komen de
producten v a ndeonderteelt inh e toogstbare stadium, danmoet worden
afgezien v a n h e t uitvoeren der bespuitingen, waardoor verschillende
ziekten v a nde boventeelt zich ongestoord kunnen ontwikkelen. Verder
heeft de hoofdbeplanting ernstig t e lijden v a nde onderteelten door de
onttrekking v a nvoedingsstoffen a a ndebodem. Bijintensieve toepassing
v a n onderteelten treffen wed a nookdikwijls eenminder goede groei v a n
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de bomen of struiken aan, wat k a n leiden t o t een ongunstige beïnvloeding
v a n productiviteit en daardoor rendabiliteit.
Afgezien van bovengenoemde bezwaren, zijn de directe financiële
resultaten zowel van bessen als groente- en akkerbouwgewassen onder
normale prijsverhoudingen v a n dien aard, d a t h u n waarde als factor bij
de vervroeging v a n de rendabiliteit k a n worden betwijfeld.
Productiviteit en exploitatiesaldi bij de onderteelt van bessen zijn
onder normale prijsverhoudingen, zowel in de eerste jaren als later,
minder gunstig dan bij de toepassing v a n appelwijkers. De teelt van
groente- en akkerbouwgewassen k a n weliswaar v a n het eerste j a a r af
opbrengsten geven, doch over het algemeen zijn deze teelten als tussenteelt te extensief en brengen te weinig op om in voldoende m a t e bij t e
dragen tot vermindering van de exploitatieverliezen gedurende de eerste
jaren. Dit geldt echter in tijden van normale prijzen. In perioden van
hoge prijzen, zoals bij het huidige tekort aan bessen bijvoorbeeld, k u n n e n
deze gewassen een goede geldelijke opbrengst geven.
Op latere leeftijd valt de oogst van bessen als onderteelt kwantitatief
tegen. In de fruittuinen v a n de Bangert, waar de bessenteelt steeds een
belangrijke plaats heeft ingenomen, worden per struik doorgaans niet
meer d a n i—2 kg geoogst. Onder normale prijsverhoudingen en bij een
goede verzorging staan de exploitatiesaldi v a n de bessen dan ook in een
ongunstige verhouding t o t die v a n de boventeelt. Steeds meer gaat men
dan ook over tot het rooien v a n de bessen, vooral ook door de relatief
hoge kosten voor het snoeien en plukken. Over het algemeen zal men
dan ook in appelbeplantingen de teelt v a n appelen als de beste „onderteelt" kunnen beschouwen.
2. De m o g e l i j k h e i d v a n e e n d o e l m a t i g e u i t v o e r i n g e n h e t
v o o r t b r e n g e n v a n een k w a l i t e i t s p r o d u k t
Met betrekking tot de verdere eisen, aan de beplanting te stellen,
n.1. de mogelijkheid van een doelmatige uitvoering van de cültuurzorgen en v a n het voortbrengen v a n een kwaliteitsproduct, d a t tevens
gunstige afzetmogelijkheden biedt, moet bij het samenstellen v a n het
plantschema nog op het volgende worden gelet.
Voor de nodige besparing op arbeid en materialen en voor het toepassen
van een goede verzorging is een zekere specialisatie noodzakelijk. Combinatie v a n fruitsoorten in een perceel of het aanplanten v a n een grote
verscheidenheid van rassen, leiden t o t verspilling v a n arbeid en m a terialen, aangezien elke fruitsoort of elk ras afzonderlijke verzorging
vereist. Het verdient dan ook aanbeveling:
Per perceel één fruitsoort a a n te planten, dus enkelvoudige beplantingen. Doelmatige uitvoering v a n de cultuurzorgen, vooral t.a.v.
de bespuitingen, alsmede gunstige voorwaarden voor de bestuiving
kunnen hiermede worden bereikt. Ook een betere aanpassing v a n
de afzonderlijke soorten aan de bodemgesteldheid is hierdoor
mogelijk.
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Zoveel mogelijk het aantal rassen per perceel te beperken. In de
grote bedrijven één ras per perceel t e planten en, indien noodzakelijk, op elke 9 bomen een bestuiver. Dit systeem, het z.g.n.
„bloksysteem" blijkt in de practijk het bezwaar op te leveren, dat de
verzorging v a n de verspreid geplante bestuivers minder efficiënt kan
worden uitgevoerd. Men geeft dan ook o. a. om deze reden de voorkeur aan rijenbeplanting. Beperking v a n het aantal rassen leidt tot
besparing v a n kosten en de verkoop v a n grote partijen uniform
product. H e t aantal variëteiten dan ook niet groter te nemen dan
6—8.
De variëteiten zodanig t e kiezen, dat aan eisen v a n bestuiving,
arbeids- en risicoverdeling is voldaan. H e t verdient o.m. aanbeveling
zowel zomer-, herfst- als winterappelen in het sortiment op t e nemen.
Door de gunstige afzetmogelijkheden v a n winterappelen, bijv.
een verhouding v a n 2 zomerappelen, 2 herfstappelen op 4 winterappelen voor vroege gebieden (Zeeland), en 1 zomerappel, 1 à 2
herfstappelen op 3 winterappelen voor latere gebieden (de Betuwe
en IJsselstreek).
Door de grotere afzetmogelijkheden voor appelen (gemakkelijke
bewaring, grote verwerkingsmogelijkheden en betere geschiktheid
voor transport) is het gewenst, voorzover de omstandigheden v a n
bodem en klimaat zulks mogelijk maken, voor het merendeel appelen
t e planten, bijvoorbeeld oppervlakte appelen: oppervlakte p e r e n =
3 : 1 of oppervlakte appelen : oppervlakte overige fruitsoorten=
2 : 1 . Onder bijzondere omstandigheden k a n v a n deze regel natuurlijk
worden afgeweken.
§ 5.

D E BEDRIJFSINRICHTING

I n het vorenstaande werd betoogd, d a t rationalisatie in de fruitteelt
vooral gezocht moet worden in de richting v a n het gespecialiseerde bedrijf
v a n grotere omvang met struikvormbeplantingen. Specialisatie leidt tot
kostenbesparing en de voortbrenging v a n een kwaliteitsproduct, de
struikvorm tot een doelmatige uitvoering van de cultuurmaatregelen en
een beperkte vermogensinvestering, de grotere bedrijfsoppervlakte tot
lagere vaste kosten per ha.
De inrichting v a n het bedrijf dient zodanig t e zijn, dat m e t zo laag
mogelijke kosten een kwaliteitsproduct k a n worden voortgebracht. Dit
geldt niet alleen voor de beplantingen zelf, doch ook voor de overige
kapitaal-goederen zoals bedrijfsgebouwen, machines, transportmiddelen
en gereedschappen. De bedrijfsinrichting in engere zin, d.w.z. de bedrijfsgebouwen, de machines en de gereedschappen, dienen zodanig in het
productieproces te worden betrokken, dat de uitvoering der cultuurzorgen zo doelmatig mogelijk is, waarbij moet worden gestreefd naar zo
laag mogelijke vaste kosten per ha. Dit laatste p u n t blijkt wel v a n zeer
groot belang, wanneer we nagaan welk aandeel deze vaste kosten (rente
en afschrijving v a n de duurzame productiemiddelen: beplanting, ge-
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bouwen, machines en gereedschappen, alsmede de belastingen) hebben
in de totale productiekosten. Daartoe zijn in de onderstaande tabel
verschillende beplantingstypen de percentages aangegeven, welke
respectievelijk de vaste kosten, de kosten v a n onderhoud, materialen,
arbeid v a n ondernemer en personeel, en overige kosten vormen t e n
opzichte v a n de totale productiekosten.
TABEL X

KOSTENVERHOUDINGEN IN VERSCHILLENDE BEPLANTINGSTYPEN, UITGEDRUKT IN PROCENTEN VAN DE TOTALE KOSTEN
aal
H
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2 %

25%

30%
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19% ! i o o %

33%

2 %

24%

26%
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22%

2 %

14%

55%
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20%

1 %

15%

56%

8%

ierdsten
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3

2
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Hoogstambeplantingen
appelen en peren
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(rode bessen)

rige
ten

1

•o c

0) Ö
-t-> v

24%

0

!-. O

<•*

1
100%

100%

TABEL XI

OVERZICHT VAN DE INVESTERING VAN VERMOGEN IN EEN FRUITBEDRIJF VAN s HA (PRIJSPEIL 1946)
1 per bedrijf v a n 5 ha
Grond en beplanting
(struikvorm)
Gebouwen, machines,
gereedschappen, enz.
Bedrijfsschuur
Transportmiddelen
Sproeimachine
Klein gereedschap
Stuthout
Diversen
Totaal
Totaal-generaal

per ha

f 50000.—

f 2250.—

f IOOOO.—

f 450.—
» 400 —
„ 840.—
,, I70-—
,, 90.—
„ 60.—

„ 2000.—

„ 4200.—
„ 850.—
„ 450.—
,, 300.—
f 10050.—

f

f 60050.—

f 12010.—

2010.—

Voor de struikbeplanting worden niet minder dan 24 % v a n de totale
kosten gevormd door de vaste kosten. Door de hogere investering
bedraagt het percentage in de hoogstambeplantingen 33 %. Bij de zeer
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arbeidsintensieve kersen- en bessenbeplantingen maken de vaste kosten
een kleiner gedeelte v a n het totaal uit, nl. 20—22 %.
Aangezien de renten en afschrijvingen v a n de bedrijfsgebouwen,
machines, transportmiddelen en gereedschappen dus ongeveer 20—25 %
v a n de v a s t e kosten vormen, is het duidelijk, dat het aanschaffen en h e t
gebruik v a n die productiemiddelen bijzondere aandacht verdient. Ter
illustratie g a a t hier vooraf een overzicht v a n de kosten, welke over het
algemeen met het stichten van een bedrijf gemoeid zijn (zie tabel X I
vorige b'adz.)
De inrichting v a n een bedrijf v a n 5 ha, zonder bewaarschuur of verdere
bijzondere hulpmiddelen, vraagt dus in totaal ± f 60.000.— aan investering, hetgeen neerkomt op ± f 12000.— per ha. Van dit laatste bedrag
k o m t f 2000.— of 1je deel v o o r rekening v a n de gebouwen, machines en
dergelijke.
a. D e bedrijfsgebouwen
In het fruitbedrijf k a n worden volstaan met een eenvoudige bedrijfsschuur, bestemd voor het plaatsen v a n de sproeimachine, eventuele
transportmiddelen, gereedschappen en materialen en het tijdelijk opslaan
v a n de oogst. Verder wordt de schuur gebruikt als ruimte voor h e t
verrichten v a n bepaalde werkzaamheden, bijv. sorteren en verpakken.
Ook moet enige ruimte ter beschikking zijn voor het opslaan v a n de
oogst gedurende een k o r t e periode bij afwezigheid v a n een bewaarschuur.
Hoewel bij het ontwerpen v a n de schuur gewaakt moet worden tegen
een t e royale opzet, komt het toch veel voor, dat de afmetingen t e klein
worden genomen. Een schuur v a n behoorlijke omvang m a a k t het
mogelijk voldoende bergruimte voor een en ander te verschaffen. H e t
is in deze aan t e bevelen, zich voor het bouwen v a n een schuur om
informatie t e wenden tot de Rijkstuinbouwconsulent voor Tuinbouwtechniek te Wageningen.
Gewezen moet hier worden op een fout, welke in verschillende nieuwe
bedrijven wordt gemaakt, n.1. dat t e vroeg wordt overgegaan t o t h e t
bouwen v a n een grote bedrijfsschuur. Gedurende de eerste jaren k a n
n.1. worden volstaan met een klein loodsje, aangezien in die jaren nog geen
opslag v a n fruit plaats heeft en er over het algemeen geen werkzaamheden zijn, die in de schuur moeten worden verricht. In niet t e grote
bedrijven is bovendien nog geen bergruimte nodig voor grotere objecten,
zoals de sproeimachine. H e t direct bouwen v a n een grotere schuur brengt
kostenverspilling met zich, hetgeen vermeden k a n worden door eerst
enige jaren later, wanneer de beplanting in productie is gekomen, over
te gaan tot de bouw v a n een flinke schuur. De volgende berekening geeft
een indruk v a n de jaarlijkse besparing bij het gebruik v a n een eenvoudig
houten loodsje.
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TABEL

XII

JAARLIJKSE KOSTEN VAN EEN BEDRIJFSSCHUUR (PRIJSPEIL 1946)
Stenen schuur $X 10 meter,
Houten loodsje, 5X 3 meter,
bouwkosten
f 2250.—
bouwkosten
f 450.—
Jaarlijkse kosten:
Jaarlijkse kosten:
rente 4 % v a n 60 % v a n
rente 4 % v a n 60 % v a n
f 2250.— f
f 450.— f 10.80
54-—
afschrijving 2 % v a n
afschrijving 10 % v a n
f 2250.— f
f 450.— f 45 —
45-—
onderhoud
f
f 21.—
35-— onderhoud
brandverzekering 2 °/ 0 0
v a n f 2250.—
f
4-50
totale kosten

f

138.50

f 76.80

b . De installaties, werktuigen en machines
Verderop in dit hoofdstuk, bij de behandeling v a n de afzonderlijke
cultuurzorgen, zal uitvoerig worden stilgestaan bij de toepassing v a n de
verschillende installaties, werktuigen en machines, o. a. de grondbewerkingswerktuigen, spuitmachines en transportmiddelen.
Over de mechanisatie in de fruitteelt en het gebruik v a n de verschillende,
werktuigen en machines in het algemeen wordt het volgende opgemerkt.
I n de land- en tuinbouw is de toepassing v a n machinale arbeid meer
beperkt dan in de industrie. Vooral de tuinbouw, waaronder de fruitteelt,
v r a a g t toegewijde en fijne arbeid en de bewerking met machines en
werktuigen kan licht aanleiding geven t o t beschadiging v a n het levende
gewas. Verder brengt de aard v a n het voortbrengingsproces mee, dat
bepaalde werkzaamheden slechts één of enkele malen of althans gedurende een korte periode in het jaar worden uitgevoerd, waartegenover
staat, dat gedurende het gehele jaar de machine kosten aan rente,
afschrijving en onderhoud met zich brengt. Door het mobiele gebruik is
de slijtage groter, waardoor afschrijvings- en onderhoudskosten over het
algemeen relatief hoger zijn dan in de industrie. Bovendien kennen we
in de tuinbouw overwegend het kleine bedrijf, zodat in de meeste bedrijven de vaste kosten per ha hoog zijn. Het economisch gebruik v a n
machines is in de tuinbouw dan ook beperkt.
De opsomming v a n bovengenoemde bezwaren mag echter niet leiden
tot een onjuiste beoordeling v a n de toepassing v a n machines in het
agrarische bedrijf in het algemeen. Mechanisatie k a n onder bepaalde
omstandigheden grote voordelen opleveren, vooral ook in het fruitbedrijf. I n de eerste plaats door de aanzienlijke kostenbesparing, vooral
in de middelgrote en grote bedrijven. H e t sneller uitvoeren v a n de werkzaamheden geeft echter niet alleen besparing op de arbeid, doch bovendien is het mogelijk bepaalde cultuurzorgen op het juiste tijdstip uit t e
voeren. Voor een goede ziektenbestrijding is het noodzakelijk, d a t de
bespuitingen op tijd worden uitgevoerd en moet h e t gehele bedrijf
in korte tijd kunnen worden bespoten. Hetzelfde geldt, hoewel in mindere
mate, voor bepaalde grondbewerkingen. Mechanisatie is dan ook vooral
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in het middelgrote en grote bedrijf een noodzaak, zowel om economische
als om technische redenen. In sommige gevallen k a n langs mechanische
weg ook een betere kwaliteit werk worden geleverd. Voor het personeel
betekent mechanisatie veelal een verlichting v a n het werk, hetgeen niet
alleen als een sociaal voordeel is t e beschouwen, doch uiteindelijk ook
aan de economische resultaten v a n het bedrijf ten goede zal komen.
Bij het afwegen van de voor- en nadelen, zowel economische, technische
als sociale, zal het duidelijk zijn, dat mechanisatie noodzakelijk is, in het
bijzonder voor het middelgrote en grote fruitbedrijf. Voor het individuele
kleinbedrijf met zijn veelal bijzondere teelten en de hoge vaste kosten
per ha, zijn de mogelijkheden niet zo groot, doch zal door middel v a n
coöperatieve samenwerking in deze nog veel kunnen worden bereikt. Dit
geldt niet zozeer het gebruik v a n machines voor werkzaamheden, die
sterk aan een bepaald tijdstip zijn gebonden en over het algemeen de
teelt zelve betreffen, doch we hebben hier speciaal op het oog de behandeling, het transport en de verkoop v a n het product. De veilingsverenigingen hebben reeds getoond, w a t voor de tuinbouw langs coöperatieve
weg k a n worden bereikt.
c. De arbeid
I n bijna alle vormen v a n fruitcultuur v o r m t h e t loon v a n ondernemer
en personeel het belangrijkste kostenelement. Volgens de tabel X
hebben in het struikbedrijf niet minder dan 30 % v a n de totale
kosten betrekking op de productiefactor arbeid. In bedrijfstypen met
intensieve beplantingen en veel arbeid vragende gewassen, bijv. de zgn.
Bangertse tuinen met veel klein fruit, vormt het arbeidsloon meer dan
de helft v a n de kosten. Deze bedrijven zijn arbeidsintensief. Daartegenover k u n n e n we bij het hoogstambedrijf met een relatief beperkte
arbeidsaanwending spreken van een arbeidsextensieve cultuur. Door de
hoge vaste kosten als gevolg van de omvangrijke investeringen, is dit
bedrijfstype kapitaalintensief.
De grote aanwending v a n de productiefactor arbeid in de meeste fruitcultures wordt duidelijk gedemonstreerd door het aantal arbeidsuren,
d a t bij een behoorlijke verzorging gemiddeld per jaar wordt gewerkt,
zowel voor de teelt zelve, als voor de behandeling en de aflevering v a n
het product.
TABEL X I I I

GEMIDDELD AANTAL ARBEIDSUREN PER HA EN PER JAAR
(BIJ NORMALE OPBRENGST)
Struikvorm appelen en peren
1.050 uren
Hoogstam appelen en peren
900
Struikvorm en halfstam pruimen
1.150
Hoogstam kersen
1.200
Rode bessen
2.000
Zwarte bessen
1.900
Kruisbessen
1.900
Frambozen
2.800
Intensieve gemengde beplanting met onderteelt van bessen 3.500
Sprenger, Fruitteelt.

53
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De rationalisatie v a n de arbeid in het agrarische bedrijf is over h e t
algemeen op 2 manieren mogelijk:
met zo weinig mogelijk krachtverbruik zoveel mogelijk effect t e
verkrijgen, dus efficiente toepassing van arbeidskracht,
de verdeling van de arbeid over het gehele jaar zo gelijkmatig
mogelijk te houden.
Vergelijking v a n het aantal arbeidsuren, nodig voor het verrichten v a n
bepaalde werkzaamheden in verschillende bedrijven leert, d a t de arbeidsprestaties sterk uiteenlopen. Een dergelijk vergelijkend onderzoek moet
echter met de nodige voorzichtigheid worden uitgevoerd door het gevaar,
dat te veel wordt afgegaan op de kwantiteit van het geleverde werk en
niet op de kwaliteit. Dit neemt niet weg, dat in bepaalde bedrijven de
werkzaamheden meer rationeel worden uitgevoerd dan in andere. Vooral
zijn hierop van invloed de leiding in het bedrijf, de bekwaamheid van de
arbeider, het aanwenden van machinale arbeid en gemakkelijk gereedschap, de algemene inrichting van het bedrijf en de beloning van de
arbeider. Op de duur zal door middel van toepassing in de practijk v a n
de uitkomsten van tijds- en bewegingsstudies een aanzienlijke besparing
op arbeid kunnen worden verkregen ter verhoging van de efficiency v a n
de arbeid. Een voorwaarde voor betere arbeidsprestaties blijft echter een
goede organisatie en leiding in het bedrijf, waarbij rekening wordt
gehouden met sociale eisen ten aanzien v a n beloning en verdere verzorging v a n de arbeider. De ongunstige resultaten in sommige zeer grote
bedrijven zijn meestal tot deze kwestie terug te brengen. Door een betere
regeling v a n de arbeid en goede verzorging v a n het personeel is h e t
echter zeer wel mogelijk dat deze bedrijven goed functioneren, zoals in
bepaalde gevallen ook wordt bewezen.
Bij de toegewijde arbeid, die de fruitteelt vereist, is het een belangrijke
factor, dat het bedrijf beschikt over een vaste kern van personeel. Voor
deze vaste kern zal zo mogelijk gedurende het gehele jaar werk moeten
zijn. Perioden van zgn. arbeidstoppen, waarin het werk zich opstapelt,
moeten zoveel mogelijk voorkomen worden. Dit geldt vooral voor de
tijd, waarin de oogst valt. De oogstperiode behoort zich dan ook over een
langere periode uit t e strekken, wat bereikt k a n worden door zowel
zomer-, herfst- als wintervruchten op te nemen in het sortiment. In de
Bangertse tuinen, waar men het werk vooral met zo weinig mogelijk
vreemd personeel tracht uit te voeren, is dit heel sterk toegepast en wordt
door een grote variatie in zomer-, herfst- en winterappelen en -peren
en de teelt van pruimen gedurende een langere periode geoogst. Bovendien wordt de arbeidskracht in de wintermaanden productief gemaakt
door een intensieve grondbewerking en de verzorging v a n het bewaarproduct in eigen bedrijf. I n het struikbedrijf met hoofdzakelijk appelen
en peren is de verdeling v a n de arbeid, vooral door de opeenhoping v a n
arbeid gedurende de oogsttijd minder gunstig. Voor beide bovengenoemde bedrijfstypen wordt verwezen naar de arbeidsfilms op de
pagina's 839 en 840.
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§ 6.

D E PRODUCTIEKOSTEN I N D E FRUITTEELT

De in het voorafgaande behandelde onderwerpen, ni. de vestigingsplaats, het bedrijfstype, de bedrijfsgrootte, het beplantingstype en d e
bedrijfsinrichting zijn vooral v a n betekenis in verband met het stichten
van het bedrijf. In het hiernavolgende zullen we ons bezig houden met
economische beschouwingen, verband houdende met de exploitatie van
het bedrijf in het volwassen stadium.
Aan het begin v a n dit hoofdstuk werd opgemerkt, dat voor het onderzoek naar de meest doelmatige exploitatie het berekenen en vergelijken
van de productiekosten in de bedrijven de grondslag vormt.
Vooral de kwantitatieve gegevens, bijv. de aantallen arbeidsuren, de
verbruikte hoeveelheden materialen en de opbrengsten vormen het
materiaal, dat ons inzicht verschaft in de verhoudingen, de resultaten en
de prestaties in het bedrijf en dat aanwijzingen geeft op welke wijze
rationalisatie mogelijk is. De fouten in de bedrijfsvoering, die in vrijwel
alle bedrijven worden gemaakt, dienen t e worden voorkomen en steeds zal
moeten worden gezocht naar de economisch meest doelmatige exploitatie.
Een nuttig gebruik k a n worden gemaakt v a n een productiekostenberekening, welke de kosten en opbrengsten, geldelijk en kwantitatief,
weergeeft van een bedrijf bij een zo economisch mogelijke exploitatie.
Een dergelijke berekening, de zgn.
standaard-productiekostenberekening,
heeft dus min of meer het karakter v a n een begroting, waarbij wordt
uitgegaan van het principe, dat voor het betrokken bedrijf m e t zo weinig
mogelijk offers zo groot mogelijke opbrengsten worden verkregen. Zij
vormt dus het ideaal, waarnaar men onder de gegeven omstandigheden
de bedrijfsvoering tracht te richten.
In tabel X I V is een standaard-productiekostenberekening weergegeven
voor de teelt van appelen op basis v a n het prijspeil 1946, waarbij is uitgegaan v a n een onder normale omstandigheden geëxploiteerd struikenbedrijf v a n 5 ha. Op het bedrijf zijn verder aanwezig een bedrijfsschuur,
een lichte trekker, een motorspuitmachine, stuthout enklein gereedschap.
Voor de waarde v a n de boomgaard is aangenomen een bedrag v a n
f 10.000.— per ha, zoals bij de behandeling v a n de stichtingskosten 1946
werd berekend.
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TABEL

XIV

STANDAARD-PRODUCTIEKOSTEN B E R E K E N I N G A P P E L E N
EN P E R E N 1946
(uitgaande van struikenbedrijf van S ha)
Per ha uitgedrukt.
R E N T E N , AFSCHRIJVINGEN E N GRONDLASTEN
10.000
rente grond en beplantingf

„ bedrijfsschuur
„
„ lichte trekker met
werktuig
„ sproeimachine
„ stuthout
„ klein gereedschap
„ diversen
afschrijving
„
„
„
„
„

bedrijfsschuur
lichte trekker
sproeimachine
stuthout
klein gereedschap
diversen

à 4%

2.250/60 % XV5à 4 %
2.000/60 %
4.200/60 %
45o/6o%
850/60%
300/60%
/o

f 400.—
„ IO.8O

X 1 / 6 à 4 '%

9.6O
20,l6
10.80
4.08
1.44

x V. 6. à- 4. ' /o
1
xy 'i /'/s/ .a5i4ài 4-/o
%
xV

5

à4%

' / 5. àà 4i %
xV

f 456.88

f 2250 X ] / 5 à 2 %
„ 2000 XV 5 à 10 %
„ 4200 x V 5 à 1 0 %
,. 45O X V5à 25 %

9.
40.—
84.—
22.50

„ 850 x V5à 20 %
„ 300 x v 5 à i 2 y 2 %

34 —
7.50
f 197.—
„ 40.—

grondlasten
totaal renten, afschrijvingen en grondlasten

f 693.88

ONDERHOUD.

bedrijfsschuur
trekker
sproeimachine
klein gereedschap
diversen
totaal

f

f 35 X VB
„ 100 x V5
„100 x Vs
„ 10 x V6
•• 35 X V6

7.—

» 20.
„ 20.
„
2.
•• 7-

f 56,

MATERIALEN.

plantgoed, entwas enz.
1000 kg kalk
à f 41.80 per
700 „ k.am.s.
à „ 19.43 ..
800 „ superfosfaat à „ 10.34 ..
500 „ k a l i z o u t 4 0 % à „13.31 „

f 35.—
1000 k g
loo „
100 „

41.80
, 136.01
, 82.72

too „

, 66.55
, 327.08

210 kg min. olie-kleurstof
30 „ DDT
35 „ koperoxychloride
2 | „ nicotine
8 „ loodarsenaat
80 „ Calif, pap
15 „ uitvloeier
80 1 benzine
6 „ olie
diversen
brandstoffen trekker
Totaal materialen

à f 0.55
, 2.50
, 1.81
,28.—
, 1.56
, .0.54
, 2.50
, 0.20
, I.

f 115.50

„ 75-—
.. 63.35
„
„
.,
..
„

70.—
12.48
43.20
37.50
16.—

„

6.—

., 2 0 . —
f 459.03
„ 14-48

l 835.59

843
(Vervolg tabel XIV)
ARBEID.

vernieuwing plantopstand
35 uren à f 0.70
grondbewerking
73 „ ,
bemesting
25 „ „ „ „
snoeien
175
..
ziektenbestrijding
165 „ „ „ „
vastzetten, stutten enz.
25
„
dunnen
50 „ „ „ „
plukken en rapen
250
, „
diverse werkzaamheden
50 „ „ „ „
Leiding en toezicht
Totaal arbeid

E 24.50
, 51.10
• 17.50
, 122.50
, 115.50
. 17-50
, 35.—
. 175.—
• 35-—
f 593-60
„384.—
f 977.60

OVERIGE KOSTEN.

rente vlottend vermogen
algemene kosten
verzekeringen
huur bijenvolken
sorteren en verpakken; 15.000 kg à f 1.50 per
100 kg
transport 600 kisten à f 0.25
fusthuur „
„ „ „ 0.04
veilingkosten 4 % van f 3277.87
omzetbelasting 1 % van f 3277.87
ondernemingsbelasting
Totaal overige kosten
Totaal generaal
Opbrengst 15.000 kg per ha.
Kostprijs per 100 kg f 21.85.

f
„
»
»

40.—
65.—
12.—
12.50

„ 225.—
„ 150.—
„ 24.—
„ 131-11
„ 32.78
» 22.41
f 714.80
i 3277.87
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TABEL

XV

OVERZICHT STANDAARDP R O D U C T I E K O S T E N - B E R E K E N I N G A P P E L E N
EN P E R E N 1946
Per hectare uitgedrukt.
Renten,
afschrijving,
belastingen

Totaal

K O S T E N GROND E N B E P L A N TING

„
„
„

bedrij fsschuur
gereedschap
diversen

f 440.—
„ 19.80 i
,. 3 8 . 0 8
,.
8.94 „

7-—

5 2 2 . 8 2 f 5P6-82 f

l6.—

f 440 —
„
26.80
„
40.08
„
15.94
f

Onderhoud

Materialen

Overige
kosten

Arbeid

7-—
2-

K O S T E N CULTUURZORGEN

vernieuwing plantopstand
grondbewerking
bemesten
snoeien
ziektenbestrijding
bijen
vastzetten, stutten
dunnen

f
59.50
„ 13S.18 f

49.60 f 20.

„ 344-58
„ 122.50

„ 698.69 „ 104.16 „ 2 0 .
„
„

12.50
50.80 „ 33.30
35.—

f 1458.75 f 187-06 f

f 35-— f 24.50
„ I4-48 „ 5 1 . 1 0
„ 327.08 „ 17.50
„ 122.50
.. 459-03 „ 115.50
f

12.50

4 0 . — f 835.59 f 3 8 3 . 6 0 f

12.50

„ 17.50
.. 3 5 - —

K O S T E N OOGSTEN E N
AFLEVEREN

p l u k k e n en rapen
sorteren en v e r p a k k e n
fusthuur
transport
veilingkosten

„ 15°-—
f

705.11

f

100.—1

generaal

Opbrengst: 15.000 kg per ha.
Kostprijs:

f 21.8$ per zoo kg-

f 175 — f 5 3 0 - 1 1

I
„

f

35-— f

65.—

„

12.—

40.—1„ 40.—

„
12.—[
.. 5 5 - 1 9 . .
„ 384.—

55.19

591.19 f

95-19

f
Totaal

f 225.—
„ 24.—
„ 150.—
,, I 3 I - I I

„ 131.11

OVERIGE KOSTEN

A l g e m e n e en diverse k o s t e n
rente v l o t t e n d v e r m o g e n
verzekeringen
belastingen
leiding en t o e z i c h t

f 175 —

f 175 —
„ 225.—
„ 24.—

„ 384.—
f 4 1 9 — f 77-—

f 3 2 7 7 . 8 7 f 7 8 9 . 0 7 f 56.— f 835.59 f 9 7 7 . 6 0 f 6 1 9 . 6 1
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De berekening wil dus niet aangeven de gemiddelde productiekosten,
doch de kosten en opbrengsten bij de economisch meest doelmatige
exploitatie, echter onder normale omstandigheden v a n bodem en klimaat.
Vandaar d a t is uitgegaan v a n een opbrengst v a n 15.000 k g fruit per h a
en niet v a n de gemiddelde opbrengst in de lande, welke slechts 3.800 kg
per ha bedraagt.
Bij een efficiënte exploitatie in een dergelijk bedrijfstype, onder
overigens normale omstandigheden v a n bodem en klimaat, moest het
mogelijk zijn in 1946 appelen tegen een kostprijs v a n f 21.85 P e r I 0 ° kg
te produceren. Over het algemeen zal de kostprijs v a n de peren ongeveer
op hetzelfde peil liggen, hoewel met iets hogere stichtingskosten bij een
perenperceel rekening moet worden gehouden.
De kosten v a n de afzonderlijke cultuurzorgen en andere onderdelen
zijn als volgt:
TABEL

XVI

Rente boomgaard en grondlasten
Kosten schuur
Vernieuwing v a n de plantopstand
Bewerken v a n de grond
Bemesten
Snoeien
Ziektenbestrijding
H u u r bijenvolken
Vastzetten, stutten, enz.
Dunnen
Plukken en rapen
Sorteren en verpakken
Transport
Fusthuur en veilingkosten
Leiding en toezicht ondernemer
Overige kosten

per IOO kg
f 2-93
)) 0.18
>» 0.40
0.90
ï)
2.30
ty
>> 0.82
4.66
)) 0.08
)» 0.34
0.23
1.17
1.50
J>
)» 1.—
»> 1.03
2.56
H
1-75
Ï>

Totaal productiekosten per 100 kg

f 21.85

>j

j)

j j

I n geen geval mag dit kostprijspeil als representatief worden geacht
voor het gemiddelde in de lande. Niettegenstaande de lagere kosten
per ha, die in het gemiddelde bedrijf worden gemaakt, liggen de kgopbrengsten over het algemeen nog zo laag, dat in de meeste bedrijven
de productiekosten per kg ver boven het hier berekende standaard-bedrag
liggen.
Bij het onderzoek naar de economisch meest doelmatige exploitatie
interesseren we ons in het bijzonder voor de verschillende onderdelen v a n
het bedrijf. W e hebben ons daarbij af t e vragen wat de kosten v a n de
verschillende cultuurzorgen zijn en vooral, op welke wijze deze kosten
kunnen worden verlaagd. I n het hiernavolgende zullen aan de hand v a n
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de standaard-berekening de kosten en de mogelijke kostenbesparingen
t.a.v. de belangrijkste cultuurzorgen worden besproken.
a. D e kosten van de grondbewerking
In de fruitteelt treft men een grote verscheidenheid aan in bestemming
v a n de bodem. H e t merendeel der fruitbeplantingen, in het bijzonder de
hoogstamboomgaarden, liggen in gras, wat een extensieve vorm van
bodemcultuur is. Het gras wordt geweid, gehooid of gemulchd. Daarnaast hebben we de groep v a n de bodemculturen waarbij de grond wordt
bewerkt, hetzij het gehele jaar door of in een gedeelte v a n het jaar. Verschillende gewassen kunnen voorkomen, nl. groentegewassen, hakvruchten of groenbemesters.
Hiervoor werd er reeds op gewezen, dat bij een grasbedekking het
beweiden, vooral op technische gronden t e veroordelen is door structuurbederf, het onttrekken v a n voedingsstoffen aan en beschadiging van
d e bomen. Ook werd aangetoond, dat het toepassen v a n een onderteelt
v a n groenten of hakvruchten bij bewerkte ondergrond in volwassen
percelen eveneens is te veroordelen. Voor het volwassen fruitperceel
komen dan ook, al naar omstandigheden, een grasbedekking met
„mulchen" of het zwart houden v a n de grond met inzaai v a n een groenbemester in aanmerking. Bovendien moet hier nog worden gewezen op
een intensieve vorm v a n bewerkte ondergrond, toegepast in beplantingen
met onderteelt v a n klein fruit (de Bangert, Loppersum, Oud-Beyerland),
waarbij in het najaar de bovenste grondlaag met onkruid op „zwaden"
wordt gehaald, waarna in het voorjaar degrond weer wordt uitgespreid.
De kosten v a n respectievelijk „mulchen", het zwart houden v a n de
grond en het op en v a n zwad halen v a n de grond bedragen momenteel,
uitgevoerd in handenarbeid, als volgt:

in gras, mulchen
zwart houden v a n de grond
op en v a n zwad halen

Aantal arbeidsuren
per ha

Kosten per ha
(uurloon f 0.70)

80
300
500

f 56.„ 210.

,, 350.-

Ten opzichte v a n het zwart houden v a n de grond door middel v a n
handarbeid geeft „mulchen" een aanzienlijke kostenbesparing. H e t
a a n t a l arbeidsuren bij deze laatste methode is betrekkelijk laag, doordat
over het algemeen volstaan k a n worden m e t enige keren maaien v a n
h e t gras. Bovendien geeft de grasbedekking het voordeel, d a t het
transport in de boomgaard gemakkelijker en sneller k a n geschieden.
Ook het valfruit is bij een ondergrond v a n gras v a n hogere waarde. H e t
op en v a n zwad halen v a n de grond blijkt een zeer kostbare methode
t e zijn, hoewel in de gemengde beplantingen, waar dit wordt toegepast,
de opbrengsten buitengewoon hoog zijn.
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Is het voor een goede ontwikkeling en vruchtbaarheid v a n de beplanting noodzakelijk de grond zwart te houden, dan is dit, wanneer het met
handenarbeid moet worden uitgevoerd, een bewerkelijke en kostbare
zaak. Hoe langer hoe meer komt men tot de overtuiging, dat vooral bij
de grondbewerking gezocht moet worden naar methoden, welke leiden
tot kostenbesparing. Gelukkig zijn deze mogelijkheden aanwezig en wel
door middel v a n de toepassing van gemechaniseerde arbeid. Ongetwijfeld
zal meer gebruik v a n werktuigen één v a n de belangrijkste middelen zijn
om t e komen tot verlaging v a n kosten. In het bijzonder geldt dit voor
de grondbewerking. Behalve de aanzienlijke kostenbesparing t.o.v.
handenarbeid, heeft de toepassing v a n mechanische arbeid bovendien het
voordeel, dat de werkzaamheden sneller en daarmede meer op het juiste
moment kunnen worden uitgevoerd. De kwaliteit v a n het werk behoeft
in vele gevallen niet minder te zijn dan bij handenarbeid. Verder geeft de
gemechaniseerde arbeid verlichting v a n het werk v a n het personeel,
hetgeen ongetwijfeld een belangrijke sociale factor is.
In hoeverre bij toepassing v a n machinale grondbewerking op de kosten
k a n worden bespaard, wordt aangetoond in onderstaande berekeningen,
welke weergeven de grondbewerkingskosten bij zwart houden door
middel v a n handenarbeid en bij gebruik v a n werktuigen, nl. schijvenegge
en cultivator, getrokken door een motortrekker. Om aan te tonen, d a t
deze besparing niet alleen mogelijk is in grotere bedrijven, zijn er berekeningen gemaakt voor bedrijven v a n verschillende grootte, nl. v a n
50 ha, 20 ha en 5 ha.
TABEL XVII

KOSTEN VAN BEWERKING BIJ ZWART HOUDEN VAN DE GROND,
UITGEDRUKT PER HA (Prijspeil 1946)
1. Handenarbeid:

300 uren à f 0.70 per uur

f 210.—

2. Machinale arbeid:
a. bedrijf v a n 50 ha met rupstrekker v a n 22 pk. (prijs
f 12.000.— m e t schijvenegge). Jaarl. kosten per bedrijf bij
5X schijveneggen (2X per keer).
(8 ha per dag):
Rente
f 12.000/60 % X 4 %
Afschrijving „ 12.000X 1 0 %
625 uren à f 0.70
3750 1petroleum à f o.10
94 1olie
à „ 1.—
Onderhoud, reparaties
Diversen, stalling, enz.

f 288.—
„1200.—
„ 437-50
„ 375-—
„ 94 —
„ 200.—
„ 125.—
f 2719.50

Kosten per ha

f 54-39
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bedrijf v a n 20 ha met wieltrekker v a n 18—20 pk. (prijs
f 4.000.—) met schijvenegge. Jaarl. kosten per bedrijf bij
5X schijveneggen (2X per keer).
(4 ha per dag):
Rente
f 4.000/60 °/c,X 4 /o
f 96.—
/
Afschrijving
„ 4.000X 1 0 0/o
„ 400.—
500 uren
à f 0.70
„ 350 —
2250 1petroleum à „ 0.10
„ 225.—
25 1olie
à „ 1.—
,, 25.—
Onderhoud, reparaties
„ 150.—
Diversen, stalling
„ So.—
f 1296.—
Kosten per ha
f 64.80
bedrijf v a n 5 ha met trekker v a n 4 p k . met ploegje en
cultivator (prijs compleet f 2.000.—). Jaarl. kosten per bedrijf
bij 1 X ploegen (0.40 ha per dag) en 6x cultiveren
(1.25 ha per dag):
Rente
f 2.000/60 °/ ,x 4 %
f
48.—
Afschrijving
„ 2.000.— X/o 1 0 %
)) 2 0 0 . —
365 uren
à f 0.70
255-50
>J
292 1benzine à f 0.20
» 58.40
14 1 olie
à „ 1.—
>> 14 —
Onderhoud, reparaties
100.—
jy
Diversen, stalling
30 —
j)
f 705.90
Kosten per ha
f 141.18
Behalve de hierboven berekende kosten komen bij machinale arbeid
gewoonlijk nog w a t kosten voor de verzorging v a n slootkanten en dgl.,
waardoor het totaal w a t hoger wordt. Daar s t a a t echter tegenover,
dat in de meeste gevallen de trekker ook voor andere werkzaamheden
wordt gebruikt, waardoor de kosten voor de grondbewerking in werkelijkheid lager zijn.
W a s tot nu toe de grondbewerking, uitgevoerd met handenarbeid, een
kostbare methode, door het gebruik van machinale arbeid behoeft dit
niet meer het geval t e zijn. In bedrijven v a n ± 20 h a en groter zijn de
kosten (prijspeil 1946) ± f 55.— tot f 65.— per ha of iets meer dan een
vierde v a n de kosten bij uitvoering met handenarbeid. I n de categorie
v a n de kleinere bedrijven ( ± 5 ha) zijn de kosten v a n een lichte trekker
met grondbewerkingswerktuigen door de sterk gestegen arbeidslonen
eveneens lager.
Resumeren we de voordelen v a n het gebruik v a n een trekker in het
fruitteeltbedrijf, dan blijkt dus, dat in de eerste plaats een aanzienlijke
kostenbesparing k a n worden verkregen. Ook in de kleinere bedrijven,
mits een geschikt t y p e wordt gebruikt. Bovendien kunnen de werkzaamheden in korte tijd envooral ook regelmatiger worden uitgevoerd, wat de
kwaliteit v a n het werk gunstig beïnvloedt. Verder kan de tractor worden
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gebruikt bij andere werkzaamheden, b.v. als tractie voor de spuitmachine en het transport v a n fruit. I n verband m e t dit laatste is een
-wieltrekker m e t een snelheid v a n ± 20 k m per uur wel vereist.
I n vele gevallen zullen de beplantingen voor het gebruik v a n een
tractor t e dicht zijn. Met het oog op de toekomst zal bij het plantschema
terdege met de machinale grondbewerking rekening moeten worden
gehouden door t e planten in rechthoeksverband, het aanhouden v a n
geschikte plantafstanden en door het inplanten v a n zgn. kwartstammen
i n plaats v a n zeer lage struiken.
Door het inzaaien v a n een groenbemester worden de grondverzorgingskosten in vele gevallen wat verhoogd. Wel worden gedurende de periode,
d a t het gewas zich ontwikkelt, een of meer bewerkingen uitgespaard,
doch er staat tegenover, dat voor het inzaaien een extra bewerking
nodig is.
Soms wordt een strobedekking onder de bomen aangebracht. Weliswaar is de bewerking v a n de grond door het aanbrengen v a n een strolaag
niet nodig, doch over het algemeen is de aanschaffingsprijs v a n stro
t e hoog om deze vorm v a n bodembedekking rendabel te doen zijn.
b . De kosten van bemesting
De bemestingskosten omvatten nagenoeg alleen de aankoopsom v a n
d e meststoffen. I n het intensieve fruitbedrijf treffen we overwegend
bemesting met kunstmeststoffen en in enkele gevallen om de paar jaar
•een stalmestbemesting aan, voor zoverre stalmest tegen een redelijke
prijs is te krijgen. Kunstmeststoffen laten zich gemakkelijk toedienen
•ende arbeidskosten zijn dan ook laag. Gemiddeld k a n m e t de hand 120 kg
per uur worden uitgestrooid. Samengestelde meststoffen geven besparing
op arbeidsloon, doch zijn, ongeacht bepaalde voordelen die a a n het
gebruik zijn verbonden, duurder in het gebruik door de hogere aanschaffingsprijs.
c. De kosten van snoeien
H e t snoeien is in hoofdzaak een kwestie v a n arbeid en de kosten worden
dan ook bepaald door het aantal snoeiuren en het arbeidsloon. Naar het
t y p e v a n beplanting, fruitsoorten, rassen en de inzichten en methoden
v a n ondernemers en uitvoerders kunnen de snoeikosten heel sterk
variëren. Om echter enigszins een indruk t e geven v a n de tijd, die nodig
is voor het snoeien v a n verschillende fruitsoorten volgen hier enige
normen, welke het aantal snoeiuren per ha in goed verzorgde bedrijven
"weergeven.
TABEL X V I I I
Fruitsoort

appelen en peren
>>

"

pruimen
kersen
r o d e bessen

>>

Vorm

struikvorm
hoogstam
halfstam en struikvorm
hoogstam

Aantalsnoeiurenper ha

175
120
100

40
250
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Over het algemeen wordt in de practijk in de struikvormbeplantingen
meer gesnoeid dan in de hoogstamboomgaarden. I n laatstgenoemd
type gebeurt het doorgaans meer extensief en bestaat hoofdzakelijk uit
het verwijderen v a n grotere takken. In struikvormbeplantingen is d e
snoei meer gericht op de individuele t a k k e n ; dit wordt echter vergemakkelijkt doordat de struiken lager zijn, zodat men minder gebruik
moet maken v a n ladders.
H e t is opmerkelijk, d a t in vele beplantingen het aantal snoeiuren niet
in verhouding staat t o t de dichtheid v a n de beplanting. In vele intensief
beplante percelen wordt dikwijls veel t e weinig aandacht besteed aan
het snoeien. J u i s t in deze percelen k a n door middel v a n een intensieve
snoei de productiviteit en de kwaliteit aanmerkelijk worden opgevoerd.
Hier moet nog worden gewezen op de omstandigheid, dat het verzamelen en opruimen v a n het snoeihout een Vrij groot gedeelte van de
tijd in beslag neemt. In verschillende bedrijven bleek, dat hiervoor
ongeveer de helft v a n het aantal werkelijke snoeiuren nodig was. I n een
bedrijf werd een belangrijke besparing op kosten verkregen door het
snoeihout direct zoveel mogelijk in banen neer t e leggen, waarna m e t
behulp v a n een speciaal geconstrueerd vervoermiddel, nl. een slee m e t
ladders, het snoeihout werd weggevoerd.
d. D e kosten van ziektenbestrijding
Technisch en economisch is de ziektenbestrijding de belangrijkste
cultuurzorg in de fruitteelt. Een intensieve bestrijding v a n de vele
•belagers v a n boom en vrucht heeft over het algemeen een aanzienlijke
productievermeerdering en kwaliteitsverbetering tot gevolg, hetgeen
uiteraard t o t uiting komt in de geldelijke bruto-opbrengsten. Uit verzamelde gegevens is dan ook gebleken, dat juist in de bedrijven met de
hoogste financiële opbrengsten bijzondere aandacht wordt besteed a a n
dit onderdeel door het toepassen v a n verscheidene, zorgvuldig uitgevoerde bespuitingen.
De ziektenbestrijding is echter de cultuurzorg, die het meeste kost. Zij
vraagt veel aanwending v a n arbeid, verbruik v a n grote hoeveelheden
sproeimiddelen en het aanschaffen v a n een kostbaar sproeiapparaat.
H e t aandeel, dat elk dezer onderdelen in de totale bespuitingskosten
heeft, is bij het gebruik v a n een motorsproeimachine gemiddeld als volgt
bij appel- en perenaanplantingen.
Gemiddelde kosten aan ziektenbestrijding per h a
Rente, afschrijving en onderhoud motorsproeimachine
Arbeidsloon
Ziektenbestrij dingsmiddelen
Totaal

prijspeil 1946 in %
f 124.16
„"5-50
„ 459-03
f 698.69

18
16

J56
100

De omvang v a n de bespuitingen wordt verder gedemonstreerd door
de hoeveelheden vloeistof, die per jaar in een fruitbedrijf worden ver-
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spoten. H e t aantal liters vloeistof, d a t over de verschillende fruitsoorten
in de verschillende perioden per keer wordt verspoten, is per h a bij
benadering als volgt:
TABEL

XIX

AANTAL LITERS VLOEISTOF PER BESPUITING PER HA.
Gewas
Hoogstam, pit- en steenvruchten
Struikvorm-, pit- en steenvruchten
Rode bessen
Zwarte bessen
Kruisbessen
Frambozen

Winterbespuiting

Voorjaarsbespuiting

Zomerbespuiting

3000—5000

2500—4000

2000—3500

2500—4000
3000
3000—3500
3000
3000

2000—3500
2500
2500—3500
2500
2500

1500—3000
2500
2500—3500
2500
2500

Op grond v a n bovenstaande normen worden in een goed verzorgd
fruitbedrijf v a n b.v. 10 h a bij 9 bespuitingen per jaar, minstens 250.000
liter sproeistof verspoten.
Behalve het gebruik v a n doeltreffende bestrijdingsmiddelen zijn in
de ziektenbestrijding vooral v a n betekenis het tijdstip v a n uitvoering en
de kosten. Vooral in verband met het moment waarop de bespuiting
moet worden toegepast is het voor de fruitteler v a n groot belang welk
spuitapparaat hij zich aanschaft.
Voor de verschillende a p p a r a t e n is de tijd, die nodig is voor het bespuiten v a n 1 ha volwassen appel- en perenbeplanting, inclusief vullen
v a n de t a n k s enz., gemiddeld als volgt:
motorspuilmachine (2 spuitgeweren) 6 uren per ha
vaste spuitleiding (2
„
) 4 „
,, ,,
vatspuit
24 „
„ „
Per werkdag v a n 10 uren zal men dus met de motorspuitmachine
ruim i j h a kunnen bespuiten; met de vaste leiding k a n dit worden
opgevoerd t o t z\ ha en wel door de tijdsbesparing aangezien het heen
en weer rijden voor het vullen v a n de t a n k s niet nodig is. De capaciteit
k a n dus met de helft worden opgevoerd. In verband met de eis om de
bespuitingen op het gunstige moment uit t e voeren is het duidelijk, dat
de vaste spuitleiding in dit opzicht t e verkiezen is boven de rijdbare
motorspuitmachine.
De voordelen v a n de vaste leiding kunnen in de volgende punten
worden samengevat:
de kortere tijd, waarin de bespuitingen kunnen worden uitgevoerd;
de toepassing v a n electrische motoren, welke over het algemeen
meer bedrijfszeker zijn, d.w.z. minder storingen geven d a n andere
motoren;
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minder beschadiging aan de bomen, vooral bij dichte beplantingen;
minder beschadiging v a n de onderteelt;
„
bederf van de structuur v a n de bodem;
geen tractie nodig.
H e t belangrijkste voordeel v a n de vaste leiding is echter de kortere
bespuitingstijd, waardoor het juiste tijdstip meer benaderd k a n worden,
hetgeen vooral in verband met recente onderzoekingen v a n het grootste
belang is.
De vaste leiding is zowel voor het groot- als voor het kleinbedrijf
geschikt en heeft bovendien voor het kleine bedrijf het voordeel dat i m a n
de bespuitingen alleen k a n uitvoeren. Bij het aanschaffen diene men
echter vooral te letten op de grotere benodigde capaciteit v a n motor
en pomp, eventuele vorstschade en de wenselijkheid, hoewel niet de
noodzakelijkheid, dat het bedrijf niet te veel versnipperd is in vele kleine,
niet aaneengesloten percelen.
Aangezien momenteel de aanlegkosten v a n een vaste spuitleiding
niet bekend zijn, is het niet mogelijk de exploitatiekosten met die v a n de
rijdbare spuitmachine t e vergelijken. Vóór de oorlog was de vaste leiding
iets duurder, doch momenteel zal dit, gezien de hoge arbeidslonen, niet
meer het geval zijn.
De vatspuit heeft alleen betekenis in bedrijven met zeer kleine fruitaanplantingen en voor jonge percelen.
e. De kosten van het plukken
H e t aantal kilogrammen, dat een normale arbeider gemiddeld van
de verschillende fruitsoorten k a n oogsten, is bij benadering als volgt:
TABEL X X
Appelen , struikvorm
„
, hoogstam
Peren , struikvorm
„
, hoogstam
Pruimen, struikvorm
Kersen , halfstam
Rode bessen (tafel)
„
„
(fabriek)
Zwarte ,,
Kruisbessen (rijp)
(groen)
Bramen
Frambozen (tafel)
„
(fabriek)

65 kg per uur
50 „ ,
70 „ ,
55 ,, ,
25 ,, ,
6 „ ,
6-5 „ ,
8 „ ,
4-5 „ ,
12

„

,

15 „ ,
4-5 „ ,
3 » >
4 ,, ,

De cijfers zijn slechts globale gemiddelden. Bij eenzelfde fruitsoort
k a n het k w a n t u m heel sterk variëren, o.m. door verschillen in grootte
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v a n de boom, grootte v a n de oogst, grootte v a n de vruchten, kwetsbaarheid v a n de vrucht, het meer of minder vastzitten v a n de vrucht, enz.
H e t ligt voor de hand, dat bij de struikvorm meer vruchten per tijdseenheid worden geplukt dan bij de hoogstam, vooral door de geringere
hoogte van de struik, waardoor veelal direct v a n de grond af k a n worden
geplukt.
De prestaties v a n de plukkers kunnen belangrijk worden opgevoerd
door het gebruik v a n doelmatige plukmanden v a n enigszins afgeplat
model met afneembare bodem.
f. De kosten van sorteren en verpakken
Voor het coöperatief sorteren en verpakken, zoals dit op de veilingen
wordt uitgevoerd, bedroeg het tarief vóór de oorlog gewoonlijk i et.
per kg. Indien het sorteren en verpakken op het bedrijf zelf werd uitgevoerd, kwamen de kosten over het algemeen hoger dan i ct. per kg.
Verschillende telers achtten deze hogere kosten verantwoord, in verband
met het feit, dat hun product op de veiling een bijzondere reputatie heeft.
Vanuit een algemeen standpunt bezien zal men bij de afzet v a n het
product moeten komen tot meer uniformiteit, hetgeen bereikt k a n worden
door centraal t e sorteren en te verpakken. Hoe langer hoe meer eist de
handel een standaardproduct, hetgeen alleen bereikt k a n worden door
coöperatie, vooral op het gebied v a n de sortering en verpakking. Trouwens hetzelfde principe geldt voor het transport v a n het fruit naar de
veiling. De goedkoopste wijze van vervoer voor de overgrote meerderheid
der bedrijven zal worden bereikt door gezamenlijk gebruik te maken
v a n speciale vrachtrijders. Deze zijn gespecialiseerd, hun capaciteit
wordt volledig benut, terwijl op die wijze bovendien een grote besparing
op arbeidskracht in de bedrijven mogelijk is. Vooral voor de kleinere
bedrijven tot een maximum van 8 ha moet dan ook het aanschaffen van
dure transportmiddelen, b.v. vrachtauto's, sterk worden ontraden.
g. De kosten van bewaren
Eerst in de laatste jaren begint er bij de fruittelers algemene belangstelling te komen voor het bewaren v a n fruit in fruitbewaarplaatsen en
koelhuizen. I n vroeger jaren was de bewaring voornamelijk in handen
v a n de handel. Hoe langer hoe meer komt een streven onder de fruittelers
naar voren om hun product ook na de oogst zelf of in coöperatief verband
t e verzorgen en te bewaren. Sterk wordt dit in de hand gewerkt door het
vooruitzicht, dat de afzetmogelijkheden voor het bewaarfruit relatief
groter zullen zijn dan voor het herfstfruit.
Voor de oorlog waren de bouwkosten v a n een gewone bewaarplaats
zodanig, dat bij een volledige benutting v a n de capaciteit de bewaarkosten niet hoger waren dan 2 — 2 \ et. per kg. Door de prijsstijging van
het product in December en volgende maanden was het bewaren dan
ook zeker rendabel.
Dit was eveneens het geval met het koelen. Bij verschillende veilingen
Sprengrer, Fruitteelt.
54

854
werden koelkosten berekend v a n i — 1 | ct. per kg per maand. Deze
kosten zijn inmiddels aanzienlijk gestegen, doch niettemin zal, gezien de
vooruitzichten v a n het herfstfruit, het bewaren sterk toenemen.
§ 7.

D E OPBRENGSTEN I N D E F R U I T T E E L T

In de practijk en trouwens ook in de literatuur worden de opbrengsten
in de fruitteelt meestal aangegeven per boom of struik. Voor een juiste
beoordeling v a n de productiviteit heeft deze maatstaf echter zijn
bezwaren. De omvang en daarmede de oppervlakte, die bomen en
struiken innemen, varieert over het algemeen zeer sterk en een productiecijfer per boom of struik zonder meer zegt ons heel weinig. Bovendien is het niet juist, dat een fruitboom wordt gezien als een geheel
op zichzelf staand individu. Door de betrekkingen, die in een fruitperceel
tussen de bomen onderling bestaan t.a.v. plantafstanden, bestuiving
en dergelijke moeten we een perceel beschouwen als een geheel en niet
als een verzameling v a n individuele bomen. Vooral in het moderne
intensieve perceel verliest de boom of struik bijna geheel zijn individualiteit. In het bijzonder is dit het geval bij het haagsysteem.
De beste eenheid voor het uitdrukken v a n de productiviteit is dan ook
de hectare, waarbij wordt uitgegaan v a n een gesloten beplanting, echter
voorzien v a n de nodige paden. Alleen voor zeer jonge beplantingen,
waarin de struiken slechts een klein gedeelte v a n de oppervlakte innemen
en zich nog ontwikkelen, k a n de struik als eenheid waarde hebben.
Door de grote verschillen in productiviteit v a n een fruitbeplanting in
de achtereenvolgende jaren en tussen de fruitbeplantingen onderling,
is het geven v a n opbrengstnormen niet gemakkelijk en enigermate
speculatief. Wellicht is er geen t a k v a n bodemcultuur waarbij de omstandigheden v a n bodem en klimaat, plantschema, soorten- en variëteitenkeuze en verzorging de productie zo sterk beïnvloeden. Niettegenstaande
de vooruitgang in onze kennis omtrent het gedrag van de planten ten
opzichte v a n bepaalde cultuurmaatregelen is het nog slechts ten dele
mogelijk de productiviteit t e beïnvloeden. Het klimaat is vooral een
factor, welke de oogsten in de vollegronds-fruitteelt heel sterk beïnvloedt
en waartegenover wij nog vrijwel machteloos staan. Zolang een afdoende
bestrijding v a n het nachtvorstgevaar nog niet bekend is, zal dit, in
het bijzonder voor de meer Oostelijk gelegen fruitcentra, een grote
belemmering vormen voor het verkrijgen v a n grótere en regelmatige
oogsten. H e t aanplanten van nachtvorstresistente en laatbloeiende
rassen is voor de commerciële fruitteelt nog zeer beperkt, terwijl ook de
directe bestrijding v a n de nachtvorst nog in het stadium v a n proefneming
verkeert.
H e t is echter opmerkelijk t o t welk een productieverhoging de toepassing v a n de nieuwe inzichten op het gebied v a n plantschema's en cultuurzorgen hebben geleid.
Op grond v a n vele verzamelde opbrengstgegevens k a n als gemiddelde
oogst v a n het intensieve, goed verzorgde fruitperceel worden aange-
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nomen een opbrengst v a n ± 15000 kg per ha. Bij de beschouwingen over
de verschillende beplantingstypen werd reeds vermeld, dat in bepaalde
beplantingen door omvang en afstand van de kronen, alsmede door
soorten- en variëteitenkeuze en verzorging, gemiddelde opbrengsten
worden verkregen tot 40.000 kg per ha.
Stellen we hiertegenover de landelijke gemiddelden, dan blijkt, d a t
de samenstelling en de verzorging in het overgrote deel v a n onze boomgaarden nog te wensen overlaat. I n onderstaande tabel zijn voor het
gehele land de totale oppervlakten in productie zijnde boomgaarden
alsmede de totale oogsten v a n appelen, peren en pruimen weergegeven
over de jaren 1934 t / m 1939.
TABEL

1934
1935
1936
1937
1938
1939

XXI

totale oppervlaktevolwassenbeplantingen
met appelen, peren en
pruimen

totale opbrengst

± 37-500 ha
± 37.OOO „
± 36.000 „
rfc 36.000 „
± 37.000 „
± 38.500 „

174.000.000 kg
159.OOO.000 „
82.000.000 „
149.000.000 „
73.000.000 „
209.000.000 „

gemiddeldeopbrengst per ha
4640 k g
4300 „
2280 „
4140 „
1970 „
5430 „

Over deze jaren werd over het gehele land dus gemiddeld 3800 kg fruit
per ha geoogst. Tevens vallen de grote verschillen in de achtereenvolgende jaren op. H e t betrekkelijk lage gemiddelde en de productieverschillen in de achtereenvolgende jaren werden vooral veroorzaakt
door de uitkomsten in de Oostelijke gebieden.
Bij de behandeling v a n de verschillende beplantingstypen werd aangegeven, d a t in de hoogstamboomgaarden over het algemeen lagere
productiecijfers worden verkregen dan in de struikboomgaarden. H e t
blijkt echter ook dat in dezelfde gebieden de oogstschommelingen bij
hoogstamboomgaarden groter zijn, waardoor het gemiddelde productiecijfer tegenvalt. Over het algemeen worden voor hoogstammen geen
hogere gemiddelden verkregen dan 12.000 kg per ha. I n bepaalde gevallen
blijken hoogstamboomgaarden, vooral in bepaalde jaren, echter buitengewoon hoge opbrengsten op te leveren. Verder wordt voor de gemiddelde oogstgrootte v a n de verschillende beplantingstypen verwezen naar
de tabel V op pag. 827.
Ten aanzien v a n de verschillende fruitsoorten k a n worden opgemerkt,
d a t de productiviteit v a n appel- en perenpercelen niet veel verschilt.
Alleen blijken enige perenvariëteiten opbrengsten t e geven, welke door
appelvariëteiten niet licht worden geëvenaard. Wellicht zijn hierop v a n
invloed het grotere soortelijk gewicht v a n peren en de betere benutting
v a n de oppervlakte met perenstruiken en het minder optreden v a n beurt-
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jaren bij peren. Bijzondere grote opbrengsten geven o.a. de volgende
perenvariëteiten: Doyenné Boussoch, Précoce de Trévoux, Nouveau
Poiteau en Zwijndrechtse Wijnpeer.
De opbrengsten v a n perenpercelen worden echter in vele gevallen
ongunstig beïnvloed door een onregelmatige stand of gedeeltelijk wegvallen v a n bomen of struiken.
De productiviteit v a n de meeste steenvruchtigen ligt lager d a n die
v a n de pitvruchtigen. De Reine Victoria en sommige andere pruimenvariëteiten, o.a. kwetsen en Tonneboer kunnen echter eveneens zeer
hoge opbrengsten opleveren. Dekers geeft delaagste opbrengsten v a nde
pit- en steenvruchtigen.
De gemiddelde opbrengsten v a n de verschillende fruitsoorten, respectievelijk voor het gehele land en voor de groep v a n de goed ingerichte
en goed verzorgde percelen zijn als volgt:
TABEL X X I I

Lan dsgem iddelde
Appelen
Peren
Pruimen
Kersen.
Rode bessen
Zwarte bessen
Kruisbessen (rijp)
(groen)
Frambozen

3800 k g per ha
3800 „ „ „
3000 ,, „ „
2500 „ „ „
5000 „ „ „
2300 „ „ „
9000 „ „ „
7000 „ „ „
4700 „ „ „

Goede bedrijven
15.000 k g p . ha
14.000 „ „ „
11.000 „ „ „
4500 „ „ „
10.000 „ „ „
6.500 „ „ „
15.000 „ „ „
12.000 „ „ „
7-500 „ „ „

Tenslotte volgt hier nogeen overzicht v a n de opbrengsten, welke v a n
de verschillende rassen op geschikte onderstam en bij goede verzorging
gemiddeld verwacht kunnen worden, wanneer de beplanting in h e t
volwassen s t a d i u m verkeert. Opbrengsten in het jeugdstadium en v a n
oude afgedragen bomen zijn buiten beschouwing gelaten. Bij het vaststellen v a n de hoeveelheden is uitgegaan v a n de veronderstelling, d a t
de productiviteit v a n de beplanting door regelmatige vernieuwing
in stand wordt gehouden. De cijfers geven de gemiddelde oogst aan over
een reeks v a n jaren.
TABEL X X I I I

Appelen
Allington Pippin
Baldwin
Bismarck
Bloeméezoet
Bosappel
Brabantse Bellefleur
Bramley's Seedling

per ha
17.000
17.000
20.000
13.000
12.500
9.000
22.000

Appelen
Cox's Orange Pippin
Dekkers Glorie
Early Victoria
Eisdener Klumpke
Ellison's Orange
Engelse Bellefleur
Franse Zure

per ha
14.000
12.000
21.000
17.000
16.000
9.000
15.000
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Appelen
Gamerse Zure
Glorie v a n Holland
Groninger Kroon
J a c q u e s Lebel
J a m e s Grieve
Jasappel
Jonathan
Kesterens Wijnzuur
Keswick Codlin
Keulemans
Lane's Prince Albert
Laxton's Superb
Lemoenappel
Lentse Rode
Liendens Wijnzuur
Manks Codlin
Notarisappel

per h a
16.000
18.000
14.000
19.000
15.000
13.000
15.000
12.500
19.000
19.000
17.000
17.000
14.000
9.000
11.000
17.000
14.000

per h a
Peren
15.000
Beurré Alexandre Lucas
13.000
Beurré d'Amanlis
13.000
Beurré Clairgeau
10.000
Beurré Diel
12.000
Beurré Durandeau
12.000
Beurré Hardy
Beurré Superfin
13.000
Louise Bonne d'Avranches 13.000
11.000
Bréderode (Zoete)
10.000
Bréderode (Zure)
16.000
Clapp's Favorite
16.000
Comtesse de Paris
15.000
Conférence
16.000
Maagdenpeer
Noordhollandse Suikerpeer 2 0 . 0 0 0
22.000
Nouveau Poiteau
Oomskinderpeer
8.000
17.000
Pitmaston Duchess
12.000
Pondspeer
17.000
Portesooien
16.000
Précoce de Trévoux
17.000
Presentpeer
18.000
St. Rémy

Appelen
Ossenkop
Perzikrode Zomerappel
Present van Engeland
Princesse Noble
Rode Tulpappel
Royal Jubilee
Schellinkhout
Goud Reinette (Schone
v. Boskoop)
Signe Tillisch
Sterappel
Transparente de Croncels
Yellow Transparent
Zigeunerin
Zoete Campagner
Zoete Ermgaard

per h a
18.000
20.000
17.000
10.000
12.500
14.000
14.000

Peren
Doyenné Boussoch
Doyenné du Comice
Emile d'Heyst
E v a Baltet
Fondante de Charneux
(Légipont)
Gieser Wildemanspeer
Herfstpeer v a n Geulle
Herzogin Elsa
J a n Baasjes
Dr. Jules Guyot
Jut
Kleipeer
Late Frans
Soldat Laboureur
Sijsjespeer
Triomphe de Vienne
Bon Chrétien Williams
Winterbergamot
Winterlouwtje
I J s b o u t (Valse)
Zwijndrechtse Wijnpeer

per h a
21.000
5-5o»
12.500
12.500

14.000
11.000
13.000
14.000
12.000
13.000
9.000
12.000

11.000
11.000
19.000
15.000
10.000
11.000
6.000
13.000
13.500
13.000
10.000
10.000
17.000
13.000
10.000
16.000
18.000
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Pruimen
Belle de Louvain
Czar
Dubbele Boerenwitte
Early Laxton
Early Orleans
Monarch

per ha

Kersen
Abbesse de Mouland
Bieskers
Dubbele Meikers
Dubbele Morelkers
Early Rivers

per ha

12.000
11.000
8.000
7.000
8.000

7.500

8.000
4.000

4.500
12.000
5.000

Pruimen
Reine Claude d'Althann
Reine Claude d'Oullins
Reine Claude Verte
Tonneboer
Victoria
Zoete Kwets

per ha

Kersen
Gascogner
Klerk
Varikse Zwarte
Wijnkers

per ha
6.500
5-500

11.000
12.000
4.000
13.000
15.000
10.000

6.000
4.000
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DE ECONOMISCHE BETEKENIS VAN DE NEDERLANDSE
FRUITTEELT
Aan de hand v a n statistische gegevens, o. m. beschikbaar gesteld door
de Directie v a n de Tuinbouw en het Centr. Bur. v. d. Statistiek, zal in
het onderstaande worden getracht een indruk te geven v a n de omvang
en de economische betekenis van de Nederlandse fruitteelt. De bijzondere
omstandigheden in de oorlogsjaren leggen ons echter beperkingen op,
mede door de minder nauwkeurige statistische gegevens.
a. De oppervlakte met fruit beteeld
TABEL XXIV

INDELING EN OPPERVLAKTE DER GRONDEN IN NEDERLAND
1939

1946

Grasland
Akkerbouw
Tuinbouw (beroeps-)
Bos
Woeste gronden
Overige gronden

1.340.938
92S-075
106.335
257-675
401.070
334-I67

ha
„
„
„
„
„

1.192.523 ha
1.097.307 „
129.625 „
242.695 „
316.724 „
444-337 >,

Totaal
Dubbeltellingen

3.365.260 h a
38.200 „

3.423.211 ha
40.507 »

Totaal

3.327.060 ha

3.382.704 ha

In bovenstaand overzicht zijn boomgaarden, die in gras liggen of met
akkerbouw- of groentegewassen zijn beteeld, zowel onder de rubriek
tuinbouw als onder grasland en akkerbouw opgenomen. Vandaar d a t voor
de berekening van de werkelijke totale oppervlakte cultuurgronden een
aftrek moet worden toegepast v a n ± 40.000 ha.
In 1946 was in totaal 2.419.455 h a of ruim 7 0 % v a n de bodem in
cultuur gebracht. Met inbegrip v a n de grasboomgaarden neemt de tuinbouw ruim 5 % in van de cultuurgronden. Door de grote intensiteit
mag de betekenis v a n de tuinbouw t.o.v. die v a n de landbouw niet naar
de oppervlakte worden afgemeten (zie tabel X X V ) .
Bij het uitbreken v a n de oorlog was het areaal fruitteelt dus ruim
50.000 ha. Inmiddels heeft een uitbreiding plaats gehad tot bijna
58.000 ha, niettegenstaande de verwoesting v a n ongeveer 2.000 h a door
inundaties en andere oorlogshandelingen.
Sedert tientallen jaren vindt een gestadige uitbreiding v a n de fruitteelt
plaats. In 1912 was de oppervlakte 25.182 ha, zodat in de laatste 30 jaar
gemiddeld een toename v a n 1.000 h a per jaar k a n worden geconstateerd.
In de laatste jaren is de belangstelling voor uitbreiding v a n de fruitteelt
bijzonder groot. Dit verschijnsel wordt vooral veroorzaakt door het
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TABEL

XXV

INDELING IN OPPERVLAKTE VAN TUINBOUWGRONDEN
NEDERLAND
1939
Groententeelt
Fruitteelt
Bloemboilenteelt
Bloemisterij gewassen
Boomkwekerij gewassen
Tuinbouwzaden
Totaal
Dubbeltellingen

IN

1946

40.189 ha
50.778 „
7-239 „
2.670 „
4.3I6 1 ),,

49.116 ha
57-836 „
6.924 „
1-245 „
3-126 „
12.367 „

106.512 ha
957 ,,

130.614 ha
989 „

105.555 h a

129.625 ha

1-320 ..

streven naar intensivering v a n het boerenbedrijf en de hoge prijzen,
welke in de laatste jaren voor het fruit zijn gemaakt.
Hoewel in bijna alle delen v a n het land fruitteeltbedrijven worden
aangetroffen, is het overgrote deel v a n de productie afkomstig uit bepaalde centra. Tabel X X V I geeft de oppervlakte fruitteelt in de belangrijkste centra weer, waarbij rekening moet worden gehouden m e t
de min of meer willekeurige afbakening van deze gebieden.
TABEL X X V I

OPPERVLAKTE FRUITTEELT IN DE BELANGRIJKSTE CENTRA (1946)
Oppervlakte

22,2
ha
12,6
7.008 ,,
10,4
35-799 tt
8,1
44-515 tt
6,1
53-379 ,,
6.
2.361 „
4.2
2.257 tt
4,0
78.
1.197 TI
2,1
984 »,
1,8
910.
966 IJ
i,7
11.
836 tt
i,5
12.
i,5
813 tt
De fruitteelt is vooral geconcentreerd in de provincies Gelderland
(18.427 ha), Limburg (15.111 ha), Nd.-Brabant (5516 ha), Utrecht
(6479 ha), Zuid-Holland (4597 ha), Zeeland (4191 ha) en Nd.-Holland
(4277 ha). Door de grotere intensiteit in het Westen v a n het land is de
productie in de provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland
relatief van grote betekenis.
I.
2.

1

Zuid-Limburg
Over-Betuwe
Utrecht
Neder-Betuwe en Tielerwaard
Zuid-Beveland
Land van Maas en Waal en Maaskant
IJsselstreek
Vijfherenlanden
Hoeksewaard
Noord-Limburg
Meierij v a n den Bosch
de Bangert

% v. h. totaal

opp. 1940.

12.400
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Van h e t totale areaal vormt de teelt v a npit- en steenvruchten (appelen, peren, pruimen en kersen) het hoofdbestanddeel :
1946
Pit- en steenvruchtigen
Klein fruit
Fruit onder glas

55-795 ha
4-083 „
753 „

De teelt v a n pit- en steenvruchtigen isopverschillende wijze gecombineerd m e t andere teelten.
TABEL X X V I I

OPPERVLAKTEPIT-ENSTEENVRUCHTIGEN(1946)
Oppervlakte
Onderteelt v a n gras
Zonder onderteelt
Onderteelt v a n klein fruit
„
„ akkerbouwgewassen
„
„ groentegewassen
„
„ andere gewassen

% v.h. totaal

38.189 ha
11-345 ,.
2-795 ,,
2.318 „
989 „
159 „

68,4

55-795 ha

100,—

20,3

5—
4,2
1,8
0,3

Met de uitbreiding v a n de fruitteelt gaat gepaard een relatieve vermindering v a n de oppervlakte grasboomgaarden. I n 1912 lag 89% v a n
de beplantingen in gras, in 1927 85 % enin 1946 6 8 | % .
De teelt v a nklein fruit wordt in devolgende centra aangetroffen.
TABEL XXVIII

Oppervlakte 1946 % v.h. totaal
I.
2.

3456.
78.
910.

West-Noord-Brabant
Zuid-Beveland
Zuid-Gelderland
de Bangert
Hoekse W a a r d
Noord-Groningen
Voorne
de Langstraat
Noord-West Friesland
Het Westland

980 ha
816 >7
337 >»
191
121
120
116
IIO
103
90

yy

24 —
19,9
8,2
4,7
3,—
2,9
2,8
2,7
2,5

»»

2,2

J)

>>
ïï
jy

*y

I n Zeeland, de Bangert, de Hoekse Waard, het Westland en o p
Voorne komt het kleine fruit overwegend als onderteelt in de gemengde
beplantingen voor. Bij Breda en Oudenbosch als enkele teelt.
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TABEL X X I X

Defruitteelt onder glas is sterk geconcentreerd en wel in het Westland
en in mindere m a t e in enige andere centra:
Oppervlakte
H e t Westland
Voorne
Huissen
De Bangert
Vleuten

576 ha
44 „
61,,
22 „

7 „

% v. h. totaal
76-5
5,8
0,8

3—
0,9

b . D e afzonderlijke fruitsoorten
Afhankelijk v a n de verbruiksmogelijkheden, de bewaarbaarheid, de
geschiktheid voor transport alsmede verschillende teelttechnische- en
economische factoren worden de verschillende fruitsoorten in meerdere
of mindere m a t e geteeld.
TABEL

XXX

OPPERVLAKTE VAN DE VERSCHILLENDE FRUITSOORTEN
P i t - en s t e e n v r u c h t i g e n
Appelen
Peren
Pruimen
Kersen
Overige
Totaal pit- en steenvruchtigen

Klein fruit
Rode bessen
Witte
„
Zwarte „
Kruisbessen
Frambozen
Overige
Totaal klein fruit
F r u i t onder glas
Druiven
Overige
Totaal fruit onder glas
1

1939
28.531 ha
11-579 „
4-I38 „
4.224 „
155 „
48.627 ha

1939
1.796 ha
68 „
1.214 „
628 „
747 „

1946
33.805 ha
13-333 ,,
4-193 »
4-255 >,
209 „
55.795 ha

1946
1.684 ha
62 „
1.112 „

4-453 ha

512 „
566 „
147 „
4.083 ha

788 ha
67 „

610 h a
143 „

855 h a

753 h a

Door oorlogsschade tijdelijk teruggebracht van ± 24 op 6 ha.
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De uitbreiding v a n de fruitteelt komt in hoofdzaak voor rekening
v a n de pitvruchten. De oppervlakte steenvruchten liep in de laatste jaren
terug. Verder is v a n betekenis de vervanging v a n druiven door perziken
onder glas.
Relatief het meest worden appelen aangeplant. In I Q 4 2 / ' 4 3 was de
verhouding t.a.v. het aantal afgeleverde vruchtbomen:
Appels
67,1 %
Peren
23,3 „
Pruimen
6,1 „
Kersen
3,1 „
De betere uitkomsten v a n de appelteelt in de oorlogsjaren en de
vooruitzichten voor de toekomst zullen aan de sterke uitbreiding niet
vreemd zijn. De relatief minder goede prijzen v a n de pruimen en
kersen in de oorlogsjaren en het optreden v a n moeilijk t e bestrijden
ziekten in deze fruitsoorten zijn oorzaak v a n het teruglopen van het
areaal. In de laatste tijd wordt de belangstelling voor kersen groter.
De ontwikkeling van de fruitteelt brengt uit de aard der zaak verschuivingen met zich mee in het sortiment. Gedurende enige vooroorlogse jaren was de gemiddelde veilingaanvoer van de belangrijkste
appel- en perenvariëteiten, uitgedrukt in procenten v a n het totaal,
als volgt:
TABEL X X X I

Appelen
Brabantse Belief!eur
Goud Reinette
Bellefleur
Sterappel
Franse Zure
Keulemans
Eisdener Klumpke
Ossenkop
Peren
Clapp's Favourite
Précoce de Trévoux
Herfstpeer v a n Geulle
Beurré de Mérode
Légipont
Oomskinderpeer
Portesooien

56.1 %
22.6 „
20.0 „

13-5
6.8
4-5
4-2
3-6

„
„
„
„
„

9.1
8.8
8.6
6-9
5-8
4-9
4-6

%
„
„
„
„
„
„

Appelen
Transparente de Croncels
Yellow Transparent
Dubbele Bellefleur
Bloemeezoet
Manks Codlin
Early Victoria
Zoete Ermgaard
Peren
Maagdepeer
Gieser Wildemanspeer
L. B. d'Avranches
Noordholl. Suikerpeer
Comtesse de Paris
Beurré Hardy
Haverpeer

3-4
3-3
1.9
1-7
1-4
1-3
1.2

4-5
4-5
4-3-3
31
3-3--

Uit de hoeveelheden plantmateriaal, welke in de laatste jaren door de
boomkwekerijen v a n de verschillende rassen werden afgeleverd blijkt,
d a t in de naaste toekomst verschuivingen zijn t e verwachten in de
aanvoer v a n het fruit.
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TABEL X X X I I

AANTALLEN AFGELEVERDE VRUCHTBOMEN VAN DE BELANGRIJKSTE
VARIËTEITEN, IN PROCENTEN VAN HET TOTAAL

Cox's Orange Pippin
Jonathan
Schone v . Boskoop
James Grieve
Zigeunerin
Manks Codlin
Yellow Transparent

Pruimen

Peren

Appelen

2 2 % L. B .d'Avranches
19 .. Beurré Hardy
I l .. Comtesse de Paris

7„
S„
4,.
4..

Préc. de Trévoux
St. Rémy
Légipont
Doyenné du Comice

Kersen

1 7 % Victoria
13 .. Czar
I l „ Early Laxton

S„

30%
19„
12 „
R. Cl. d'Oullins 11„
„ „ d'Althann 9 „

4.,
4..

—
—

SM

Morellen
Meikers
Markies
E. Rivers

—
—
—

c. D eproductie van fruit
De betekenis v a neent a kv a n voortbrenging k o m t beter t o t uiting in
de bruto-waarde van de productie dan indeoppervlakte. Ter vergelijking
volgt hier de bruto-waarde v a n de productie v a n de verschillende
takken v a n tuinbouw 1946.
Groenten env r . aardapp. f 161.266.000
Fruit
„138.518.000
Bloembollen
„ 60.000.000
Bloemisterijgewassen
„ 40.000.000
Boomteeltgewassen
„ 12.000.000
Tuinbouwzaden
„ 40.000.000
Totaal

f451.784.000

De fruitproductie, uitgezonderd diev a nfruit onder glas, blijkt in d e
achtereenvolgende jaren heel sterk t everschillen en erzal gestreefd moeten worden naar h e t verkrijgen v a n meer regelmatige oogsten.
TABEL X X X I I I

VEILINGAANVOER VAN FRUIT IN 1.000 KGIN ENIGE JAREN VOOR
DE OORLOG EN IN 1946
i
Pit- en steenvruchten
K l e i n fruit
F r u i t onder glas
Totaal

1936

1937

1938

1939

1946

72.770

64.823
9.846
21.510

188.807
21.247
23.682

197.129

I4-587
22.235

133-014
14-445
22.523

109.592

169.982

96.179

233-736

230.197

15-297
17.771

Zowel door deuitbreiding v a n h e tareaal, voornamelijk m e t intensieve
en vroeg dragende beplantingen, als door de betere cultuurzorgen,
beweegt de fruitproductie zich in een sterk stijgende lijn. Door deskundigen wordt de fruitproductie voor de komende jaren getaxeerd o p
gemiddeld 350.000.000 k gper jaar.
De betekenis v a nde afzonderlijke fruitsoorten komt t o t uiting ind e
volgende tabel:

21%
I7„
IS .,
13 ,r
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TABEL X X X I V

DE GEMIDDELDE PRODUCTIE VAN DE AFZONDERLIJK FRUITSOORTEN IN DE JAREN i936/'39 EN IN 1946 (IN 1000KG)
Pit- en s t e e n v r u c h t i g e n
1936/1939
79.766
34-425
7-913
4.407

103-943
62.170
19.306
11.710

126.511

197.129

Klein-fruit.
Rode- en witte bessen
Kruisbessen
Zwarte bessen
Frambozen

7.203
4.240
2.091
2.831

7.276
2-995
2.456
2.570

Totaal klein-fruit

16.365

15-297

21.601
899
22.500

14.717
3-054
17.771

165.376

230.197

Appelen
Peren
Pruimen
Kersen
Totaal pit- en steenvruchtigen

Fruit onder glas
Druiven
Perziken
Totaal fruit onder glas
Totaal generaal

1946

De opbrengstprijzen varieerden voor de oorlog v a n jaar t o t jaar,
in het bijzonder als gevolg v a n de oogstschommelingen. I n sommige
jaren, o.a. in 1939waren de prijzen, vooral v a n het zomer- en herfstfruit,
bijzonder laag. Vanaf 1940 werd het stelsel v a n vaste prijzen toegepast,
waarbij het peil aanzienlijk hoger k w a m t e liggen. De laatste jaren vertoonden een verdere prijsstijging.
TABEL X X X V

LANDELIJKE GEMIDDELDE PRIJZEN VAN FRUIT INGLDS.PER 100KG

Appelen
Peren
Pruimen
Kersen
Rode bessen
Zwarte „
Kruis
„
Frambozen
Druiven, blauwe

1938

1939

1940

1941

1942

f 11-75
„ 15-47
>,26.31
„39-6i
„ 18.49
„78.71
„ 15.68
» 25.09
.. 30.05

f 4-67
„ 5-95
» 9-49
„ 25.18
» 12.07
» 34-64
„ 8-39
„ 24.82
,. 21.32

f 11.30
„ 8.81
„ 8.12
» 23.43
„ 12.09
,, 34.03
„ 9.64
» 26-25
„ 37-21

f 20.—
» I7-46
„21.56
„ 40.—
„21-79
„ 42.02
» 15-42
„ 36.08
„51-90

f 22.93
„ 19.61
„ 21-75
„ 34-84
„24-13
» 41-75
» 14-56
„35-89
» 52.67

1946
i 33-51
„ 35-88
„ 52.92
>,I37.9I
„ 73-92
„ 91.10
„ 45-52
„ 77-04
„ 149-93
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d. De in- en uitvoer van fruit
Nederland is voor wat zijn tuinbouwproducten betreft, meer nog dan
men over het algemeen aanneemt, aangewezen op export.
Voor de fruitteelt is dit weliswaar minder het geval dan voor groenten,
bloembollen en andere tuinbouwproducten, doch niettemin was er steeds
een streven de export, vooral in zomer en herfst, uit te breiden. Onze
belangrijkste afnemers waren vóór de oorlog Engeland (o. a. vruchtenpulp, druiven) en Duitsland (o. a. appelen) en in mindere m a t e de Ver.
Staten, Zweden en België.
De invoer v a n fruitproducten overtrof de uitvoer, zowel naar hoeveelheid als naar geldswaarde aanzienlijk. De invoer v a n zuidvruchten en
bananen (Spanje, Italië, West-Indië) en appelen (Ver. Staten) nam steeds
grotere vormen aan en hiervan werd een ernstige concurrentie ondervonden voor onze eigen producten.

TABEL X X X V I
DE IN- EN UITVOER VAN F R U I T (gem. 1936 t/m 1939)

Uitvoer

Invoer
1000 kg

ƒ 1000

IOOO kg

ƒ IOOO

Vers fruit (appelen, peren,
druiven enz.)
Verwerkt fruit
Zuidvruchten

22.542
19.669
143-593

2.961
4.692
17-959

28.627
21.764
134

5-105
4.126
36

Totaal

185.804

25.612

50.525

9.267

e. De verwerking van fruit
Door de conservenindustrie worden belangrijke hoeveelheden fruit
verwerkt. Van de totale fruitaanvoer in de jaren 1937, 1938 en 1939
betrok de industrie gemiddeld ongeveer 20 % . I n het bijzonder werden
verwerkt: aardbeien, appelen, bessen, frambozen en kersen.

f. Het verbruik van fruit
Voor de ontwikkeling v a n de fruitteelt zal de toekomstige consumptie
v a n de grootste betekenis zijn. Het is een gunstige omstandigheid, d a t
het publiek steeds meer fruit wenst t e kopen. De veranderde inzichten op
het gebied v a n de voeding, het beoefenen v a n sport en de industrialisatie
dragen sterk bij tot een vergrote consumptie. Van grote invloed op de
vraag is echter de koopkracht v a n het publiek. In verband hiermede
zal dan ook gewaakt moeten worden tegen een t e groot optimisme t.a.v.
de afzetmogelijkheden v a n het fruit in de naaste toekomst.
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TABEL X X X V I I

HET JAARLIJKS VERBRUIK VAN FRUIT IN KG PER HOOFD
(1934 t / m 1939)
Voor de handel Uit particuliere
geteeld
tuinen

Pit- en steenvruchten u.d.v.gr.
Klein fruit
Kasfruit
Zuidvruchten
Bananen
Totaal

Totaal

17.IO
2.24
1.88

6.02

—
—

—
—

7-93

21.22

6.94

3949

O.73
O.19

23.12
2.97
2.07
340

Grote schommelingen in het verbruik treden op door de sterk wisselende oogst in eigen land. In sommige landen, o. a. de Ver. Staten,
Engeland, Zwitserland en Italië, is het verbruik aanzienlijk hoger d a n
in Nederland.
JAARLIJKSE CONSUMPTIE VAN FRUIT IN SOMMIGE LANDEN
De Verenigde S t a t e n
80 kg per hoofd
Zwitserland
7 3 4 „ .,
.,
Engeland
584 „
Tot de grote consumptie in deze landen hebben o, m. de volgende
factoren in belangrijke m a t e bijgedragen:
het aanbod v a n een gestandaardiseerd, goed verpakt kwaliteitsproduct.
opvolging en verlenging v a n de aanvoerperiode v a n de verschillende fruitsoorten.
de omvangrijke verwerking v a n fruit.
Voor de Nederlandse fruitteelt k a n dit een aanwijzing zijn langs welke
weg de afzet v a n haar producten in de toekomst k a n worden bevorderd.

868

HOOFDSTUK X

HET BEWAREN
A. ALGEMEEN GEDEELTE
§ i . D E MARKTONTLASTING

Fruit is een waardevol artikel, d a t men vooral de laatste jaren zeer
heeft leren appreciëren. Indien men daartoe in de gelegenheid zou zijn,
zou ieder die het fruit thans waardeert gaarne een voorraad willen
maken, om daaruit tijdens de wintermaanden te kunnen p u t t e n . Niet
iedereen beschikt echter over voldoende ruimte om zelf fruit t e kunnen
opslaan, terwijl eventueel beschikbare ruimte in de meeste gevallen ook
weinig doelmatig zou zijn. Ook de nodige deskundigheid en ervaring om
het product tijdens de opslag te verzorgen, zal niet overal aanwezig zijn.
Beter is het daarom, dat de bewaring centraal geschiedt.
De teelt is de laatste jaren doelbewust de richting uitgegaan v a n het
kweken v a n bewaarvariëteiten, omdat men dan in staat is gedurende een
langere periode het fruit op de m a r k t te brengen, en men niet genoodzaakt is bij een niet lonend prijspeil fruit af te leveren, zoals dit bij
d e zomervariëteiten soms noodgedwongen gebeuren moet. Zou men
grote hoeveelheden bewaarfruit direct na de oogst aan een veiling
moeten brengen, dan bestaat er groot gevaar, d a t deze een dergelijke
aanvoer niet kan verwerken. Het is daarom aan te bevelen, dat vooral
de grotere bedrijven gedurende enige tijd het fruit in opslag nemen.
§ 2.

D E PRIJSREGULERING

Deze is met de marktontlasting ten nauwste verbonden. Immers de
vraag is onder normale omstandigheden beperkt. Ieder beschikt over
een bepaald inkomen en kan zijn geld maar één keer voor één of ander
artikel uitgeven. Naarmate er meer wordt aangevoerd, zal de koper
eerder bevredigd zijn en zal hij dus voor het vele aangebodene minder
over hebben. Het gevolg is, dat het aanbod bij het bestaande prijspeil de vraag gaat overtreffen en hij alleen bereid is meer te kopen
tegen minder geld. Met andere woorden: de prijs zal dalen. Een zeer
werkzaam middel tegen dit ook voor de teler zo onaangenaam verschijnsel is, d a t kunstmatig gezorgd wordt voor een beperking v a n het
aanbod, zodat vraag en aanbod met elkander in evenwicht komen.
Zou men toch doorgaan met het aanvoeren v a n grote hoeveelheden
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op een m a r k t die dit niet k a n verwerken bij het bestaande prijspeil,
dan is de handel er spoedig bij, om tegen verlaagde prijzen in te kopen
en deze tijdelijk op te bergen, m e t de bedoeling, ze weer op de m a r k t te
brengen wanneer de prijzen zich hersteld hebben. De dan gemaakte
winst komt nu echter niet ten goede aan degene die tijd en moeite aan
het product heeft besteed. Ook van deze zijde bezien is er dus alles voor
te zeggen, dat de telers het bewaren beschouwen als een verlengstuk van
hun bedrijf. Dit moet er echter niet toe leiden, dat men ten allen tijde
tot bewaring overgaat. Bij het grote zomer- en vroege herfstfruit dient
men t e bedenken, d a t bewaring in het algemeen weinig zin zal hebben,
omdat de variëteiten van deze seizoenen nog weer gevolgd worden door
andere, waarvan ook grote aanvoeren kunnen plaats vinden. Wel kan
men een tijdelijke grote aanvoer b.v. in een koelhuis bergen, m a a r deze
opslag dient weer geruimd te zijn, vóórdat het eigenlijke bewaarfruit
verwacht kan worden.
§ 3. D E ARBEIDSVERDELING

Wil de teler ten volle aan zijn product verdienen, dan is het v a n zeer
veel belang, dat hij alle mogelijke zorg besteedt aan sortering en verzorging van het uiterlijk bij de aflevering. Hiervoor zijn arbeidskrachten
nodig en juist op een tijd, d a t het bedrijf geen mens missen k a n om het
fruit tijdig geplukt en afgevoerd te krijgen. Het bewaren schept dan een
mogelijkheid om grote hoeveelheden fruit tijdelijk uit de m a r k t te nemen,
terwijl er bovendien betrekkelijk weinig werk behoeft te worden verricht.
Bij het plukken zal hierop nader worden teruggekomen. Het eigenlijke
klaarmaken voor de veiling kan nu verschoven worden naar een latere
periode wanneer de drukke oogstwerkzaamheden voorbij zijn. Voorts
bezit ieder bedrijf een zekere kern van vaste arbeidskrachten en deze
houdt men gedurende de winter liefst zoveel mogelijk aan het werk. Het
bewaarfruit nu schept gedurende de wintermaanden en dan in het
bijzonder tijdens slecht weer, wanneer er buiten toch niet gewerkt kan
worden, een welkome werkverruiming. Dit voordeel springt wel het
meest in het oog wanneer de bewaring door de teler zelf plaats v i n d t .
Doch ook wanneer de bewaring centraal, b.v. aan een veiling, geschiedt,
blijven genoemde voordelen grotendeels bestaan. Heeft men te doen met
een veilingsvereniging, waarvan de teler zelf lid is, dan heeft ook hij
belang bij een zo economisch mogelijk werken van dit bedrijf, hetgeen
geschiedt bij een zo rationeel mogelijke arbeidsverdeling.
De bewaarder is — blijkens het voorafgaande — bij voorkeur de teler
zelf, of vormt met zijn collega's een centraal punt, dat de veiling k a n zijn.
Er is nog een andere reden waarom men bij voorkeur het bewaren bij
teler of veiling dient onder te brengen. Zij toch kennen het beste hun
eigen vruchten. De teler weet welke boomgaarden en welke bomen de
best houdbare partijen leveren, terwijl de beheerder der veiling het beste
weet welke teler de best bewaarbare producten aanvoert. Men verkrijgt
daardoor een inzicht omtrent de perioden gedurende welke men bepaalde
Sprenger, Fruitteelt.
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partijen kan bewaren en men weet uit ervaring ongeveer wanneer
bepaalde partijen moeten worden afgevoerd. Men kan er voor zorgen, d a t
de verdeling hiervan zo gelijkmatig mogelijk over het seizoen plaats heeft.
Ook k a n hierdoor voorkomen worden, d a t men plotseling voor de verrassing komt t e staan, dat een bepaalde partij sterke achteruitgang
vertoont, en dat men dus misschien met meer verlies moet verkopen
dan wel noodzakelijk zou zijn geweest.
§ 4.

D E VOLKSVOEDING

Dat het fruit ook voor de volksvoeding een factor v a n belang betekent, is men de laatste jaren als gevolg van de nieuwe inzichten
op voedingsgebied gaan inzien. H e t blijkt uit de overzichten welke door
het Centraal Bureau v. d. Statistiek (13S) zijn samengesteld uit het
budgetonderzoek v a n verschillende groepen v a n de bevolking, dat de
hoeveelheid vruchten, welke per hoofd v a n de bevolking wordt verbruikt,
niet onbelangrijk is.
HET JAARLIJKSE VERBRUIK VAN VOEDINGSMIDDELEN PER HOOFD
DER BEVOLKING
(Naar het budgetonderzoek van het Centr. Bur. v. d. Statistiek in 1935/36)
152.2 kg
Brood en banket
Bonen en meel
10.9 „
121.4 „
Aardappelen
Groenten
47-6 „
Vruchten
3Ï-0 »
Vetten
17-7 „
Vlees en vleeswaren
23-3 »
Suiker
14-9 »
Vis
4-4 „
Melk
146.8 „
Kaas
4-0 „
Eieren
6-7 „
Een nadere detaillering v a n het fruitverbruik, gesplitst naar verschillende soorten, kan men vinden in de gegevens verzameld door d e
Directie v a n de Landbouw.
HET VERBRUIK VAN FRUIT PER HOOFD DER BEVOLKING
(GEM. 1936 t/m 1939)
(Naar gegevens van de Directie van de Landbouw)
Pit- en steenvruchten (appelen, kersen, peren, pruimen)
Klein fruit (kersen, frambozen, kruisbessen, aardbeien)
Meloenen
Fruit onder glas (druiven, perziken)
Zuidvruchten
Bananen
Totaal

15.3 kg
2.1
0.8
1.8
8.5
3.0
31-5 kg
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Bovendien moet nog gerekend worden met het verbruik v a n een
hoeveelheid fruit geteeld in eigen tuinen, dat gemiddeld op 7.5 kg per
jaar wordt geschat. (60)
Zoals uit deze cijfers blijkt, bestaat de helft uit pit- en steenvruchten
en een vierde uit zuidvruchten. H e t is niet aan t e nemen, dat deze laatste
door binnenlands fruit v a n de m a r k t verdrongen kunnen worden, daar
het publiek altijd wel sinaasappelen, bananen, enz. zal willen consumeren.
H e t verbruik aan fruit in Nederland kan echter niet hoog genoemd
worden. Een vergelijking met andere landen laat dit spoedig zien.
De Ver. Staten v. Amerika
Zwitserland
Engeland
Australië
Duitsland
Nederland

80 kg
73 „
58 „
47 „
42 „
39 „

Een ruimer gebruik v a n binnenlands fruit in de toekomst is dus zeer
wél mogelijk.
H e t aandeel, d a t de uitgaven voor fruit innemen naast die voor
andere artikelen, werd nagegaan door het Bureau voor de Statistiek der
gemeente Amsterdam.

UITGAVEN INPROCENTENVAN HETTOTAALVOOR DEVOEDING
PERGEZIN,GEMIDDELDEVOORALLEGROEPENVANDEBEVOLKING
Voeding
Vlees
Vetten
Brood, koek, e. d.
Melk
Fruit
Groenten
Koekjes, e. d.
Suiker
Aardappelen
Thee, koffie,, cacao
Dranken
Eieren
Vis
Kaas
Andere kruidenierswaren
Grutterswaren

in%
16.0

14.6
12.6

8.6
7-1
6-5
6.4
5-2
4.8
3-9
3-4
2.6
2.5
2.0
2.0

1.8

Zoals uit dit overzicht blijkt, neemt het fruit de vijfde plaats in.
De stoofperen zijn de laatste jaren steeds meer voedingsmiddel
ter vervanging van groenten geworden. Toch is de appel het meest gewild
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en vindt ook in z'n verschillende bereidingsvormen het gehele jaar door
aftrek. Wil men echter, dat het publiek een regelmatige afnemer v a n
binnenlands fruit wordt en blijft, dan dient men in de eerste plaats te
zorgen voor een product dat in kwaliteit en sortering niets te wensen
over laat. De zorgen hieraan besteed kunnen niet te groot zijn. Wanneer
de consument een bepaald product vraagt, dan dient hij er ook verzekerd
van te kunnen zijn, dat hij krijgt wat hij vraagt. Dit kan alleen verkregen
worden als er uniformiteit in de waardering ten aanzien van kwaliteit en
sortering bestaat. Het binnenlands product moet kunnen concurreren
m e t het product dat wordt ingevoerd. Uit de cijfers betreffende de invoer
k a n men zien, dat dit geen onbelangrijke hoeveelheid is. Voor zover het
vruchten betreft die ook in ons land groeien, moet het mogelijk zijn,
deze te vervangen door fruit uit eigen teelt.
§ 5.

D E INVOER

De invoer v a n buitenlands fruit moet beschouwd worden als een
middel om een bestaande leemte te vullen. Zo gezien blijkt er dus
behoefte t e bestaan a a n fruit gedurende de wintermaanden en het
voorjaar. Een overzicht v a n de in- en uitvoer over de jaren 1936 t / m 1939
is opgenomen in de volgende tabel:
TABEL I

IN- EN UITVOER VAN FRUIT OVER DE JAREN 1936t/m 1939 IN 1000 KG
(Naar gegevens van het Centraal Bureau v. d. Statistiek)
1936

1937

:

1938

1939

Invoer Uitvoer! Invoer Uitvoer Invoer Uitvoer Invoer Uitvoer
Appelen
Peren
Pruimen
Kersen
Druiven
Sinaasappelen
Citroenen
Bananen

19115
3580
93°
39
52

75176
4716
31019

6055 15213 19242 17818
8 4 0 1759
5778 5761
26
94

9510

730
63
56

16 72889
6 5233
3 27711

I

180

62

I"5
82

"445

52

69 7343O
4 5366
13 25978

9626 18230 " 3 3 9
1344
351 2723
58 1043
23
146

83

5°
18 93544
12
5873
19327
—

8253

8

10112

258

Uit deze cijfers zien wij, d a t er geregeld een zeer belangrijke invoer
heeft plaats gevonden v a n groot fruit, welke per jaar niet zo heel veel
schommelingen vertoonde. Daartegenover heeft uitvoer plaats gehad
welke zeer grote schommelingen te zien geeft. De invoer v a n appelen en
peren vond in hoofdzaak plaats in de winter- en voorjaarsmaanden,
terwijl onder de uitvoer een belangrijk deel zomer- en herfstfruit gerangschikt moet worden. Voorts mag men wel aannemen, al zeggen de cijfers
hierover niets, dat de invoer vrijwel geheel bestond uit een product

2
I
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van zeer hoogwaardige kwaliteit, hetgeen v a n de uitvoer niet k a n worden
aangenomen. De aandacht wordt gevestigd op de zeer belangrijke invoer
v a n zuidvruchten.

B. DE FACTOREN DIE INVLOED UITOEFENEN OP DE
BEWAARRESULTATEN
§ i. H E T WEER

Dit is wel één van de omstandigheden, over de invloed waarvan wij
nog zeer weinig weten. Het weer is een samenvatting van een a a n t a l
nauwkeurig te omschrijven factoren, welke elk voor zich ongetwijfeld
v a n grote betekenis kunnen zijn. Wanneer de practijk echter niet weet
tengevolge waarvan een bepaald verschijnsel optreedt, is ze gauw klaar
dit o. a. aan „het weer" toe te schrijven. Daarmede m a a k t men zich echter
eigenlijk v a n het oplossen v a n het vraagstuk af, want men schuift dan
af op iets, dat men niet nader bepalen kan. Dit neemt niet weg, d a t
er wel enkele factoren zijn, welke onder meer, het weer uitmaken en die
een zeer bepaalde werking uitoefenen. H e t samenspel van deze factoren
en de werking, welke van elk dezer uitgaat op de cultuur, is echter zo
gecompliceerd, d a t het als regel niet mogelijk is een v a n de weers-factoren
zeer beslist aan t e wijzen als verantwoordelijk voor bepaalde resultaten.
Het is ook buitengewoon moeilijk de invloed van deze factoren proefondervindelijk na t e gaan. Men heeft ze niet in de hand en elk jaar komen
ze weer in andere verhoudingen tot elkaar voor.
In het buitenland, in het bijzonder in de Verenigde Staten v a n Amerika,
heeft men ten aanzien v a n de invloed v a n deze factoren meer gegevens
verkregen, omdat het klimaat daar minder wisselvallig is dan hier.
a. De regenval
H e t is in de practijk een algemeen bekend verschijnsel, d a t regenval
speciaal in het late groeiseizoen, vlak vóór het rijp worden v a n alle
soorten vruchten, voor het bewaren funeste gevolgen heeft. H e t meeste
treedt dit wel v a n de dag bij de kersen. Als gevolg v a n de plotselinge
grote toevoer van vocht worden de cellen der vruchten a. h. w. volgepompt met water, met als gevolg, d a t deze barsten. Hetzelfde k u n n e n
wij soms waarnemen bij de pruimen. Bij de druiven dient men ook in d e
periode voor het afrijpen matig te zijn met gieten, terwijl bij lang aanhoudend vochtig weer, de afzonderlijke bessen soms zelfs zonder gieten
tot barsten kunnen overgaan. Bij het grote fruit treedt dit barsten na
plotselinge hevige regenval niet op. Toch is de vrucht dan waterrijker
geworden en weet men uit ervaring, dat de houdbaarheid t e wensen
overlaat. OSTERWALDER en KESSLER (65) zeggen ook, d a t in Zwitserland
. een n a t t e koude zomer slecht houdbaar fruit geeft. Ook aardbeien e n
ander klein fruit is na regen minder houdbaar, waarschijnlijk m e d e
o m d a t de huid dan veel teerder is en tengevolge v a n de grotere spanning
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der cellen eerder v a t b a a r is voor mechanische beschadigingen. Omtrent
de invloed v a n de regenval in de eerste groeiperioden v a n de vrucht is
niets met enige zekerheid bekend.
b . De zon
Zoals reeds werd opgemerkt is het niet mogelijk de invloed v a n de ene
weersfactor v a n die v a n de andere te scheiden en wanneer men dan ook
de invloed van de zon nagaat, dan zien we, dat een mooie zonnige groeiperiode vlak vóór en tijdens het rijpen v a n het fruit de houdbaarheid
bevordert. Veel regen gaat gepaard met weinig zon en omgekeerd en
het is moeilijk uit te maken, of nu de overmaat v a n regen dan wel het
tekort aan zon, of beide beslissend voor het resultaat zijn geweest.
Theoretisch is het verklaarbaar, dat veel zon een grotere houdbaarheid
tengevolge k a n hebben. Immers voor het vormen v a n assimilaten en
daarmede verband houdende reservestoffen is de zon noodzakelijk.
Men kan menen dat bij meer zon, meer reservestoffen gevormd worden
en n a a r m a t e er meer reservestoffen zijn, de vrucht langer k a n leven. Zo
eenvoudig is het echter niet en tal v a n andere factoren kunnen hier
tevens een rol spelen. Een feit is echter, dat de eetkwaliteit bevorderd
wordt door de aanwezigheid v a n veel suikers en dat voor de vorming
hiervan de zon noodzakelijk is.
c. Het licht
Samen met de factor zon en niet daarvan te scheiden is de factor licht.
Hoe meer zon, des te meer licht. Daarnaast echter wordt de hoeveelheid
licht in een boom ook beïnvloed door de dichtheid v a n het bladerdek.
Hoe ruimere snoei, des te meer licht in de boom. De vruchten welke
sterk a a n het licht zijn blootgesteld, bezitten als regel een mooiere kleur
dan die welke in de schaduw groeien. Nu is voor het ontwikkelen v a n
kleur niet alleen licht nodig, doch ook suiker en deze suiker moet in
hoofdzaak gevormd worden met hulp v a n de bladeren. Slechts de pruim
blijkt in s t a a t te zijn kleur te ontwikkelen zonder zonlicht. Hoe meer
bladeren per vrucht beschikbaar zijn, des te meer suiker in die vrucht
gevormd kan worden (92). De beide voorwaarden om kleurontwikkeling
t e krijgen (veel licht en veel blad), zijn ten dele tegenstrijdig. Overigens
zou men verwachten, dat de mooist gekleurde vruchten van een boom de
grootste houdbaarheid vertonen. Dat dit echter niet juist is, leert de
ervaring. In de practijk toch blijken de mooist gekleurde vruchten veelal
het minst houdbaar, terwijl de onooglijke, meer groene exemplaren,
het langste goed blijven. In hoeverre hier de factor rijpheid invloed heeft,
valt niet te zeggen. Bij de bespreking v a n de tijd tussen oogsten en
verwerken zal hier nog op worden teruggekomen, terwijl ook bij het
hoofdstuk ziekten en gebreken dit p u n t ter sprake komt.
d. De temperatuur
De temperatuur is een factor welke weer zeer nauw samenhangt met
de zonneschijn. Hoe meer zon, des t e hoger in het algemeen de tempera-
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t u u r zal zijn en hoe beter de vruchten zullen uitrijpen. Houdt men echter
rekening met het stadium van rijpheid tijdens de pluk, dan kan niet
gezegd worden of een hoge dan wel een lage temperatuur tijdens de groei
van invloed is op de daarna te ontwikkelen houdbaarheid. Wel heeft de
temperatuur natuurlijk invloed op het tijdstip van rijp worden. Dit kan
vroeg zijn in een warm, zonnig najaar en het gevolg hiervan is dan natuurlijk, dat de pluk ook vroeg moet plaats vinden, zodat de vrucht op een
vroeger tijdstip zelfstandig wordt en dus ook op een vroeger tijdstip afgeleefd zal zijn. Vergelijkt men b.v. de ontwikkeling der planten in het
Zuiden van ons land met die in de Betuwe en in Groningen, dan zal het
opvallen, dat die in het Zuiden vroeger is. De vruchten worden er vroeger
geplukt en men mag dus verwachten, dat ze ook eerder uitgeleefd zijn. In
het bijzonder blijkt dit in Zeeland. Wanneer de Zeeuwse opslagplaatsen
reeds grotendeels ontruimd zijn, k a n men in de Betuwe nog op vele
plaatsen voorraden aantreffen. Hierbij zijn echter ook andere factoren
in het spel, zoals de aard en leeftijd v a n de bedrijven die de producten
leverden. Bij de cultuur zal hierop nog nader worden ingegaan.
e. Het microklimaat
Dit is grotendeels een afspiegeling v a n de zo juist genoemde klimaatsfactoren. W a a r het reeds buitengewoon moeilijk is om het verband
tussen de verschillende factoren v a n het macroklimaat en de houdbaarheid aan te tonen, behoeft het geen nader betoog, dat het nog moeilijker
is ten opzichte v a n de factoren welke het microklimaat uitmaken. In de

Foto i. Glazigheid bij Ananasappel.
(Foto I<ab. voor Tuinbouwplantenteelt, Wageningen.)

practijk zal men als regel niet veel hiervan bemerken, omdat men steeds
te doen heeft met een verzameling vruchten welke elk voor zich zeer
verschillend aan het microklimaat onderworpen zijn geweest. Bovendien
bevindt de ene vrucht zich natuurlijk ook in een geheel andere positie
a a n de boom dan de andere, hetgeen in physiologisch opzicht verschil
u i t m a a k t . De factoren, welke zich in het microklimaat het meeste laten
gelden, zijn het vocht en de temperatuur. De situatie v a n een bepaalde
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vrucht k a n zodanig zijn, dat ze aan sterke verhitting door directe zonbestraling is blootgesteld. Dit k a n leiden t o t het ontstaan van glazigheid.
(foto i). Amerikaanseonderzoekers(25) schrijven het ontstaan toe aan een
voortijdige omzetting van het zetmeel in suiker onder invloed v a n hoge
temperatuur. Als gevolg daarvan stijgt de osmotische kracht v a n het
celsap. De cel tracht zich nu vol te zuigen met water, waardoor de celwanden ter plaatse een zeer sterke druk ondervinden en het weefsel hard
wordt. Bij groter wordende druk treedt celsap uit de cellen in de intercellulairen, waardoor de hier aanwezige lucht wordt uitgedreven en het
geheel een glazig uiterlijk verkrijgt. Door de vruchten in een kunstmatig
microklimaat van hoge temperatuur t e brengen, kon het verschijnsel
t e weeg gebracht worden. Bij het waarnemen v a n de t e m p e r a t u u r in
de vrucht bleek, dat deze bij een luchttemperatuur v a n 35 0 C tot 40 0 C
en hoger kon oplopen. Als regel is de glazigheid in de groene vrucht niet
zo duidelijk te zien, doch valt het sterker op, wanneer ze rijp begint t e
worden en de groene kleur verdwijnt. Meestal is het beperkt t o t het
weefsel om het klokhuis, doch ook andere delen v a n de v r u c h t kunnen
er in betrokken worden. H e t is een verschijnsel, dat bij onze appels
kan worden waargenomen bij Yellow Transparant, Goud Reinette,
Sterappel, Ananasappel, Signe Tillis h, Notarisappel, Lemoenappel,
Lunterse Present, Pondsappel, Present v a n Engeland en de Cox'sachtigen. Of glazigheid v a n invloed is op de bewaring werd door de
Australische onderzoekers K E M P en B E A R E (63) nagegaan. Zij vonden,
dat het verschijnsel in een koelhuis vrij vlug en in een schuur snel verdwijnt. Bij nabewaring is het mogelijk, dat soms bruinkleuring optreedt
en dan bij koelhuisbewaring meer, dan bij schuurbewaring. Het is daarom
aan te bevelen, vruchten m e t glazigheid niet in eenkoelruim te plaatsen,
terwijl tegen het gebruik v a n een bewaarschuur minder bezwaar bestaat.
H e t aantal vruchten waarbij de afwijking voorkomt is in de regel
gering, doch men zal er verstandig aan doen ze zo mogelijk v a n bewaring
uit te sluiten.
Hoge temperatuur kan verbranding van de schil tot gevolg hebben.
Bij appels en peren k a n men dit soms in de boomgaard waarnemen.
De schil vertoont dan een donkerbruine kleur en is ter plaatse leerachtig.
Onder de schil bevinden zich enkele lagen afgestorven bruingekleurde
cellen, terwijl het daaronder gelegen vruchtvlees volkomen gezond is.
Uit den aard der zaak worden dergelijke exemplaren als afwijkend beschouwd en reeds bij voorbaat v a n bewaring uitgesloten.
Een te lage temperatuur in het voorjaar kan soms leiden tot vorstbeschadiging (10) van de zich ontwikkelende vrucht. Er ontstaat d a n
in de schil een min of meer roestige zone, welke gedurende de gehele
groeiperiode zichtbaar blijft. Soms vormen zich scheuren in de vrucht.
Of dit op de bewaring invloed heeft, is niet bekend.
Hagelschade (foto 2) komt uit den aard der zaak reeds in de boomgaard
voor. Treedt de hagel in een vroeg stadium van de ontwikkeling op, dan
zal devrucht als regel een misvorming overhouden, waardoor ze als afwijkend wordt beschouwd bij de oogst. Is de hagelbeschadiging echter later
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in het seizoen opgetreden, dan ziet men er niet meer van, dan kleine
ingezonken plekjes in de schil met daaronder enkele dode cellen, welke
soms verkurkt zijn. Er komen dan dieper in het vruchtvlees geen dode
celresten voor. Bij ernstig optreden v a n de beschadiging zal men bij
voorkeur deze vruchten niet voor bewaring bestemmen. Is de beschadiging minder erg, dan wordt meestal geen nadeel op de bewaarmogelijkheid geconstateerd.
De luchtvochtigheid, in dit geval dus de relatieve vochtigheid, k a n
in het microklimaat aanmerkelijk verschillen ten opzichte v a n de
omgeving. E e n dicht bladerdak zal t o t gevolg hebben, d a t het vocht

Foto 2. Jonathan met hagelbesehadiging.
(Foto I,ab. voor Tuinbouwplantenteelt, Wageningen.)

v a n regen, dauw of mist blijft hangen en dat het lang duurt voordat de
boom geheel is opgedroogd. Dit schept voor de
schimmelontwikkeling
bijzonder gunstige voorwaarden, waardoor het mogelijk wordt, dat d e
vruchten in sterke m a t e worden aangetast. Dit behoeft zich bij de pluk
nog niet t e openbaren, doch k a n bij de daarna volgende bewaring aan
de dag treden. Een veelvuldig voorkomende schimmel op de appel is
b.v. Leptothyrium pomi (foto 3), welke door sommige onderzoekers
later Gloeodes pomigena werd genoemd. De schimmel veroorzaakt
zwarte vlekken, welke in de regel niet veel groter zijn dan 4 m m en iets
op vliegenvuil gelijken. Men k a n ze met de vinger v a n de schil afwrijven.
De practijk noemt ze wel „watervlekken", hetgeen er op wil duiden, dat
ze speciaal na nat weer, of bij lang nat blijven v a n de bomen, ontstaan.
Zolang de vrucht niet rijp is en de gele onderkleur nog niet te voorschijn
is gekomen, vallen de vlekken minder op. Zodra de vrucht echter geelkleuring begint te vertonen, steken de zwarte vlekjes scherper af. Daar
de schimmel geheel boven op de schil groeit en er nooit enige benadeling
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v a n de houdbaarheid is waargenomen, is ze voor de practijk als regel
v a n weinig belang. Wij hebben echter gevallen waargenomen bij Goud
Reinette, Sterappel en J o n a t h a n , waardoor er een verschuiving optrad
in de kwaliteitswaardering v a n „goed" naar „afwijkend". Als regel echter
is het optreden niet zodanig, dat de kwaliteitssortering er door beïnvloed
•wordt.
Voorts kan het microklimaat bij een teveel aan vocht de schurft-

Foto 3. Goudreinette met watervlek. I^ptothyrium-pomi.
(Foto Iyab. voor Tuinbouwplantenteelt, Wageningen.)

ontwikkeling sterk in de hand werken. Daar dit echter geen zuivere
"bewaarziekte is, zal hierop niet nader worden ingegaan.
Uit het voorgaande zal men t o t de conclusie zijn gekomen, d a t de
klimaatsfactoren, welke men in het dagelijks leven samenvat als
„het weer", uit een zeer gecompliceerd aantal, op elkander inwerkende, steunende of tegenwerkende invloeden bestaat en dat het veelal
niet mogelijk is een directe oorzaak aan t e wijzen voor bepaalde result a t e n welke bij de bewaring worden verkregen. H e t is nog veel moeilijker
een bepaalde voorspelling te uiten ten aanzien v a n de te verwachten
bewaarkwaliteit v a n het fruit, op grond v a n de weersomstandigheden in
een verstreken groeiperiode. Mogelijk d à t een statistiek betreffende de
bewaarresultaten v a n vruchten v a n dezelfde herkomst over een reeks
van jaren, waarin de klimaatsfactoren werden bestudeerd, hier meer licht
zou kunnen verschaffen.

§ 2.

D E CULTUUR

Evenals het weer, levert ook de cultuur een zeer gecompliceerd geheel
v a n invloeden welke op de bewaarmogelijkheden inwerken. Ten aanzien
v a n enkele factoren k a n het weer de cultuur beïnvloeden. Zo heeft een
sterke regenval automatisch invloed op de toestand, waarin de grond
k o m t te verkeren, en ook op de ontwatering van de bodem. De bemesting

879
zal als gevolg van de weersomstandigheden meer of minder tot z'n recht
kunnen komen en dit zal naar men kan verwachten, doorwerken op de
houdbaarheid.
a. De grond
Wanneer we de invloed van de grond op de houdbaarheid nagaan,
denken we in de eerste plaats a a n de mechanische samenstelling v a n
de bodem. H e t is moeilijk daarbij conclusies op grond v a n Nederlands
feitenmateriaal naar voren te brengen, omdat we hierover eigenlijk niet
voldoende beschikken. De enige gegevens, welke men in de buitenlandse
literatuur hierover aantreft, zijn die v a n K I D D en W E S T (75). Zij gingen
de invloed v a n het bodemtype op de houdbaarheid en in het bijzonder
op het voorkomen v a n lage-temperatuur-beschadiging na. Zij stelden de
periode vast, gedurende welke de vruchten bewaard konden worden bij
i° C, voordat 10 % v a n de partijen ziek was (zij noemen dit de „commerciële levensduur") en gingen daarbij uit van Bramley's Seedling afkomstig v a n vier vlak naast elkander liggende groeiplaatsen. Een overzicht van de gegevens is in onderstaande tabel samengevat.
T A B E L II

Bodemtype
1.
2.
3.
4.

zeer licht
licht
matig zwaar
Zwaar

% klei en
fijn slib
10

17
19
45

% fijn zand

Comm. levensduur

68
55
56

20
21

22

34

16

W e zien hieruit, d a t de vruchten afkomstig v a n bomen op zware grond
het langste houdbaar waren en dat die welke afkomstig waren v a n zeer
lichte grond het slechtst bewaard konden worden. Herhaling v a n
dezelfde proef gaf een gelijkluidend resultaat. De bomen op zware grond
vertoonden minder sterke groei. Volgens een onderzoek v a n KESSLER (67)
in Zwitserland met Ontario, zijn vruchten afkomstig v a n vruchtbare,
vochtige grond vatbaarder voor lage-temperatuur-beschadiging.
Uit een proef, welke genomen werd met Goud Reinette afkomstig
uit de Betuwe kwam echter vast te staan, dat de vruchten v a n zandgrond
aanmerkelijk beter houdbaar waren dan die v a n de zware klei. Aangezien
m e n bij dergelijke proeven echter nooit de beschikking heeft over volkomen vergelijkbaar materiaal, is het moeilijk te zeggen, of hier geen
nevenfactoren in het spel zijn geweest. Het verslag v a n bovengenoemde
Engelse gegevens laat beoordeling in deze al evenmin toe. In Canada
deed men de ervaring op, dat zware grond meer kans op ziekten tijdens de
bewaring gaf, dan lichte grond. Men wil dit verklaren, door aan te nemen,
dat de zware grond het vocht langer vast houdt dan de lichte grond.
I n d e practijk is men wel eens de mening toegedaan, dat de vruchten in
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het bijzonder appelen, afkomstig v a n bomen op de zware klei, beter
houdbaar zijn dan die v a n lichte klei of zand. H e t zal vooral in een land
als het onze buitengewoon moeilijk zijn hierover goede gegevens te verkrijgen.
Volgens Engelse schrijvers {129) zou een kalkrijke grond de kleuring
der vruchten bevorderen en de vorming v a n een hoog suikergehalte.
Over de invloed v a n een kalktoediening, in het bijzonder in ons eigen
land, is met het oog op de houdbaarheid niets bekend.
Naast het bodemtype is van belang de bodembedekking, omdat deze
in hoge m a t e de groeiontwikkeling v a n de planten beïnvloedt. W A L LACE (127) n a m in Long Ashton een proef m e t het ras Newton Wonder.
De vruchten v a n het grasperceel waren aanmerkelijk beter houdbaar dan
die afkomstig v a n de zwarte grond, ook al was op het gras nog een extra
stikstofbemesting v a n 550 kg chili/ha gegeven. Een soortgelijke invloed
mag men verwachten v a n een onkruidbedekking of Leguminosenondergroei. Door h e t al of niet in gras leggen v a n de grond wordt bij onze
fruitbomen de groei sterk geremd of bevorderd. De gehele waterhuishouding wordt er door veranderd en het zal duidelijk zijn, dat dientengevolge ook de houdbaarheid v a n de vruchten beïnvloed wordt. Het
is hier dus niet zozeer een directe invloed v a n de bodembedekking op de
vrucht als wel op de ontwikkeling in het algemeen. De practijk is v a n
mening, dat de grasboomgaard beter houdbaar fruit levert dan de aanplant die zwart wordt gehouden. H e t is echter zeer de vraag of dit een
kwestie is van „gras of zwart", immers de gebieden waarin men de grasboomgaarden aantreft, verkeren onder vaak geheel andere omstandigheden v a n grond en klimaat. Ook de aard en leeftijd v a n de aanplant
k a n invloed hebben. Een goede vergelijking is dan ook zeer moeilijk en
zou alleen mogelijk zijn op een proefveld, waarop men beide grondbewerkingen toepast. Hierover zijn echter nog geen gegevens beschikbaar.
b. De ontwatering
Deze heeft betrekking op de vochtvoorziening v a n de plant. Bij de
regenval k w a m ze reeds even ter sprake. I n het algemeen zal m e n het
beste af zijn bij een goede ontwatering. Hierdoor wordt de groei bevorderd, hetgeen ook de vrucht ten goede komt. Slechte ontwatering geeft
na hevige regenval een tijdelijke overvloed aan vocht, hetgeen het
physiologisch evenwicht in de plant verstoort. Men krijgt dezelfde
gevolgen als beschreven werd bij de invloed v a n regen in de late groeiperiode v a n de vrucht. Men behoeft minder voor nadelen bevreesd te zijn,
wanneer men constant met een betrekkelijk hoge waterstand te maken
heeft, d a n wanneer men een plotselinge verhoging hiervan krijgt. I n
het bijzonder enkele physiologische bewaarziekten kunnen door een te
veel aan water in de late groeiperiode sterker optreden. Dit geldt o. a.
voor de lage-temperatuur-beschadiging. Dezelfde ervaring werd in
Amerika (89) opgedaan ten aanzien v a n het toepassen van irrigatie. Dit
wijst er op, dat men voor het verkrijgen van een goede bewaarkwaliteit
moet zorgen voor een doelmatige ontwatering. Aan de andere k a n t heeft
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een tekort aan vocht in de laatste groeiperiode eveneens nadelige gevolgen. Niet alleen, dat de vrucht dan niet in s t a a t is om volledig uit te
groeien, doch als gevolg van het tekort in de watertoevoer verdampen de
bladeren meer dan de wortels kunnen aanvoeren. De bladeren gaan dan
ook vocht onttrekken aan de andere plantendelen, en in de vrucht plaats
hebbende processen worden vroegtijdig onderbroken. De vrucht wordt
min of meer noodrijp, bezit onvoldoende reservestoffen waaronder suiker
en kan dus minder lang leven.
c. De b e m e s t i n g
De voeding met minerale bestanddelen beïnvloedt de vrucht en haar
houdbaarheid. Hieromtrent is in de laatste jaren meer bekend geworden.
I n de eerste plaats interesseert ons hierbij de invloed v a n de stikstof.
In de practijk heerst de algemeen gangbare mening, dat stikstofbemesting
d e houdbaarheid benadeelt. Of dit inderdaad het geval is, zal door exacte
proefnemingen moeten worden uitgemaakt. Wel is het aannemelijk
d a t een éénzijdige stikstofbemesting de groei nadelig beïnvloedt en men
daardoor vruchten krijgt die in physiologisch opzicht minderwaardig zijn.
Het kan zijn dat bij een grote stikstofbemesting de bladontwikkeling
toeneemt, de vruchten minder licht ontvangen en de kleurontwikkeling
niet of eerst later optreedt. De gehele groei wordt tot laat in het jaar
voortgezet en de vrucht begint ook later te rijpen. In hoeverre hier
d a n ook nog het rijpheidsstadium tijdens de pluk van invloed k a n zijn
is niet te zeggen. Bij de rijping der vruchten zal hierop nog dieper worden ingegaan.
Appels, welke v a t b a a r zijn voor bepaalde physiologische bewaarziekten zouden nog vatbaarder zijn na een éénzijdige stikstofbemesting.
Uit Amerikaanse onderzoekingen is reeds gebleken, dat variëteiten,
welke niet gevoelig zijn voor physiologische bewaarziekten, ook niet door
een stikstofbemesting worden benadeeld. GOURLEY en H O P K I N S (29)
vonden bij de variëteit S t a y m a n geen invloed v a n de stikstofbemesting
op de houdbaarheid v a n de vrucht. Wel kreeg deze een iets hoger vochtgehalte. PLAGGE (102) vond, dat stikstofbemesting wel een nadelige
invloed heeft op de houdbaarheid, wanneer men te maken heeft met voor
lage-temperatuur-beschadiging gevoelige variëteiten en men deze dan
bewaart bij temperaturen, waarbij deze ziekte kan optreden. Bewaarde
hij de appels echter bij hogere temperatuur, dan bleven de nadelige gevolgen achterwege. Ook n a m hij waar, dat een aanvankelijk grotere
gevoeligheid voor lage-temperatuur-beschadiging bij herhaalde aanwending van stikstof verdween. OVERLEY en OVERHOLSER (100) schrijven een
waargenomen grotere gevoeligheid voor lage-temperatuur-beschadiging
toe aan het langer doorgroeien van het gewas en het vormen van grotera
vruchten. DEGMAN en W E I N B E R G E R (17) wijzen er op, dat stikstofbemesting de groeiperiode verlengt en meer blad aan de bomen geeft,
terwijl de vruchten beter rijp zouden worden. Volgens hen kan oordeelkundig gebruik van stikstofmeststoffen, samen met juiste cultuurmaatregelen leiden tot een grotere oogst van gekleurd fruit, zonder
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schade a a nde houdbaarheid te veroorzaken. K I D D en W E S T (84) vonden
in een bemestingsproef bij Cox's Orange Pippin op de onderstammen I ,
V, I X en X I I geen verschil in houdbaarheid als gevolg v a n stikstofbemesting. Zij vonden ook geen belangrijke verschillen in de rijpheid bij
de pluk als gevolg v a n de bemesting. Boven de voor Cox's gevoelige
temperatuur had stikstoftoedoening geen invloed op het optreden v a n
lage-temperatuur-beschadiging, daaronder werd het in geringe m a t e
bevorderd.
Een bewaarproef op bescheiden schaal m e t J o n a t h a n (41) v a n h e t
Centraal Bemestingsproefveld „DeLange Ossenkampen" t e Wageningen
gaf enkele verrassende resultaten. Toediening van meer stikstof bleek
de bewaarbaarheid te kunnen bevorderen. V A N STUIVENBERG (120)
werkte m e t Bramley's Seedling uit de Proeftuin v a nde Ned. FruittelersOrganisatie te Utrecht en vergeleek de invloed v a n een volledige bemesting met die, waarin de stikstof was weggelaten. De vruchten u i t
de eerste groep bleven langer groen. Bij volledige bemesting bleek meer
scald op t e treden. In het daaropvolgende jaar bleken de vruchten d e r
bomen op de typen I en X I I op het volledig bemeste perceel minder
houdbaar.
Uit de hiervoor genoemde gegevens is hét niet mogelijk een bepaalde
conclusie t e trekken. Wel blijkt er uit, d a t het niet juist is, zonder meer
te zeggen, datstikstofbemesting dehoudbaarheid v a nhetfruit benadeelt.
Even goed zoumenkunnen zeggen, d a t zeer door bevorderd wordt. H e t
is noodzakelijk ook nog kennis t e nemen v a n de resultaten welke m e t
andere voor de groei noodzakelijke bemestingen worden verkregen.
Over de invloed v a n het phosphorzuur is niet zoveel bekend. Door de
Amerikanen MAGNESS en OVERLEY (93) werd gevonden, d a t toediening
van phosphorzuur de mindere roodkleuring tengevolge v a n stikstofbemesting niet k a nopheffen. K I D D en W E S T (84)vonden in h u n hiervoor
reeds genoemde onderzoek bij Cox's Orange Pippin geen invloed v a n het
phosphorzuur op de houdbaarheid. Slechts maken zij melding van een
sterkere gevoeligheid voor het optreden v a n scald na phosphorzuurtoediening.
Over de invloed v a n het kalium is meer bekend. W e weten, dat h e t
kalium een belangrijke functie vervult bij het voedseltransport in de
plant en daarom m a g men aannemen, d a t het beschikbaar zijn v a n
een grote hoeveelheid kalium ookde mogelijkheid schept voor een groter
en vlugger transport v a n koolhydraten, zodat de vruchten sneller
kunnen uitrijpen.
MAGNESS en OVERLEY (93) konden, evenmin als W E I N B E R G E R (130),,
bij K-bemesting invloed waarnemen. K I D D , ONSLOW en W E S T (76)

kwamen t o t de conclusie, dat grotere hoeveelheid beschikbare K in de
bovengrond samenging met grotere houdbaarheid van de vruchten en
mindere gevoeligheid voor lagere temperatuur-beschadiging. BEAUMONT
en CHANDLER (13),die hetonderzoek v a nW E I N B E R G E R hebben voortgezet
en de resultaten wiskundig hebben verwerkt, kwamen t o t de conclusie,
dat de kali-bemesting het uitrijpen van de vruchten versnelde. D e
appels,vandezepercelen afkomstig, werden bijhet bewaren sneller zacht.
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KiDD en W E S T (84) vonden bij de Cox's Orange Pippin, dat de b o m e n
op percelen bemest met kali een veel grotere oogst gaven, terwijl d e
vruchten gemiddeld ook een groter gewicht bezaten en v a n grotere
afmeting waren. (Hetgeen volkomen overeenstemt met de resultaten van
de proeven op het Centraal bemestingsproefveld te Wageningen in 1947.)
Ze waren tevens aanmerkelijk beter houdbaar, hetgeen vooral bleek uit
de mindere gevoeligheid voor rotontwikkeling. Daarentegen waren de
vruchten met K-bemesting aanmerkelijk gevoeliger voor het optreden
v a n lage-temperatuur-beschadiging bij temperaturen waar deze afwijking
kan optreden. Bij hogere temperatuur was van deze gevoeligheid geen
sprake. Scald trad eveneens sterker op in de vruchten van de kalipercelen, terwijl dit nog erger werd, wanneer tevens phosphorzuur
gegeven werd. Zeer belangrijk was evenwel, dat kalibemesting kleur,,
smaak en aroma bleek te verhogen. Ten aanzien van smaak en aroma
waren de vruchten van de volledig bemeste percelen echter het beste.
Uit een onderzoek m e t J o n a t h a n (41) bleek, d a t verhoging v a n de kalibemesting bij een lage stikstofgift weinig invloed heeft op de houdbaarheid. Bij een hoge stikstofbemesting daarentegen ging de houdbaarheid
achteruit. VAN STUIVENBERG (119) toonde aan, dat bij Morellen verhoging
van de kalibemesting een betere kleur tengevolge had en een hoger suikergehalte, terwijl de vruchten groter waren en beter houdbaar.
Gebleken is voorts, d a t kaligebrek t o t gevolg heeft een onvoldoende
en onregelmatige cuticula-vorming, hetgeen v a n invloed is bij h e t
uitdrogen tijdens de bewaring.
In het voorgaande zijn de resultaten samengevat, welke zowel in
binnen- als in buitenland ten aanzien v a n de invloed v a n de drie belangrijkste voedingselementen N., P. en K. op de houdbaarheid v a n het fruit
werden verkregen. Ze werken enigszins verwarrend en lijken weinig
samenhangend en zelfs tegenstrijdig. Maar men dient te bedenken, dat
een deel v a n de resultaten verkregen werd in het buitenland, onder
omstandigheden welke anders zijn dan de onze. Voorts is natuurlijk niet
alleen bepalend welke hoeveelheden v a n bepaalde meststoffen men toedient, doch veeleer welke hoeveelheden en vooral in welke verhoudingen
ze voor de plantenwortels ter beschikking staan. Daarbij is natuurlijk
ook de aard van de grond en de daarin aanwezige beschikbare voorraad
v a n invloed. Als algemene richtlijnen k a n men echter wel het volgende
uit de resultaten der genoemde onderzoekingen concluderen.
De houdbaarheid v a n het fruit behoeft niet nadelig t e worden beïnvloed als gevolg v a n een toediening v a n meststoffen, mits men zorg
draagt voor een goed onderling evenwicht v a n de belangrijkste voedingselementen. Éénzijdige stikstofbemesting drijft de plant tot abnormale
groei en het voortbrengen van minder gekleurde vruchten, welke bij te
lage temperatuur groter gevoeligheid voor lage-temperatuur-beschadiging vertonen. Eén en ander behoeft echter geen bezwaar te zijn, mits
men zorgt voor een bewaartemperatuur, welke boven de schade-aanbrengende temperatuur gelegen is. Een goede kalibemesting verhoogt
smaak en aroma der vruchten en komt de houdbaarheid ten goede,
mogelijk wordt de gevoeligheid voor scald bij appelen daardoor vergroot.
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V a n de andere belangrijke voedingsbestanddelen, welke via het bodemvocht moeten worden opgenomen, is nog niets bekend ten aanzien v a n
hun invloed op de houdbaarheid. Op de invloed v a n boriumbemesting
zal nog nader worden teruggekomen bij de behandeling v a n het stip.
d. De onderstam
In de eerste plaats werkt de bodem met het daarin aanwezige vocht
bepalend in op hetgeen aan voedingszouten beschikbaar komt. Daarna
werken de wortels v a n de plant selecterend, op wat van het beschikbare
zal worden opgenomen. Aangezien nu elke onderstam over een eigen
selecterend vermogen beschikt, waarbij men dient te bedenken, d a t het
ene wortelgestel zich veel oppervlakkiger ontwikkelt dan het andere,
terwijl ook de hoeveelheid haarwortels soms sterk verschillend k a n zijn,
is het te verwachten, dat de ent, die op een bepaalde onderstam is
geplaatst, de invloed zowel v a n grond als v a n onderstam en eventueel
ook nog v a n tussenstam zal ondervinden. Bij het bespreken v a n de
grond en de bemesting zagen we reeds, dat deze een zeer ingewikkelde
samenwerking van verschillende factoren tot stand brengen, welke
ten slotte een bepaald resultaat tengevolge hebben. H e t zal duidelijk zijn,
dat een en ander zeer gecompliceerd is, vooral wanneer daar bovendien
nog de invloed v a n wortelstelsel en tussenstam bijkomt. I n de practijk
is de algemeen gangbare opvatting, d a t onderstammen, welke een groeiverzwakkende invloed hebben, minder houdbaar fruit voortbrengen.
Ook dit probleem is reeds vele jaren door verschillende onderzoekers
bekeken en nog nooit is deze opvatting afdoende bevestigd. I n de eerste
plaats zij er nog de aandacht op gevestigd, dat de onderstam ook invloed
heeft op het tijdstip v a n rijp worden en waar dit rijpheidsstadium bij de
pluk nu v a n zeer veel invloed is op de te ontwikkelen houdbaarheid,
dient men er op bedacht te zijn, d a t hier twee invloeden door elkander
kunnen lopen. De Amerikaan werkt niet met gestandaardiseerde onderstammen zoals wij in E u r o p a ; h u n literatuur spreekt hier dan ook niet
over. In Engeland daarentegen, waar men hetzelfde onderstammensortiment gebruikt als hier, heeft men wel a a n d a c h t aan deze kwestie
geschonken. Bij een proef met Bramley's Seedling (128) op de typen I,
V en X waren de vruchten afkomstig v a n de struiken op t y p e I zeer en
die v a n t y p e X slechts in lichte m a t e gevoelig voor lage-temperatuurbeschadiging. De vruchten van type V waren ongevoelig. Nu was de groei
het krachtigst op I, daarna op V en X . Bij een andere proef (78) werden
vruchten v a n dezelfde variëteit op de typen I, II, I X en XVI genomen.
De groei v a n de struiken was respectievelijk: halfkrachtig, halfdwergachtig, dwergachtig en krachtig. De bewaarduur was als volgt:

in weken

IX

II

type
|

20

)

14

20

XVI
j

21

De vruchten afkomstig v a n de struiken op I X bleken beter houdbaar
dan die op I I . Bij een derde proef m e t dezelfde variëteit bepaalden zij
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de hoeveelheid rotte vruchten, welke zich na een bepaalde tijd uit telkens
40 exemplaren liet verwijderen. H e t resultaat was als volgt:

gram rot

IV

II

type

V

IX

VI

X

XVI

| 572 j 508 | 484 | 629 j 471 j 638 | 1188 | 472

In tegenstelling met het eerste onderzoek blijkt thans t y p e X aanmeikelijk slechter houdbaar fruit te geven. De typen IV, VI en XVI
steken gunstig af, terwijl IV en XVI toch groot verschil vertonen in
groeikracht.
Een proef met Lane's Prince Albert (77) gaf het volgende:
I

type
bewaartijd in weken j

7

II
|

4

IX
|

7

Ook hier weer t y p e I X opmerkelijk beter dan t y p e II. In een tweede
proef met deze variëteit op de onderstammen I, II, VI, V I I I en X bleken
de vruchten v a n t y p e X het sterkste en die v a n V I I I het zwakste.
Zo zouden meer resultaten uit het buitenland aangehaald kunnen
worden. Wij willen t h a n s echter nog wijzen op enkele proeven welke
hier te lande werden genomen.
VAN STUIVENBERG (120) werkte met Bramley's Seedling op de typen I,
V en XVI en vond, dat de vruchten afkomstig van type XVI belangrijk
beter houdbaar waren. Overigens bleek de bemesting van grote invloed
en kunnen dientengevolge verschuivingen optreden. Een meer uitgebreid
onderzoek was mogelijk met materiaal afkomstig v a n de typenbeplanting
v a n Zeeland's Proeftuin (45). Goud Reinette vruchten, afkomstig van
verschillende onderstammen werden gedurende twee jaren achtereen
beoordeeld, waarbij echter niet steeds v a n alle onderstammen materiaal
ter beschikking stond. De vruchten v a n type X vielen daarbij beide jaren
slecht uit, evenals die v a n X I I I en V I I . Voorts werd gewerkt met vruchten van Cox's Orange Pippin (40) v a n dezelfde Proeftuin. J a m m e r
genoeg werd daarbij niet beschikt over materiaal afkomstig van type I X .
De vruchten van type V I I I kwamen echter buitengewoon goed voor de
dag, hetgeen ook bij de Goud Reinette eenmaal het geval was geweest.
Een tweede jaar was deze variëteit op type V I I I echter slecht houdbaar.
Na type V I I I kwam bij de Cox's Orange proef type V. De typen XV, X V I
en I I I waren echter over het algemeen zeer slecht. VI, XV en X V I gaven
in deze proef ook veel lage-temp.-beschadiging. Een partij Cox's Orange
Pippinvruchten van de typen II en I X van een ander bedrijf gaf aanmerkelijk betere resultaten met de vruchten afkomstig van type I X .
Een breder opgezet onderzoek (54) met de rassen Allington Pippin,
Cox's Orange Pippin, Laxton's Superb, Glorie v a n Holland, J o n a t h a n en
Goudreinette op diverse onderstammen en van verschillende herkomsten
gaf als voorlopige indruk, dat de typen I, II en X I I I bij de bewaring
gunstige en IV minder goede resultaten geven.
Sprenger, Fruitteelt.
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Ook bij peren (54, 52) werd gezocht naar de invloed van de onderstam
op de houdbaarheid van de vrucht. I n die gevallen, waarin vergelijking
mogelijk was bij Beurré Hardy, Louise Bonne d'Avranches, Comtesse
de Paris, Emile d'Heyst en Herzogin Elsa, werden geen belangrijke
verschillen gevonden tussen de vruchten afkomstig v a n struiken op
zaailing of kwee. Hierbij dient men er echter op t e letten, dat de vruchten
afkomstig v a n zaailing voldoende rijp worden opgeslagen, daar ze anders
moeilijkheden bij het rijpen kunnen vertonen en misschien wel beter
houdbaar lijken, maar dan geen kwaliteitsproduct meer leveren.
Uit het voorgaande zal duidelijk zijn, dat het niet mogelijk is een
bepaalde onderstam als goed of slecht voor het daarop groeiende bewaarfruit aan t e duiden. Zeer zeker mag men nog niet direct als vaststaand
aannemen, dat de zwak groeiende onderstammen zonder meer slechter
houdbaar fruit leveren.
e. De snoei
H e t snoeien kan in hoge m a t e invloed uitoefenen op het evenwicht
tussen wortelgestel en bovengrondse delen. Door een sterke snoei k a n
men een plant min of meer prikkelen tot sterkere en hernieuwde groei.
Reageert de plant hierop, dan k a n dit t o t gevolg hebben, dat grote
massa'., nieuw hout en blad gevormd worden. De hiervoor nodige grondstoffen worden dan aan een eventuele vruchtzetting onthouden, waardoor
de vruchten minder reservestoffen toegevoerd krijgen. Dit openbaart
zich b.v. daarin, dat dergelijke vruchten minder suiker bevatten, toras
minder goed gekleurd zijn en minder goed houdbaar. Krachtig groeiende
bomen geven minder goed houdbaar fruit, evenals zeer zwak groeiende.
Grote bomen met slechte of matige bladstand kunnen volgens BALLARD,
MAGNESS en HAWKINS (7) voor lage-temperatuur-beschadiging gevoelige
vruchten leveren. Prikkelt men nu de zwak groeiende boom door sterke
snoei t o t meer groei, dan wordt het bestaande evenwicht tussen anorganische en organische bestanddelen geheel verbroken (99). Dit vindt z'n
terugslag op de vruchtbaarheid in het algemeen, doch ook op de vrucht
individueel. OSTERWALDER en KESSLER toonden aan, dat sterke snoei
de scheutgroei bevordert, maar de houdbaarheid van het geoogste fruit
benadeelt. Een dergelijke invloed k a n men verwachten bij bomen welke
betrekkelijk kortgeleden werden omgeënt, zodat zich nog geen physiologisch evenwicht tussen wortelgestel en kroon heeft ingesteld. K E S S L E R
(69) vond, dat de houdbaarheid minder is, n a a r m a t e de verhouding
tussen blad en vrucht ten gunste van het blad verschuift. Dit krijgt men
ook bij ondoelmatig vruchtdunnen. De vruchten rijpen dan voortijdig en
zijn slecht houdbaar. De wijze van krenten is van belang bij de vorming
der druiventros. Te weinig krenten geeft de compacte trossen, welke niet
houdbaar zijn. Te veel krenten geeft een te losse tros van te grote bessen,
welke gemakkelijk beschadigd wordt.
f. De leeftijd
Van soortgelijke invloed als de snoei k a n de leeftijd v a n de plant zijn.
Hoe jonger de plant, des te intensiever veelal de groei is. De practijk
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neemt bij voorkeur geen vruchten v a n jonge bomen, met het doel deze
voor het bewaren te bestemmen. Sterk groeiende gewassen brengen
meestal vruchten voort, welke klein in aantal, doch groot v a n stuk zijn;
v a n dergelijke grote exemplaren is het bekend, dat ze minder houdbaar
zijn. Bij de sortering zal hierop nog worden teruggekomen. Wanneer
takken geringd worden, of als tengevolge v a n kankerwonden een stremming in de benedenwaartse sapstroom plaats vindt, krijgt men eveneens
grote vruchten. Deze blijken eerder te rijpen en gemakkelijker lagetemperatuur-beschadiging te vertonen.
g. De ziektenbestrijding
Deze is v a n doorslaggevende betekenis op de houdbaarheid van het
fruit. W a a r een intensieve ziektenbestrijding reeds noodzakelijk is voor
het verkrijgen van een gezond gewas met voldoende groei en bloei is het
logisch, dat ook de houdbaarheid der vruchten hiervan afhankelijk is.
Vruchten welke op enigerlei wijze zijn aangetast zijn minder houdbaar.
Aantasting door insecten leidt er meestal toe, d a t de vrucht voortijdig
rijp, zogenaamd noodrijp wordt, soms reeds vóór de normale pluk.
Bij hard fruit zijn dergelijke exemplaren vroeger geel gekleurd, doch het
aroma en de smaak laten vaak te wensen over. Voorts kunnen beschadigingen door insecten er gemakkelijk toe leiden, dat de vrucht op de
beschadigde plekken door schimmels wordt aangetast. I n het bijzonder
kan zich dan Monilia doen gelden. De schürftbestrij ding is met het oog
op de bewaarbaarheid wel van het meeste belang. Niet alleen, dat door
schurft aangetaste vruchten veel minder „ogen" en dus v a n mindere
kwaliteit zijn, doch ook de houdbaarheid wordt er door benadeeld.
Schurft, welke niet geheel dood is, k a n in koelhuis of bewaarplaats
voortgaan met zich uit te breiden, zij het ook langzaam. Vanuit de
practijk is daarom wel eens het idee geopperd, dat een late bestrijding
met Californische pap tegen de schurft, van betekenis zou zijn voor de
bewaarresultaten. Volgens sommige telers, die dit zelf beproefden kreeg
men op deze wijze ook inderdaad betere resultaten. Een onderzoek (43),
dat naar aanleiding hiervan werd opgezet met de variëteit Goud Reinette
had t o t resultaat, dat in enkele gevallen de bewaarresultaten positief
beter werden, terwijl in één geval het percentage „ s t e k " in de bespoten
partij duidelijk vergroot bleek te zijn. Mogelijk was dit een gevolg v a n de
concentratie, welke toen 1% bedroeg en \ % had moeten zijn. H e t
trekken van een definitieve conclusie laten deze gegevens echter nog n<et
toe. Voor het verkrijgen v a n goed bewaarbaar fruit dient de boomgaardhygiëne zo ver mogelijk te worden doorgevoerd. Ook de kankerzwam
kan bij de bewaring een rol spelen, zoals bij de bespreking van het steelen keikrot nog ter sprake zal komen.
h. De pluk
H e t plukken moet met de uiterste zorg worden uitgevoerd, wanneer
het betrekking heeft op bewaarfruit. Hier is grote voorzichtigheid

geboden. De meeste vruchten zijn gemakkelijk kwetsbaar, vooral het
zachte fruit. Doch ookbij het grote fruit dient menmet zeer veel zorg
op t e treden. Te hardhandige behandeling tijdens pluk of vervoer leidt
heel gemakkelijk t o t beschadiging. Ter plaatse treedt d a neenbeetje sap
naar buiten, d a to.a. suiker bevat endit vormt eenzeer goede voedingsbodem voor micro-organismen. Al k a n men m e t h e t blote oog veelal
geen mechanische beschadiging waarnemen, het aantal gevallen waarin
deze toch de oorzaak zijn voor later optredend bederf isvaak ontstellend
groot. Men neme slechts demoeite devruchten meteen loupe t e bekijken.
H e t plukken dient zot e geschieden, d a tmen devruchten niet los scheurt,
doch zeophunnatuurlijke aanhechtingsplaats, waar zich ookde afscheidingslaag vormt, v a n de plant verwijdert. Dit k a n zonder veel moeite
geschieden en is nodig, omdat men anders de steel v a n de v r u c h t beschadigt. Appels, peren, pruimen, kersen, perziken, bessen en sommige
aardbeien laten reeds los, wanneer mende steel ombuigt. Druiven moet
men echter m e teenschaar vanhet hout knippen. Appels en peren plukt
m e n en doet ze in een plukmand v a n niet te grote omvang. Deze mand
moet v a n binnen bekleed zijn. De vruchten moeten met steel geplukt
worden. Zelfs bij pruimen isditv a nveel belang endegrotere kosten welke
dit met zich brengt, omdat het plukken iets minder vlug gaat, worden
ruimschoots door het betere bewaarresultaat vergoed (38). Plukt m e n
pruimen zonder steel, dan kleuren deze zich vrij spoedig bruin om de
steelinplant. Druiven worden na het snijden direct in een b a k gelegd en
mogen d a a r n a niet weer worden aangeraakt. Plukken v a n bewaarfruit
dient tegeschieden, wanneer ditdroog isenbij hetzachtere fruit bij voorkeur, wanneer devrucht reeds iets v a nz'n grootste turgescentie verloren
heeft ; dus later op de dag.Menheeft dan minder kans, d a tdebes bijde
steelinplanting inscheurt, zoals bij besvruchten k a n plaats vinden. Tijdens het oogsten doet men verstandig reeds aanstonds een scheiding t e
maken infruit bestemd voor bewaring enfruit, d a tspoedig geconsumeerd
moet worden. Men k a nditbij hetgrote fruit heteenvoudigste doen, bij het
ledigen v a n de plukmand. Vruchten m e t gebroken stelen geven volgens
K E S S L E R aanleiding t o t schimmelontwikkeling (72).

§ 3. D E R I J P I N G D E R VRUCHTEN

a. De bouw vande vrucht
De ontwikkeling v a n de vrucht k a n beïnvloed worden door bepaalde
omstandigheden, zodat zij op haar beurt een factor is bij de bepaling
v a n de houdbaarheid. Sterke groei k a n de ontwikkeling v a n een losvlezige vrucht met een laag soortelijk gewicht tengevolge hebben.
Daarnaast bestaan er echter ookandere factoren, welke v a n invloed zijn
op h e t soortelijk gewicht. De Zeeuwse Goud Reinette is b . v . zwaarder
d a n de Betuwse. Vanhet zand is ze lichter d a n v a n de klei.
MAGNESS en D I E H L (94) en SMITH (111) wijzen er op, d a t door de

aanwezigheid v a n een grotere hoeveelheid v o c h t en voedsel, de vrucht
meer k a n uitgroeien, hetgeen niet geschiedt door de v o r m i n g v a n méér
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cellen, doch door toename v a n elke cel afzonderlijk. De vrucht wordt
daardoor minder bestand tegen mechanische beschadigingen.
Tengevolge van droogte krijgen de buitenste cellen v a n de vrucht een
dikkere wand, iets w a t men kan opvatten als een reactie tegen sterkere
verdamping. De schil wordt hierdoor taaier en heeft meer weerstand.
De schil v a n een aan de zon blootgestelde vrucht bezit aan de zonzijde
een dikkere cuticula die met de direct daarondergelegen laag cellen de
stevigheid a a n de schil geven. In Zwitserland (134) kon worden vastgesteld, dat de slecht houdbare appels en peren gekenmerkt zijn door een
dunne schil met dunne cuticula en gladheid v a n oppervlak. De beter
houdbare rassen hadden een dikkere schil, met dikke cuticula en een ruw
oppervlak. Dit laatste wordt veroorzaakt door de vorming v a n kurk
in de schil. Ook in de practijk kent men uit ervaring de betere houdbaarheid v a n de ruwschillige appels tegenover de gladschillige, b.v. bij de
Goud Reinette. Vruchten met een open kelk worden gemakkelijker door
schimmels geïnfecteerd. Het rottingsproces begint dan v a n u i t het
klokhuis. In jaren met een nazomer welke heeft geleid tot snelle ontwikkeling v a n de vruchten, komt het verschijnsel het meeste voor.
b. De gewichtstoename
De toename in gewicht tijdens de groeiperiode is door enkele onderzoekers bij verschillende producten nagegaan. Aanvankelijk geschiedt
de grootste toename van de vrucht door celdelingen, n a a r m a t e ze echter
meer het stadium van rijp worden nadert, geschiedt dit door celvergroting (121). De volumetoename heeft plaats tot aan de volledige rijpheid.
Tegelijkertijd neemt de wanddikte van de cellen toe, om zodra de vrucht
zachter begint te worden, weer af te nemen. Bij perziken (1) constateerde
men bij het zacht worden, wat bij warm weer soms in enkele dagen k a n
plaats vinden, dat de celwanden v a n het vruchtvlees zeer dun werden.
Soms gingen ze zelfs stuk, zodat de inhoud door de intercellulairen werd
verspreid. Ook de cellen van de buitenste laag van het vruchtvlees worden
tenslotte dunner van wand en ronden zich af. Eerst dan is het stadium
aangebroken, dat de schil van de perzik k a n worden gepeld ; zij bestaat
slechts uit de epidermis met één laag daarondergelegen dunwandige
cellen. Bij rassen welke men niet kan pellen heeft deze afronding van d e
cellen onder de epidermis niet plaats, en worden ook de celwanden
weinig dunner.
Bij de appel Bramley's Seedling werd in Engeland (86) vastgesteld,
dat het gemiddelde gewicht van de vrucht flink toenam tot begin September, daarna had nog een geringe toename plaats in October en begin
November, t o t d a t het maximum gewicht werd bereikt ongeveer ten tijde
van een normale pluk. Daarna komt een periode, dat de vrucht nog wel
in gewicht toeneemt, doch deze weegt dan niet meer op tegen het verlies,
d a t k a n optreden tengevolge van normale val en stormschade, verminderde houdbaarheid en grotere kwetsbaarheid. ARCHBOLD (5), die de
physiologische en chemische veranderingen voor en na de pluk uitvoerig
naging vond, dat bij de Bramley's Seedling en deWorcester Pearmain
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zowel totaal gewicht als totaal gewicht aan droge stof een snelle toename
vertonen tot aan het einde van Augustus. Daarna had een langzamere
toename plaats, doch deze bleef voor beide rassen doorgaan tot veertien
dagen na het tijdstip, waar.op deze als regel worden geplukt. Een t e
vroege pluk gaat dus gepaard met verlies aan gewicht. Overtuigende
cijfers voor Nederlandse omstandigheden werden gegeven door v. D .
GUCHTE (30). Aangetoond werd, dat Yellow Transparant, Cox's Orange
Pippin, Clapp's Favorite en Beurré Hardy soms 2 à 3 weken t e vroeg
geplukt werden.
Aanvankelijk zijn in de epidermis normale huidmondjes aanwezig.
Tijdens het groeien v a n de vrucht verdwijnen deze geleidelijk of worden
omgevormd tot lenticellen. De ademhalingsholte, welke onder het huidmondje heeft gelegen wordt grotendeels geblokkeerd door cellen met
verkurkte wanden, terwijl ook de cellen welke hierbij aansluiten licht
verkurken en v a n een bruine inhoud zijn voorzien. Behalve ter plaatse
v a n de vroegere stomata, kunnen ook lenticellen ontstaan op plaatsen
waar als gevolg v a n de inwendige druk tijdens de groei de epidermis
gescheurd is. Naarmate de lenticellen dieper zijn, zullen ze meer gelegenheid kunnen verschaffen tot het ontkiemen v a n schimmelsporen. Diepe
lenticellen zijn eigen aan bepaalde rassen.
De cellen in het vruchtvlees vertonen het normale beeld v a n gewone
parenchymcellen. I n de rijpe vrucht zijn ze sterk afgerond en laten ze
gelegenheid voor de vorming van een ruim intercellulair stelsel, waardoor
de gasuitwisseling via de lenticellen met de buitenlucht plaats vindt.
Tijdens het afronden v a n de cellen heeft een geleidelijk verdwijnen van
de middenlamel tussen de celwanden plaats, en heeft dat tot gevolg,
w a t men als „rijpworden" karakteriseert.
Zodra de vrucht v a n de plant verwijderd is, begint ze een zelfstandig
bestaan. Er k a n geen toevoer v a n voedingsbestanddelen of vocht meer
plaats vinden en de levensprocessen moeten nu dus in gang gehouden
worden met de voorraad voedsel welke in de cellen is opgeslagen. Naarm a t e deze groter is, bezit de vrucht mogelijkheden om langer in goede
conditie t e blijven. Al komt er na de pluk niets meer bij de reservevoorraden, toch hebben er nadien in de stoffen waaruit ze bestaan nog
belangrijke veranderingen plaats. Deze chemische omzettingen hebben
ten dele reeds plaats vóór de pluk en leiden het proces v a n rijpworden in.
c. De chemische samenstelling
De scheikundige samenstelling v a n de vrucht is daarom geen constante
grootheid, welke met enkele cijfers is vast te leggen. Per soort, variëteit
en t y p e treden verschillen op, welke ook met de tijd veranderingen
ondergaan. Door de Amerikanen CHATFIELD en LAUGHIN (15) zijn een
aantal grootheden vastgesteld, welke als gemiddelden beschouwd dienen
te worden en betrekking hebben op de v r u c h t in eetrijpe toestand. Alle
waarden zijn uitgedrukt in procenten v a n het verse gewicht terwijl de
chemische analyses alleen betrekking hebben op het eetbare gedeelte
v a n de vrucht.
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TABEL III

'J3 'S

Aardbei
Appel
Bosbes
Braam
Druif
Framboos
Kers, zuur
„ zoet
Kruisbes
Kweepeer
Loganbes
Peer
Perzik
Pruim
Rode, Witte
en zwarte bes
Veenbes

-.•'3

u
o

>M

>

4
12

22

5
6

90.0
84.1
83.4
85.3
81.9
83.4
84.4
80.0

IS

>

0.5
0.29
0.28

0.51
0.60

86.9
85.7

0.7
0.5
0.7

0.5
0.5
0.4
0.1
0.6
0.4
0.1
0.2

84.7
87.4

1.6

0.4

0.4

0.7

0.61
0.20

82.9
82.7

0.8

<

0.6
0.4
0.6
1.1
1.4
0.6

88.3
85-3
17
12

•4->

0.3
0.6
1.2
1.4
1.1
1.3
1.1
0.8
0.3
1.0

0.47
0.45
0.47

0.39
0.38
0.52
0.39
0.47
0.51

Totaal
koolhyd

w w

Vrucht

.sä
a N

u

•4-»

C P

u A>
3 c
3'5

t-i

«2
•a 3
O

8.1

5.3

14.9
15.1
11.9
14.9
14.4
13.3
17.8
10.1

11.1

i.os
0.47
0.67
0.91

9.7
6.1
11.5
7.18

1.21

9.5
11.6
4.2

1.38
0.68

1.34

2.32

13.9
15.0
15.8
12.0
12.9

6.3
6.0
8.9
8.78
8.3

12.7

5.7

2.3

11.3

4.2

2.36

0.87
2.18
0.29
0.64
1.60

Deze cijfers dient men geen te grote waarde toe te kennen en men moet
ze meer gebruiken ter globale oriëntering. De veranderingen in chemische
samenstelling tijdens groei en rijping v a n de vrucht kan men in grove
trekken als volgt samenvatten. De vorming v a n zetmeel begint bij de
Bramley's Seedling (6) tegen het eind v a n J u n i en bereikt een m a x i m u m
tegen het eind v a n Juli. Daarna neemt de vorming af en blijft de totale
voorraad vrijwel constant t o t September, w a a r n a ze geleidelijk begint
te verdwijnen. Wanneer de vorming v a n zetmeel afneemt v a n g t de
ophoping v a n suikers aan, welke ten dele ook door hydrolyse v a n het
zetmeel worden gevormd. Pectine, cellulose en zuur ontstaan gedurende
d e gehele groeiperiode, tot de zetmeelvorming is opgehouden. De eigenlijke rijpingsperiode vangt eerst aan wanneer de zetmeelvorming is
opgehouden en de grote ophoping v a n suiker en zuur begint. Het tijdstip
waarop deze overgang plaats heeft, ligt voor een aantal rassen verschillend. Alhoewel er van de verschillende chemische bestanddelen, in
absolute zin dus toename is, verandert de concentratie van het celvocht
hoegenaamd niet meer in de periode vóór de pluk, omdat de vruchten
zelf nog steeds in omvang en gewicht zijn blijven toenemen (4). In sommige vruchten is tijdens de pluk nog zetmeel aanwezig, bij anderen niet.
Indien het nog aanwezig is, verdwijnt het als regel vrij snel bij de bewaring, terwijl ook de hoeveelheid zuur afneemt. Aanvankelijk worden
slechts weinig suikers in de vrucht opgehoopt; fructose en glucose zijn
in ongeveer gelijke hoeveelheden aanwezig, terwijl saccharose' slechts
weinig gevormd wordt. Zodra de zetmeelvorming begint, neemt ook de
vorming van vruchtensuiker — fructose — toe. Wanneer zich de zetmeelafbraak voltrekt wordt nog weer saccharose — dus gewone rietsuiker —
gevormd. De vorming van zuur gaat ongeveer gelijk op met de zetmeel-

892
vorming, doch gaat nog door, wanneer deze laatste reeds is opgehouden.
De concentratie van het zuur neemt geleidelijk af tijdens de groeiperiode.
De toename van stikstof in de vrucht is het grootste gedurende de eerste
zes weken. Dit mag ook verwacht worden, aangezien dan de meeste celdelingen optreden, waarbij steeds vermeerdering van protoplasma noodzakelijk is. Er is meer stikstof in de vrucht aanwezig, wanneer er tijdens
de ontwikkeling meer ter beschikking heeft gestaan. Pectineachtige
stoffen, welke aanvankelijk moeilijk af te breken zijn, worden tegen het
rijp worden in de vrucht omgezet tot stoffen, welke minder bindingskracht
bezitten, waardoor de celwanden spoediger en gemakkelijker van elkander
loslaten. Door koken worden deze pectine-stoffen dan geheel afgebroken
en komen de cellen los van elkander te liggen. Het geleidelijk zacht
worden van de vrucht laat zich ook waarnemen bij een bepaling van d e
indrukbaarheid. Een laag stikstofgehalte samen met een hoog gehalte
aan saccharose, zou voor de Bramley's Seedling samengaan met een goede
houdbaarheid.
Hetgeen hier voor de appel is aangegeven geldt in grote trekken ook
voor andere vruchten. De verhoudingen waarin de verschillende chemische bestanddelen voorkomen, kunnen wisselen, evenals de tijdstippen
waarop de veranderingen ontstaan. Reeds is gebleken, dat in dit
opzicht ook bij vruchten van dezelfde variëteit en zelfs van dezelfde
boom, grote verschillen kunnen optreden. Indien men bedenkt, dat d e
chemische samenstelling van de vrucht tenslotte bepaald wordt door d e
voedingstoestand van de boom, grootte van de oogst, temperatuur tijdens
de groei enz., dan is het duidelijk, dat deze verschillen verwacht k u n n e n
worden. Enkele vruchten zijn naast de meer algemeen voorkomende
chemische bestanddelen nog voorzien van bijzondere stoffen, die bepaalde
eigenschappen aan de vrucht geven. Zo bezitten peren (91) een n a a r
verhouding tot andere vruchten hoger gehalte aan looizuur, waardoor d e
wrange smaak, aan vele peren eigen, ontstaat. Naarmate de peer
rijper wordt verdwijnt hiervan meer. De aanwezigheid ervan is echter
mede één der oorzaken, waardoor peren moeilijker door micro-organismen
worden aangetast. Een dergelijke stof, welke ook conserverend werkt,
vinden we in nog sterkere m a t e bij de Cranberry of Veenbes in de vorm
van benzoëzuur.
De pluk moet verband houden met het rijpheidsstadium en de d a a r v a n
afhankelijke chemische samenstelling in verband met de later te ontwikkelen eetkwaliteit. Te vroeg geplukte appelen en peren bezitten nog
niet voldoende reservevoorraden aan suikers en zijn ook niet meer in
staat deze na de pluk uit andere reservestoffen te vormen, zodat d e
kwaliteit dan in hoge m a t e te wensen overlaat. In nog sterkere m a t e
treden deze verschijnselen op bij het zachte fruit. Indien dit niet in een
voldoende vergevorderd stadium van rijpheid wordt geoogst, verliest
het geheel het vermogen om volledig uit te rijpen.
Pruimen (2) en perziken (95, 98) blijven hard, bessen en druiven
blijven zuur. Bij druiven is hieraan speciaal de aandacht geschonken.
De smaak wordt bepaald door de verhouding suiker—zuur, welke in
bepaalde grootheden is uit te drukken. (106) Heeft deze niet een bepaalde

893
grenswaarde bereikt, welke voor de verschillende rassen op een verschillend niveau gesteld moet worden, dan is de vrucht onaangenaam
van smaak. Dit wijst erop, dat de hoeveelheid suiker in de vruchten nog
niet voldoende is toegenomen en de hoeveelheid zuur nog niet genoeg
is afgenomen.
Op de chemische samenstelling van de vrucht is invloed uit te oefenen
met bemesting en onderstam, zoals in de voorgaande paragrafen reeds
werd aangetoond. Zo kan stikstofbemesting de hoeveelheid zuur verhogen en de vorming van suikers vertragen. Kali daarentegen kan
de suikervorming bevorderen. Voor een maximale kwaliteitsontwikkeling
is daarbij de verhouding tussen stikstof en kali van veel belang. Ook
de zogenaamde ballast meststoffen kunnen hun invloed doen gelden.
Zo vond R I E M E N S , dat geconcentreerde meststoffen bij druiven een
zoetere vrucht gaven, dan enkelvoudige. Veel zout in het gietwater doet
zijn invloed gevoelen tot in de vrucht, waardoor deze ziltig van smaak
wordt.
d. De afname van gewicht
Zodra de vrucht geoogst is en een zelfstandig bestaan begint, heeft
afname van gewicht plaats. Deze gewichtsvermindering is een gevolg
van de ademhaling, waardoor reservevoorraden verbruikt worden die
met behulp v a n zuurstof uit de lucht tot koolzuur en waterdamp geoxydeerd worden. Daarnaast treedt vochtverlies op als gevolg van verdamping door de lenticellen. Dit laatste geschiedt bij zacht fruit meer dan bij
groot fruit enwordt ook beïnvloed door het stadiumwaarin geplukt wordt.
Bij te vroege pluk treedt sterkere uitdroging op. De practijk weet dit ook
uit ervaring, immers te onrijp geplukte appels, welke meestal nog erg
groen zijn gaan het eerste tot rimpelen over. De schil is dan nog niet
geheel gevormd, terwijl de lenticellen nog onvoldoende door kurkcellen
geblokkeerd zijn. Er zijn weinig exacte gegevens bekend omtrent het
aandeel, dat elk der omstandigheden in het totaal verlies aan gewicht
heeft. K E S S L E R geeft op, dat bij bewaring in een kelder van vruchten
in onverpakte toestand, dit tot 30 % (72) oploopt. Ze zijn natuurlijk v a n
de temperatuur afhankelijk en door K I D D en W E S T (77) werd dit voor
Bramley's Seedling vastgelegd in grafiek 1.

/oo
200
Grafiek 1. Verlies in vers gewicht van Bramley'sSeedling bij verschillende temperaturen
De gemiddelde levensduur bij elke temperatuur is aangegeven door een verticale lijn
(naar Kidd en West).
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KESSLER (71) geeft voor bewaring van goede bewaarappels in een
luchtgekoelde kelder, na 4 maanden een verlies van 14—17 % .
LUTZ en CULPEPPER (91), die proeven namen met peren, vonden de
volgende gewichtsafnamen :
Temperatuur
°C

Gewichtsverlies in 20 dagen
0//o

0

1-35

10

2.11
2.62

15
21

3-05
4.46
7.48

26.5
32

D a t de gewichtsverliezen als gevolg v a n uitdroging n a te vroege
pluk belangrijk kunnen zijn, blijkt uit enkele cijfers met Bramley's
Seedling, door K I D D en W E S T (86) vastgesteld. Op 29 Sept. en 29 Oct.
1928 geplukt van dezelfde bomen, bleek na 5 maanden bewaren in een
koelhuis, het gewichtsverlies 10 respectievelijk 5 % te bedragen.
Volgens H E I S S bedragen de gewichtsverliezen door verdamping bij
appels bij 0° C en 90 % relatieve vochtigheid 0.015 gram per dag. Bij
10° C en 90 % relatieve vochtigheid zou dit drie maal zo groot zijn.
Voor onze omstandigheden is met Goud Reinette (55) voor één jaar
het gewichtsverlies nagegaan en grafiek 2 samea te stellen.
ADEM'HALINC, FN UITÙROÇINC,
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DATUM

Grafiek 2.

% gewichtsverlies tengevolge v a n ademhaling en uitdroging bij Goud R e i n e t t e ;
gemiddelde v a n 10 exemplaren.

De wegingen werden afzonderlijk uitgevoerd aan tien exemplaren.
Steeds werden weer dezelfde vruchten gebruikt, die bewaard werden
bij een temperatuur van 3 0 C. Door vele onderzoekers werd voorts het
verlies aan droge stof na de pluk nagegaan. Aangezien hier echter
tevens een winst aan droge stof-gehalte als gevolg van uitdroging tijdens
de bewaring doorheen loopt, kunnen deze cijfers ons geen inzicht verschaffen in de werkelijke voor de bewaarder belangrijke gewichtsverliezen.
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e. De ademhaling
In de voorgaande paragraaf kwam deze reeds even ter sprake. Veelal
s t a a t men er niet bij stil, d a t de levensprocessen in de vrucht ook n a de
pluk voortgang vinden. Het meest tastbare resultaat van deze processen
is wel de ademhaling, welke zich openbaart in de productie van koolzuur
en waterdamp en daarnaast een zekere hoeveelheid warmte. Immers de
ademhaling is een verbindingsproces, waarbij zo mogelijk zuurstof uit
de lucht wordt opgenomen om koolhydraten te oxyderen. Bij dit verbrandingsproces komt warmte vrij. Afhankelijk v a n de omgevingstemperatuur heeft de ademhaling meer of minder intensief plaats. Een
overzicht hiervan geeft H A W K I N S . (35)
TABEL

IV

ADEMHALINGSWARMTEENKOOLZUURONTWIKKELINGVAN
VRUCHTEN
Product

Aardbeien

Temperatuur °C

CO,-productie in
mgr/kg per uur

0
4.4

15—17
22—35
49—69

15-6
0
4.4

Appelen

15-6
29.4
Druiven, Cornickon en
Tokayer

1-7
15.6
26.7

Concord

1-7
15.6
26.7

Frambozen
Kersen

1-7
15-6
0

Peren

15.6
0

Perziken

3—4
5-8
20—30
30—70
3—5
10—12
25—30
6
30
70
20—30
70—80
6—8
50—60

15-6

3—4
40—60

1-7
15.6
26.7

7—9
30—40
70—100

Warmteproductie
in kgcalorieën/1000 kg
per 24 uur
825—935
1210—1925
2 7 0 0 3750
165—220
275—44O
1100—1650
1650—3850
165—275
550—660
1375—1650
330
1650
3850
1100—1650
3850—4400
330—440
2750—3300
165—220
2 2 0 0 33OO
385—49O
1650—33OO
385O—55OO

Wanneer men zou uitgaan v a n vruchtensuiker als grondstof voor de
verademing, kan men het ademhalingsproces als volgt voorstellen,
waarbij dan wordt vooropgesteld, d a t overvloed aan zuurstof beschikb a a r is.
C6H1206+ 60

2

^ 6 C 0 2 + 6 H 2 0 + 674 kgcal.

896
Is er niet voldoende zuurstof aanwezig, d a n blijkt het proces ongeveer
als volgt t e verlopen.
C 6 H 1 2 0 6 -» 2 C 2 H 5 OH+ 2 C 0 2 + 24 kgcal.
Er ontstaat weer koolzuur, doch daarnaast gewone alcohol, terwijl de
hoeveelheid warmte, welke ontwikkeld wordt, aanmerkelijk geringer is.
Zowel koolzuur als alcohol zijn aantoonbaar. Dit zijn slechts twee mogelijkheden, volgens welke de ademhaling zou kunnen verlopen. In de
vruchten bevindt zich echter niet alleen vruchtensuiker, welke verdwijnt,
doch er zijn ook andere bestanddelen, welke tijdens de ademhaling
worden omgezet. Een deel van de reserveproducten, zoals zetmeel en
rietsuiker worden niet direct verademd, doch eerst door enzymen afgebroken tot eenvoudige stoffen. Er zijn ook betrekkelijk eenvoudige zuren,
welke blijken te verdwijnen, n a a r m a t e de vrucht rijper wordt. Deze
zouden dus eerst omgevormd moeten worden tot suiker, hetgeen niet
waarschijnlijk is. Aannemelijker moet het geacht worden, d a t ze ook
rechtstreeks bij de ademhaling betrokken zijn en geoxydeerd worden.
Voor appelzuur is dit als volgt voor te stellen:
C 4 H 6 0 5 + 3 0 2 -> 4 C 0 2 + 3 H 2 0 .
De ademhaling en de daarmede gepaard gaande verschuivingen
in chemische evenwichten vormen een zeer ingewikkeld proces, waarin
nog onvoldoende klaarheid bestaat. Het is voor de appel, in het bijzonder
voor de Bramley's Seedling, zeer uitvoerig bestudeerd door verschillende
onderzoekers (86, 5) en daarbij is gebleken, d a t er enkele critieke stadia
in dit proces zijn aan te wijzen, welke van buitengewoon groot belang
zijn in verband met de pluk en de daarna te ontwikkelen houdbaarheid.
Vervolgt men de ademhaling vanaf de eerste ontwikkeling van de vrucht,
dan k a n men haar in beeld brengen door de hoeveelheid koolzuur, welke
door een bepaalde gewichtshoeveelheid vruchtvlees per u u r wordt
geproduceerd uit te zetten bij de achtereenvolgende groeistadia. De zo
verkregen punten kan men verbinden door een lijn, zoals in grafiek 3
is weergegeven.
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Ademhalingsactiviteit van Bramley's Seedling-appels vanaf vruchtzettingtot sterven (naar Kidd en West).
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W e zien nu, d a t ten tijde van de celdelingen, duswanneer devrucht de
sterkste groei vertoont, ook de grootste koolzuurproductie plaats heeft.
Deze neemt vrij snel af t o t begin Juli. Daarna, ten tijde v a n de celvergrotingen, heeft een minder snelle afname plaats. De productie
bereikt d a n eenminimum in de eerste periode v a n de rijping in Sept./October, w a a r n a tijdens de rijping weer even een flinke stijging plaats
heeft, welke eenmaximum bereikt in October om daarna weer geleidelijk
t e dalen in het stadium, d a t de vrucht op eigen vooraad moet leven.
Vóór het afsterven v a n de cellen heeft nogweer even eenkleine toename
plaats.
Uit het werk v a n verschillende onderzoekers is nu gebleken, d a t inhet
bijzonder het verloop v a n de ademhalingsintensiteit tijdens de pluk v a n
zeer veel belang is. Wij delen hier enkele feiten uit het werk d a t werd
verricht door K I D D en W E S T mede.

De Bramley's Seedling wordt in Engeland geplukt, afhankelijk v a n
het weer in het groeiseizoen v a n half September t o t half October. De
verschillende stadia v a n het ademhalingsverloop in deze periode werden
v a n namen voorzien, welke in grafiek 4 zijn opgenomen.
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Grafiek 4. Ademhalingsactiviteit van Bramley's Seedling-appels tijdens de periode
dat de pluk plaats vindt (Kidd en West).

Wanneer het eerste minimum wordt bereikt, is het zetmeel geheel of
grotendeels verdwenen en begint de ophoping v a n suikeis. Bij de rijping
heeft afname v a nde hoeveelheid zuur plaats, terwijl suikers aanvankelijk
slechts in geringe m a t e verademd worden. Later daarentegen vormen
suikers de voornaamste bron voor verademing en is zuur v a n ondergeschikt belang. Naarmate de oogst later plaats heeft is een grotere
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hoeveelheid saccharose aanwezig, doch deze verdwijnt daarna ook m e t
grotere snelheid t o t d a t een zeker evenwicht wordt bereikt. De ademhalingsintensiteit en dus de koolzuurproductie is afhankelijk van d e
temperatuur. Op basis van de koolzuurproductie kan men ze vastleggen
bij enkele temperaturen. Zo vonden K I D D en W E S T de volgende verhoudingscijfers, waarbij de C0 2 productie bij 2.5° C gelijk 1 werd gesteld.
temperatuur
C 0 2 productie

2,5° C
1

:

io° C
2.1

:

22.5 0 C
5.6

Vergelijkt men hiermede de levensduur van de vrucht bij deze temperaturen, zoals deze bepaald wordt door aantasting tengevolge van
schimmels enz., dan blijkt ze hiermede omgekeerd evenredig te zijn.
De totale hoeveelheid koolzuur, welke in een bewaarperiode wordt
ontwikkeld vanaf de oogst tot afsterven is ongeveer gelijk en evenals het
totaal verlies aan droge stof onafhankelijk van de bewaartemperatuur.
De top C in grafiek 4 wordt bij lagere temperatuur later bereikt. W e
dienen echter wel te bedenken, d a : vele van de zogenaamde chemische
verschuivingen in de vrucht berusten op enzymatische processen en
aangezien deze ook temperatuur-afhankelijk zijn, is het heel goed mogelijk, dat verschillende enzymatische omzettingen in verschillende m a t e
door de temperatuur worden beïnvloed. Niet bij alle vruchten zal de
gang van zaken zijn als hier voor de Bramley's Seedling aangegeven;
voor andere appels zullen de verhoudingen anders liggen. Bij appels
komt het stadium v a n eetrijp n a de top C, bij peren valt het er echter
vrijwel mee samen, of soms nog daarvoor (90). In grote lijnen krijgt
men echter een overeenkomstig beeld.
De omzettingen van zetmeel in suikers, pectine, eiwitten, zuren enz.,
welke in de vruchten tijdens de groei en rijping plaats vinden, geschieden
allen onder invloed van enzymen. Dit zijn stoffen van eiwitachtige
structuur, welke zich in de cel bevinden en door het levend mechanisme
worden bestuurd, doch er zelf geen deel van uitmaken, maar ze alleen
beïnvloeden. De verschillende enzymen, welke in de vrucht voorkomen
verrichten elk een speciale taak. Zo kent men de pectinasen, welke
pectine splitsen in meer oplosbare producten, amylasen welke zetmeel
tot suiker splitsen, invertase, die saccharose splitst tot glucose en fructose. De eindproducten welke bij deze reacties gevormd worden, ontstaan in geen grotere hoeveelheden, dan door de daarna volgende processen verwerkt kunnen worden. Voor deze balans zorgt het leven in de
cel, dat bij normale temperatuurverhoudingen hierop is afgestemd.
De gevormde stofwisselingsproducten worden tenslotte m e t hulp van de
oxydasen geoxydeerd. Onder deze oxydatie-enzymen nemen de Peroxydase en de katelase een voor ons belangrijke plaats in. De eerste, omdat
ze verantwoordelijk is voor de bruinkleuring welke bij de meeste vruchten
optreedt na het intreden van de dood ; de tweede, omdat ze in de vriesindustrie de indicator is voor een al dan niet doelmatige voorbewerking.
In de desbetreffende paragraaf over blancheren zal hierop nog worden
teruggekomen. In de levende cel hebben de oxydasen geen kans hun
invloed op een voor ons ongewenste wijze te doen gelden, in de dode cel
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ontbreekt echter alle coördinatie tussen de verschillende opeenvolgende
verschuivingen. Hetzelfde geldt voor het weefsel van appels, peren,
perziken, pruimen enz. dat gewond is, met als gevolg het welbekende
bruin worden bij blootstelling van het snijvlak aan de lucht.
Doordat vruchten de onderscheidene enzymen in verschillende m a t e
herbergen, is het ook mogelijk, d a t de ene veel sneller bruinkleurt dan de
andere. De activiteit der enzymen kan voorts verschillend worden
beïnvloed door de temperatuur.
Ten tijde van de rijping, dus tegen het moment dat het p u n t C in
grafiek 4 wordt bereikt, begint tevens de karakteristieke aroma-ontwikkeling, zoals deze elke vrucht eigen is. Er ontstaan vluchtige bestanddelen, welke kunnen inwerken op andere vruchten en daarvan de rijping
versnellen. Één van deze bestanddelen is het aethyleen, dat met zekerheid
werd aangetoond. Mogelijk worden daarnaast nog andere gassen ontwikkeld, welke een soortgelijke invloed bezitten. Volgens H A N S E N en
HARTMAN (34) bestaat er alleen gevaar voor versnelling van de rijping
wanneer de vruchten waaraan de dampen worden toegevoegd nog in het
stadium verkeren, waarbij ze de climax in ademhalingsactiviteit nog niet
zijn gepasseerd. Zijn ze daar overheen, dan worden ze indifferent voor
deze gassen.
Uit bepalingen van het ademhalingsverloop bij toediening van appellucht of aethyleen, is gebleken, dat bij vruchten, welke nog niet in dit
rijpheidsstadium verkeren, het climacterium aanmerkelijk vroeger en
sneller wordt bereikt. Aethyleen is in de citrusindustrie een welbekend
middel, om de vruchten tot geel worden te forceren en het speelt een
belangrijke rol bij de rijping van bananen. Als fruitteler dient men hier
de conclusie uit te trekken, dat het zeer ten nadele van de houdbaarheid
v a n een gehele partij fruit kan zijn, wanneer men in een afgesloten ruimte
vruchten, welke nog niet geheel rijp zijn, samenbrengt met partijen welke
reeds in een vergevorderd stadium verkeren. Geheel rijpe peren kunnen
zo een groot gevaar opleveren voor appels en peren, welke nog niet a a n
het rijpen zijn. De orde van grootte, waarin aethyleen reeds invloed heeft
op de ademhalingsintensiteit bedraagt 1 : 1000.
Naast aethyleen worden ook andere gassen ontwikkeld, die meer
speciaal de karakteristieke lucht van rijp fruit teweeg brengen, en die
evenals aethyleen onder omstandigheden schade a a n het t e bewaren
fruit kunnen veroorzaken Bij de bespreking van het scald zal hierop nog
worden teruggekomen.
Wij hebben gezien, dat als normaal eindproduct van de ademhaling
koolzuur ontstaat. De ontwikkeling hiervan wordt bij een speciale
bewaarmethode, dez.g.n. gasbewaring, benut. In de desbetreffende paragraaf zal dit nader besproken worden. Vermeld zij hier slechts, dat d e
vorming van koolzuur boven een zeker percentage in de bewaarruimte,
de ademhaling v a n het daarin bewaarde fruit remt.
f.

De houdbaarheid
Dit is een moeilijk te omschrijven begrip. In de paragrafen „het weer"
en „de cultuur" werden de verschillende invloeden besproken, welke v a n
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belang kunnen zijn. Men kan ze als volgt samenvatten. Alle factoren, die
een snelle groei en een vroege dracht bevorderen, doen dit meestal ten
koste v a n de houdbaarheid. Hiermede wil echter niet gezegd worden,
d a t dit steeds het geval zal zijn, want er zijn zeer vele factoren, die medespreken bij het bepalen van de houdbaarheid, en ongetwijfeld ook die
wij nog niet of onvoldoende kennen. Zo zien we soms, dat het ene type
appel beter houdbaar is dan het andere. Bij het ras Goud Reinette (dat
ongetwijfeld een populatie is) zien we, dat het ruwschillige t y p e over het
algemeen beter houdbaar is dan het gladschillige. 1 Bij de Present van
Engeland is het kleine, minder geel gekleurde type volgens de practijk
beter houdbaar dan het grote, helder gekleurde type. Bij de druiventeelt
zien we, dat er bepaalde kassen zijn, welke een beter houdbare Black
Alicante leveren, dan andere kassen. Hier schiet het wetenschappelijk
gefundeerde onderzoek tekort en moet men op de ervaring v a n de practicus steunen. Voorts is uit Engelse onderzoekingen (58) gebleken, dat de
resistentie tegen schimmels kan worden beïnvloed door al die factoren,
welke in het algemeen van belang zijn bij het bepalen van de houdbaarheid, zoals grond, bemesting, onderstam enz.
Wanneer we een vergelijking willen maken tussen de houdbaarheid
v a n twee partijen fruit, dan moet men daarbij vooropstellen, dat beide
worden gekweekt, geoogst en bewaard onder de voor elke partij optimale
omstandigheden. Aangezien we deze echter in vele gevallen niet kennen
of kunnen maken gaat de vergelijking veelal mank. Toch is er wel een
zeker tijdstip aan te geven, tot waartoe men de verschillende fruitsoorten
gemiddeld kan bewaren. Daarbij is in het algemeen als grens aan te
nemen het tijdstip, waarop 10 % verlies, gerekend naar het gewicht
bij het plaatsen in de bewaarruimte, optreedt. Bepaalde vruchten,
welke later in het seizoen aanmerkelijk duurder worden en meer gewaardeerd worden op grond van hun bijzondere eigenschappen, worden
echter soms toch nog met financieel voordeel tot voorbij dit tijdstip
bewaard. Een algemene regel is hiervoor niet te geven.
De criteria, welke de houdbaarheid bepalen, zijn voor verschillende
vruchten ook weer anders. Bij zacht fruit is het de aantasting door
rot verwekkende schimmels die de bewaartijd bepaalt. Bij vele peren
bepaalt hec buikziek worden of het onvermogen tot narijpen de bewaartijd. Bij appelen kan het weer de aantasting door schimmels zijn, doch
ook de ontwikkeling van scald of ouderdomsgebreken die de houdbaarheid bepalen.
KESSLER (71) m a a k t e een vergelijking tussen de bewaarmogelijkheid
in een luchtgekoelde kelder en bij een temperatuur van o° C voor verschillende appelen. Daarbij bleek, dat deze vergelijking voor sommige
variëteiten weinig verschilde.
Een overzicht van pluk, consumptie en bewaartijden van Ned. fruit
is opgenomen in de Tuinbouwgids 1948 (zie blz. 504—507).
1
Het ras Goud Reinette bestaat uit verschillende typen (variëteiten). Maar de
ruwschillige eigenschap kan ook als modificatie optreden bij variëteiten, die onder
andere omstandigheden gladschillig zijn.
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g. D e variatie
De variatie welke soms kan optreden is zeer belangrijk. Zo ziet men
bij een bepaalde partij in kisten bewaarde appelen soms één kist, welke
geheel afwijkende resultaten geeft, terwijl ze toch wat herkomst en
verdere behandeling betreft, volkomen gelijkwaardig is aan de overige
kisten.
Bij de bespreking van de aethyleenontwikkeling door vruchten, werd
er reeds op gewezen, d a t sterk rijpende vruchten de rijpingssnelheid van
nog niet rijpende exemplaren kunnen versnellen. Hieruit vloeit voort,
dat de vroegst rijpende vrucht min of meer bepalend kan werken ten
aanzien v a n het tijdstip, waarop ook de omringende exemplaren t o t
rijpen overgaan.
Door K I D D enW E S T (86) werd aaneenaantal vruchten v a nde variëteit
Stürmer Pippin nagegaan, hoever de beginpunten v a n de toename in
ademhalingsactiviteit uit elkander konden liggen. Deze bleken in het
betreffende geval eenspreiding v a n 16 dagen t e vertonen. Voorts gingen
zij na bij de Bramley's Seedling (77), welke spreiding de houdbaarheid
vertoonde bij 12 0 C, waarbij zij tevens andere physiologische verschijnselen bepaalden. De waarnemingen werden verricht aan 120 vruchten,
welke apart gehouden werden. Een overzicht is opgenomen in bijgaande
tabel.
TABEL V

Min.
Bewaartijd in dagen bij 12 0 C
Ademhalingsintensiteit bij top v a n de curve
in cc/10kg per uur bij 12 0 C
Gewicht bij oogst in grammen
Aantal dagen, nodig om top in ademhalingsactiviteit t e bereiken, vanaf oogst
Toename m ademhalingsintensiteit vóór het
bereiken v a n de t o p in cc/iokg per u u r bij
12° C
Aantal dagen nodig om grondkleur t e wisselen
van groen naar geel, vanaf de oogst

Gemidd. Max.

75

163

317

40
107

56
160

72
259

17

26

45

7

18

28

40

90

180

Ook hier zien weweer een grote spreiding. Hetzelfde k a nmen constateren bij de chemische samenstelling.
§ 4. D E OOGST E N D E OOGSTVERWERKING

a. D e grootte vande oogst
Deze kan met de jaren wisselen en naar men meent t e hebben opgemerkt, is de houdbaarheid v a n het fruit hier mede v a n afhankelijk.
Door de Amerikanen OVERHOLSER, W I N K L E R en JACOB (99) werd er op

gewezen, d a t jaren m e t een grote oogst, fruit v a n goede houdbaarheid
Sprenjrer, Fruitteelt.

57
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leveren. K I D D en W E S T (74) bepaalden de oogst per boom en gingen
daarna aan de vruchten van elke afzonderlijke boom de houdbaarheid na.
Ook daar bleek een grote oogst samen te gaan met een lange gemiddelde
bewaartijd en tevens met een geringe gemiddelde ademhalingsactiviteit.
Zij wezen er zeer terecht op, dat een grote ocgst als r°gel samengaat m e t
een kleiner gemiddeld vruchtgewicht en dat de grootte van de vrucht
tevens een rol gaat spelen. Hierop zal bij de sortering nog nader worden
teruggekomen. Ook in eigen land werden gelijkluidende ervaringen opgedaan, hoewel de waarnemingen in het jaar 1947 bewezen, d a t hier niet
van een algemeen geldende regel gesproken mag worden.
b. De invloed van de pluktijd
Het meest bekende verband tussen pluktijd en bewaarbaarheid is
voor de practijk het optreden van buikziek bij peren.. Deze afwijking
wordt volgens Amerikaanse onderzoekingen in hoge m a t e in de hand
gewerkt door een t e late pluk. Bij de bewaarziekten zal hierop nog
worden teruggekomen. Bij de appels bestaat echter ook verband tussen
de pluktijd en de daarna te ontwikkelen bewaarbaarheid. In Engeland(86)
heeft men dit probleem nader bekeken, in het bijzonder bij de Bramley's
Seedling, welke onder bepaalde omstandigheden zeer gevoelig voor
„lage temperatuurbeschadiging" bleek te zijn. Wanneer men appels
gedurende een aantal opeenvolgende dagen plukt en direct na de pluk
bij lage temperatuur opslaat, blijkt er een bepaalde plukperiode te zijn,
welke goed bewaarbaar fruit levert, terwijl er ook een periode is aan te
wijzen, die vruchten levert welke buitengewoon slecht houdbaar zijn,
terwijl ze grote gevoeligheid voor lage temperatuurbeschadiging vertonen.
Men heeft toen verband gezocht met de chemische samenstelling en m e t
vele andere kwesties, zonder tot een aannemelijke oplossing te komen.
Wel bleek er echter verband te bestaan met het ademhalingsverloop volgens grafiek 4. Vruchten geplukt toen deze verkeerden in de préclimacteriële phase gaven het beste bewaarfruit en deze periode d u u r t ongeveer
14 dagen. Geplukt in de climacterièle phase was de houdbaarheid het
kleinste en werd de kwaliteit als ongeschikt voor bewaren genoemd.
Het meest geschikte stadium kan voor de pra tijk worden aangegeven
als dat, waarin de vrucht door een lichte afbuiging gemakkelijk bij de steel
op de natuurlijke aanhechtingsplaats loslaat. Plukt men, wanneer de
ademhaling haar top reeds gepasseerd is, dan is de bewaarbaarheid wel
beter, doch de vrucht is reeds in een veel verder gevorderd stadium van
rijpheid gekomen en is minder houdbaar dan wanneer geplukt in een
stadium, waarin de sterke ademhalingstoename nog moet komen. Voor de
practijk is het natuurlijk moeilijk dit stadium zonder meer vast t e
leggen, terwijl het ook waarschijnlijk is, dat niet alle vruchten zich in
dit opzicht gelijk gedragen. De reeds genoemde eigenschap, dat de steel
gemakkelijk van het hout loslaat geeft echter een vrij betrouwbare
maatstaf. Heeft men grote partijen van één ras over een langere tijdsperiode t e plukken, dan zal men verstandig doen, alle vruchten v a n elke
plukdag te merken en afzonderlijk te houden. Eventueel te vroeg geplukte partijen zullen eerder verkocht moeten worden, omdat ze meer
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indrogen, terwijl de te laat geplukte partijen niet voor bewaring in aanmerking komen. Peren daarentegen zal men niet tot het bereiken v a n
het m a x i m u m in de ademhalingsactiviteit moeten laten komen, aangezien ze dan reeds veel te rijp zijn geworden en k o d i n g weinig invloed
meer heeft.
Andere kenmerken ter bepaling van de juiste pluktijd van appelen
en peren zijn de overgang van de grondkleur van groen tot geel en de
kleur van de pitten, zoals dit ook algemeen in de practijk plaats heeft.
Het bepalen van de indrukbaarheid, met speciaal daarvoor geconstrueerde meetinstrumenten, heeft hier te lande nog geen ingang kunnen
vinden. Ook in Engeland werkt men blijkbaar niet hiermede. In Amerika
gebruikt men deze echter wel in de practijk en dan in het bijzonder bij
de peren ter bepaling van het juiste rijpheidsstadium. Onder deze omstandigheden bleken de variaties per partij, de variaties in tijd echter t e
overlappen, zodat de instrumenten vooralsnog niet bruikbaar bleken.
c. De tijd tussen oogsten en afkoelen
Wanneer de vrucht geplukt is, blijkt het ademhalingsproces een
plotselinge versterking te ondergaan, waardoor dus de stofwisselingsprocessen versneld worden. Laat men de vruchten enige tijd staan voordat ze in de bewaarruimte worden gebracht, dan kunnen ze dus even
goed nog het stadium van de toenemende ademhalingsactiviteit bereiken
en dan dient men te bedenken, d a t ze dit in geoogste toestand sneller
doen, dan wanneer ze aan de boom waren blijven hangen. Bezit men een
fruitbewaarplaats dan kan, alleen voor verwijdering van de eerste
warmte, het fruit eerst gedurende de nacht worden afgekoeld, waartoe
zeer doelmatig gebruik gemaakt kan worden van een afdak, dat tegen
de bewaarplaats wordt aangebouwd. Men kan ook gevallen tegenkomen, waarbij een kortstondige bewaring bij hogere temperatuur buiten
het koelhuis betere bewaarresultaten geeft, dan het direct na de pluk in
het koelhuis brengen Beziet men dit in verband met de ontwikkeling
volgens de ademhalingscurve, dan behoeft het geen verwondering t e
wekken. (20)
d. Het gebruik van groeistof
Nu er de laatste jaren meer gewerkt wordt met groeistoffen ter bestrijding van de late val, werd nagegaan in hoeverre de toediening v a n
invloed is op de houdbaarheid van het behandelde fruit. SCHRIJVER (42)
en VYVYAN (126) vonden geen invloed van de normale bespuiting m e t
naphthylazijnzuur bij Goud Reinette. V A N STUIVENBERG (115, 118),
die het probleem ook met hogere concentraties onderzocht bij Lemoenen Sterappel, vond evenmin enige invloed op de houdbaarheid. Uit een
later opgezet nog niet geheel uitgewerkt onderzoek kwam naar voren,
d a t een bespuiting met groeistof v a n Sterappelen toch misschien v a n
invloed is, ind-en men rekening houdt met de plukdatum. Het zou
ook niet ondenkbaar zijn, dat er door groeistof invloed kon worden uitgeoefend op het rijpheidsstadium van de vrucht. In verband hiermede k a n
nog gewezen worden op de volgende paragraaf.
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e. Het nakleuren
Het nakleuren is een bewerking, welke wel wordt toegepast om het
uiterlijk van de vruchten te verbeteren. Bij de Sterappel was het zeer
algemeen van toepassing, om een voor ioo % rood gekleurde vrucht te
verkrijgen. Dit ras vertoont in sterke m a t e het verschijnsel van late val,
reden waarom de vruchten tijdig geplukt worden en daarna nagekleurd.
Ook bij enkele andere variëteiten, n.1. Transparent de Croncels en Zigeunerin past men het wel toe om een sterkere blos op de vrucht te
krijgen. De Zigeunerin gaat daarbij in uiterlijk soms sterk achteruit.
Als regel worden de vruchten hiertoe in de boomgaard in het gras of op
stro uitgespreid, zodat ze naar alle zijden goed aan het licht zijn blootgesteld. Zodra de naar het licht toegekeerde zijde voldoende gekleurd is,
worden de vruchten gekeerd. Ter bespoediging van het proces worden
de vruchten op droge dagen met water besproeid. De snelste kleuring
heeft plaats in het gras in het licht. Het was reeds velen van onze oudere
fruittelers bekend, dat dit nakleuringsproces zeer ten nadele van de
houdbaarheid was bij de Sterappel. De handel vroeg echter een Sterappel, welke voor 100 % gekleurd was en op de daarmede verkregen
nadelen werd niet gelet. Thans is echter gebleken, dat de nog niet volledig gekleurde vruchten, direct na de pluk in de bewaarruimte gebracht
veel langer bewaard kunnen worden en dan toch aftrek vinden. Uit
onderzoekingen van V A N STUIVENBERG (113) is naar voren gekomen,
d a t „nakleuren" een zeer nadelige invloed op de houdbaarheid kan
hebben. In het bijzonder de lichtintensiteit, waaraan de vruchten worden
onderworpen, is een belangrijke factor. Ook in de schaduw blijkt nakleuren echter mogelijk, zij het ook dat het proces minder snel en intensief verloopt.
Het nakleuren kan echter grote gewichtsverliezen als gevolg van verdamping en verademing met zich mede brengen. VAN STUIVENBERG vond
in een periode van 17dagen verliezen van ± 10 % . Niet steeds zullen deze
zo groot zijn. SCHRIJVER (50) vond niet meer dan 2 % in 20—30 dagen,
doch bij minder zonneschijn. De houdbaarheid na het kleuren had sterk
geleden. Nakleuren in de schaduw gaf nog de beste resultaten. De geheel
rood gekleurde vruchten waren aanmerkelijk slechter houdbaar dan de
lichter gekleurde en ongekleurde vruchten. Brengt men Sterappelen
direct na de pluk in een koelhuis, dan kan men ze bewaren tot Maart.
Werden de vruchten echter eerst buiten nagekleurd, dan kreeg men 20 %
meer uitval, op een veel vroeger tijdstip. Door de mogelijkheid met groeistofbespuiting de late val te voorkomen en de vrucht op het hout te
laten nakleuren, komt deze kwestie wat minder naar voren. Wel blijft
echter het feit bestaan, dat de sterkst gekleurde vruchten het minste
houdbaar zijn.
. Het uitzweten
Door de oudere fruitkwekers werd wel eens de opvatting gehuldigd,
d a t men door het toepassen van deze methode in staat is spoedig een
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scheiding te maken tussen het sterke en minder sterke fruit. Daartoe
bracht men het fruit aan een hoop in de boomgaard of schuur. Als gevolg
van de warmte en vochtontwikkeling van het fruit begint er in de hoop
een broeitemperatuur te heersen, waardoor beschadigde en aangestoken
vruchten spoedig tot rotting overgaan. Sommige variëteiten verkregen
tevens meer kleur, terwijl het rijpingsproces natuurlijk versneld werd, zodat ze spoediger eetrijp waren. Het aan hopen brengen wordt voorts wel
toegepast, wanneer men fustgebrek heeft; het is dan echter een noodmaatregel, waarbij men steeds de nadelige gevolgen van het scheppen
van een broeitemperatuur voor ogen dient te houden. (107)
g. De sortering
Fruit, dat bestemd is voor bewaring, wordt zo min mogelijk bewerkt
en zo snel mogelijk uit de boomgaard in de bewaarruimte gebracht.
Vruchten van mindere kwaliteit, hetzij als gevolg van aantasting door
ziekten, hetzij als gevolg van mechanische beschadigingen, komen niet
voorde bewaring in aanmerking. Bij het plukken van fruit, voor bewaring
bestemd, m a a k t men daarom reeds in de boomgaard een scheiding in
het gedeelte, dat minderwaardig is en dat hetwelk zich voor bewaring
leent. Men doet dit tijdens het ledigen van de plukkorf in de kisten.
Sortering op grootte is dan verder niet nodig en kan worden uitgesteld
tot een tijdstip in de wintermaanden, als er buiten niet gewerkt kan
worden. Slechts dient gewezen te worden op het feit, dat grote vruchten minder houdbaar zijn dan kleinere exemplaren en deze verschillen
kunnen onder omstandigheden belangrijk worden. Voor enkele partijen,
in koolzuurgas bewaard (39), werd dit nauwkeuriger nagegaan met
onderstaand resultaat:
PERCENTAGE GOEDE VRUCHTEN BIJ BRAMLEY'S SEEDLING NA
BEWARING IN 10% C0 2 OP 2 FEBR. 1940
Maat

groter dan 80 m m

% Gaaf

I

78.8

80—66 m m

J

85.8

66—58 m m

|

93.0

PERCENTAGE GOEDE VRUCHTEN BIJ COX'S ORANGE PIPPIN NA
BEWARING IN 5% C0 2 OP 14 MAART 1940
Maat
% Gaaf

boven 73 m m
I

76.7

73—67 m m 67—61 m m 61—55 m m
|

82.8

[

87.8

j

87.8

De beste bewaarresultaten verkrijgt men dus met de kleine en middelmatige vruchten. Indien er direct na de pluk geen verdere sortering op
grootte heeft plaats gevonden, doet men verstandig tijdens de bewaring
de partijen waarbij dit nodig is onder handen te nemen en de grote
exemplaren het eerste te verkopen. Ook tijdens het bewaren dient het
werken in het fruit tot een minimum beperkt te worden, daar de houd-
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baarheid als gevolg van het aanpakken, rollen, stoten enz. wordt benadeeld. Vruchten met een gele grondkleur vertonen gemakkelijk bruinverkleuring als gevolg van het sorteren.
Druiven worden niet in een bewaarruimte gesorteerd, doch daarbuiten
en ook niet eerder, d a n wanneer ze direct d a a r n a verkocht kunnen
worden. Het knippen in de trossen in de koelruimen moet ten sterkste
worden afgeraden. Zijn de trossen zo erg aangetast, dat men ze niet
ongemoeid verder kan bewaren, dan verwijdert men bij voorkeur de
gehele tros uit de betreffende bak.
h. De verpakking
Het fruit moet gemakkelijk vervoerd kunnen worden, zonder dat het
schade ondervindt. Overpakken van de vruchten is niet nodig, als direct
bij de pluk gebruik wordt gemaakt van de verpakking, waarin het fruit
ook wordt opgeslagen. In het algemeen leent zich voor bewaardoeleinden
de kist het beste. Deze is stevig en gemakkelijk te stapelen. Manden
geven eerder kans op beschadigingen, zijn niet zo goed te stapelen en
geven meer ruimteverlies. Slechts voor zacht fruit als bessen en pruimen
is de platte bushei te gebruiken.
i. De fruithoop
Bij de bespreking v a n het „uitzweten" werd reeds gewezen op de
nadelen verbonden aan het leggen van fruit op hopen. Daar komt nog
bij, dat de druk op de onderste vruchten al spoedig te groot wordt,
met als gevolg mechanische beschadigingen. Men heeft geen overzicht
over hetgeen zich in de hoop afspeelt. De ventilatie in een hoop is slechts
beperkt, zodat het afkoelen van de vruchten te veel tijd kost.
j . De kist
Deze is in z'n verschillende afmetingen, al naar de te bewaren fruitsoort, de meest geëigende verpakking. Voor appelen is het meest verbreid
de z.g. veilingkist voor 25 kg en een eigen gewicht van 5—6 kg. Een
dergelijke kist kan iets meer dan 25 kg zware appelen bevatten, van
lichtere appelen, zoals Present v. Engeland, gaat er minder in. Deze kist
is zeer geschikt voor de opslag van bewaarappelen, mits het latwerk
door bodem en zijkanten voldoende gelegenheid laat voor ventilatie.
Van veel belang is ook, dat ze aan de onderzijde voorzien is van twee
latjes, elk langs de lange zijde van de kist, zodat bij het op elkander
stapelen een luchtspleet tussen beide kisten blijft. De uitwendige m a t e n
zijn ongeveer 40 X 60 X 31 cm.
Voor stoofperen kan deze zelfde kist benut worden, waarbij ze in
de regel 30 kg kan bevatten. Voor handperen kan men echter doelmatiger
gebruik maken van de z.g.n. halve kist of bak. Afhankelijk v a n de maat,
k a n deze 12—18 kg bevatten. Een gewicht van 15 kg is toelaatbaar
t e achten, indien lengte en breedte overeenstemmen met de grote veilingkist zoals hiervoor genoemd. Verschillende fijnere handperen als Beurré
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H a r d y , Légipont, Louise Bonne d'Avranches, Conférence, William's
Duchesse e. a. kunnen in rijpere toestand geen druk verdragen, zodat het
leggen van vele lagen op elkander zoveel mogelijk beperkt dient te
worden. In dat geval is de pootjesbak te verkiezen. Ook voor vervoer
n a a r de m a r k t is overpakken in een pootjesbak vaak noodzakelijk.
De nieuwe gestandaardiseerde kist van de afmetingen 56.5 X 36.5 cm
en een inhoud van 20 kg appelen biedt het voordeel, d a t ze beter te
hanteren is, waardoor minder beschadigingen zullen ontstaan.
Voor de druif m a a k t men gebruik van de pootjesbak 60X 42 cm,
waarin de trossen elk afzonderlijk komen te liggen. Op deze wijze kan
men ongeveer 7—7.5 kg per bak laden.
Het verdient aanbeveling voor bewaardoeleinden aparte kisten te
gebruiken, die voor geen ander fruit gebezigd worden en dus ook maar
één keer per jaar in de boomgaard komen. De hoeken van de latten worden afgerond, terwijl er voor gezorgd wordt, dat de ruimten tussen
de plankjes van de bodem niet meer bedragen dan 12 m m en aan de
zijkanten 15 mm.
k. Het verpakkingsmateriaal in de kist
Bij appels brengt men bij bewaring geen bodem of rand in de kist aan,
mits de afwerking van het hout zodanig is, dat geen gevaar voor mechanische beschadigingen bestaat. In het bijzonder een te grote vrije ruimte
tussen de bodemplankjes geeft aanleiding tot beschadigen van de

Foto 4. Beurré Hardy, doorgelegen op geribd carton, dat met ribben naarboven was
gekeerd.
(Foto Lab. voor Tuinbouwplantenteelt, Wageningenj
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onderste laag appelen. In een bewaarplaats blijkt het aanbrengen van
papierbescherming nadelig te kunnen werken, door het optreden van
meer schimmel. (56, 48). In een koelhuis is dit minder het geval. Ook
stoofperen bewaart men zonder rand of bodem in het fust. Handperen
krijgen echter met het oog op het doorliggen (zie foto 4) een bodem van
geribd karton, met de ribben naar het hout gekeerd. Bij afleveren brengt
men ook een rand in de kist aan.
Druiven legt men op een flinke laag zachte, reukloze houtwol, waarover
eerst nog een stuk vloeipapier is gelegd. Langs de wanden brengt men

Foto 5. Druiven met doorgelegen bessen t.g.v. ondoelmatige onderlaag.
(Foto I<ab. voor Tuinbouwplantenteelt, Wageningen.)

een strook geribd karton aan met de gladde k a n t naar binnen. Bramen
legt men ook bij voorkeur niet direct op het hout, maar op een papieren
onderlegger.
1. Het wikkelpapier
Bij de bewaring heeft het gebruik van zijdepapier om elke vrucht geen
betekenis. Het is vochtdoorlatend en zal als verdamping-tegengaand
middel weinig n u t doen. Wel wordt echter gebruik gemaakt van geolied
wikkelpapier. Dit past men in hoofdzaak toe bij de gasbewaring om bij
de daarvoor gevoelige rassen, het optreden van scald tegen te gaan. Doch
ook bij gewone koelhuisbewaring kan men bij bepaalde variëteiten met
voordeel van dit papier gebruik maken ter voorkoming van deze kwaal.
Bramley's Seedling (39, 46, 47) en Notarisappelen (49) lijden ook onder
gewone omstandigheden wel aan dit euvel en daarvoor is wikkelen in
geolied papier meestal afdoende. Het papier dient daartoe de vrucht
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geheel te omsluiten en moet volgens buitenlandse onderzoekingen minstens 15 gewichtsprocenten olie bevatten. Dit kan paraffine- of andere
minerale olie zijn. In plaats van geoliede wikkels gebruikt men ook wel
geoliede papiersnippers, 350 g per 25 kg fruit, welke laagsgewijs tussen
de vruchten worden verpakt. Volgens K E S S L E R moet men echter
800—1000 g per 25 kg (72) gebruiken. Er hebben zich gevallen voorgedaan, waarbij de wikkels beter resultaten gaven dan de snippers.
Bij Mank's Codlin en Glorie van Holland, in een gasdichte ruimte
bewaard, hielp het geoliede papier niet tegen scald.
Door het wikkelen in geolied papier kan ook de verdamping sterk
beperkt worden, zodat gewikkelde vruchten meestal geringere gewichtsverliezen vertonen. Voor dit doel wordt het wikkelen in Zwitserland (64)
bij bewaring in fruitkelders aanbevolen. In ons land k a n het papier vooral
bij de J o n a t h a n van belang zijn, doch ook bij de Bramley's Seedling en
Goud Reinette. Het te besparen gewicht bij J o n a t h a n kan vrij hoog zijn,
bij Goud Reinette en Bramley's Seedling loopt het bij normale bewaarperioden tot 2 %. Uit Zwitserland vermeldt men cijfers van 10—15 % .
De kosten voor het wikkelen bedroegen gerekend naar de prijzen in
Mei 1940 inclusief papier 1 cent/kg, terwijl voor het ontwikkelen aan het
eind v a n de bewaring nog geen % cent/kg berekend kan worden.
Het wikkelpapier blijkt veelal optredend rot te isoleren. Omtrent het
verminderde verlies per kist, als gevolg van rotontwikkeling, zijn de cijfers
nog tegenstrijdig. In sommige gevallen wordt het optreden v a n rot door
de omwikkeling tegengegaan, in andere gevallen iets bevorderd.
Bij sommige gladschillige helder geel gekleurde rassen wil het oliepapier wel eens een schilbeschadiging oproepen, welke veel op scald
gelijkt, doch door de olie veroorzaakt wordt. Dit werd o. a. geconstateerd
bij de Goud Reinette.
Een ander neveneffect v a n het geoliede papier is, dat er olie van de
wikkel a a n de schil v a n de vrucht k a n komen, waardoor deze iets vettiger
aanvoelt. Als regel is dit geen bezwaar en bij de J o n a t h a n b.v. gaat het
uiterlijk er ontegenzeggelijk door vooruit, omdat de vruchten mooi gaan
glimmen.
m . Het inhullen
In de loop der jaren zijn vele malen middelen op de m a r k t gebracht,
welke dienden om appelen en peren in te hullen, m e t de aankondiging,
d a t de houdbaarheid daardoor zou worden verbeterd. Als regel is de
bewerking zo, dat de vruchten worden ondergedompeld in een vloeistof,
bestaande uit water waarin een bepaald praeparaat is geëmulgeerd.
Na drogen vormt zich dan een huidje om de vrucht, dat min of meer
afsluitend werkt met het oog op de verdamping, doch dat ook het
toetreden v a n infecties van buitenaf kan voorkomen. Ter verhoging van
het effect is dan soms een desinfectiemiddel als boorzuur of iets dergelijks
toegevoegd. Veel nut hebben wij tot nog toe niet van dergelijke middelen
geconstateerd en het feit, dat ze weer spoedig na hun komst van de m a r k t
verdwijnen toont aan, d a t ook de practijk er geen n u t in ziet. (51, 69, 68)
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ii. Het verpakken in t u r f m o l m
In Duitsland wordt dit wel aanbevolen voor appelen. H e t optreden
v a n rot zou er door beperkt worden, evenals het gewichtsverlies. Wij
hebben dit voor onze omstandigheden echter niet kunnen bevestigen.
Het uiterlijk van de vruchten gaat er sterk door achteruit en het droge,
stoffijne turfmolm moet van elke vrucht apart verwijderd worden. (57)

C. HET BEWAREN, HET KOELEN EN HET BEVRIEZEN
VAN FRUIT
§ 1. H E T B E W A R E N

Wanneer men wil bewaren dient men te bedenken, dat door het te
bewaren product eisen aan de inrichting worden gesteld :
H e t fruit is een levend product en aan de minimum-voorwaarden
voor het functionneren van de ademhaling dient te worden voldaan.
Dus voldoende zuurstof-toevoer en voldoende afvoer van de afgewerkte lucht.
De ademhaling gaat langzamer bij lager temperatuur, waardoor de
houdbaarheid vergroot wordt. E r moet dus gestreefd worden naar
een lage temperatuur.
Micro-organismen ontwikkelen zich bij lagere temperatuur minder
snel, zodat ook uit dien hoofde een lage temperatuur gewenst is.
Schommelingen in de temperatuur zijn nadelig voor de houdbaarheid,
dus een zo gelijkmatig mogelijke temperatuur.
De lucht mag niet te droog zijn, omdat het fruit anders te veel vocht
verliest.
De lucht mag niet te vochtig zijn, want d a n neemt de ontwikkeling
van micro-organismen snel toe.
De stofwisselingsprocessen in de vrucht mogen geen aanleiding geven
t o t het optreden v a n physiologische gebreken.
Het fruit moet gemakkelijk te bereiken zijn.
Men moet het fruit tegen vorst kunnen vrijwaren.
Ongedierte en schimmels moeten geweerd worden en men dient
zindelijkheid te betrachten.
a. Het bewaren in de luchtgekoelde fruitbewaarplaats
Dit systeem van bewaren, zonder kunstmatige onttrekking van
warmte, kan men beschouwen als een verbeterde wijze van bewaren
in schuren. Het is in Amerika geperfectionneerd en daarna in Europa
overgenomen. Men kent het thans in ons land, Duitsland, Denemarken,
Zwitserland, Polen, België, Frankrijk en Engeland. Het heeft daarbij
goed voldaan en het steeds toenemende aantal gevallen, waarbij men tot
inrichting overgaat, wijst er op,d a t het voor de practijk voldoet, (foto 6)
Natuurlijk kan men met behulp van kunstmatige koeling langer bewaren. In een fruitbewaarplaats kan men minder lang bewaren en ook
niet alle producten, terwijl het percentage uitval groter is. De stichtings-
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Foto 6. Fruitbewaarplaats met natuurlijke luchtcirculatie.
(Foto Directie van de landbouw.)

kosten van een koelruimte zijn echter aanmerkelijk hoger. H e t heeft
echter geen zin alle fruit zo lang te bewaren als maar mogelijk is, immers
ook vóór die tijd bestaat er bij de afnemers al belangstelling en is de prijs
al hoger dan in de herfst.
b . Het principe van het Cope-systeem (96)
Dit was tot voor kort het meest toegepaste systeem (96). Een groot
deel van de gegevens volgens welke het wordt ingericht, zijn niet verkregen op grond van theoretische overwegingen, doch zijn gebaseerd op
ervaringen in de practijk opgedaan door de Amerikanen en aangevuld
met onze eigen ondervindingen.
Bij het Cope-systeem worden in de buitenmuren, vlak boven de vloer
luchtkokeropeningen aangebracht, welke dienen om de buitenlucht toe te
voeren. Op het dak komen een of meer luchtkokers te staan, welke de
lucht uit de bewaarplaats afvoeren. Schematisch is dit voorgesteld in
fig. 1. De lucht wordt warm als gevolg van de warmte-productie van het
fruit en de instraling door de wanden. De binnenlucht zet dus uit,
wordt lichter, en tracht dan evenals dit bij een kachel, door de schoorsteen plaats vindt, te ontwijken. Ten gevolge van de optredende luchtverdunning in de bewaarplaats, zal van buiten door de luiken verse lucht
toetreden, welke kouder is, waardoor het fruit en de verdere inhoud
van de bewaarplaats afkoelen. Dit proces van luchtcirculatie zal voortgaan in de aangegeven richting, zolang de temperatuur buiten lager is dan
die in de bewaarplaats. Ze kan nog versterkt worden door de zuigkracht
van de wind langs de luchtkokers. In het algemeen zal dit proces zich
's nachts en in de vroege morgen afspelen. Een overzicht van het gemid-
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Fig. i. I,uchtcirculatie fruitbewaarplaats (buitenlucht kouder).

delde temperatuurverloop gedurende een etmaal is weergegeven in grafiek 5 (96, 137). De luchttoevoeropeningen en afvoerkokers moeten van
goed sluitende luiken worden voorzien. Wanneer nu de b u i t e n t e m p e r a t u u r
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Grafiek 5. Gemiddelde dagtemperatuur in October.

hoger wordt, dan die in de bewaarplaats, dient men deze luiken direct
te sluiten, omdat anders de luchtcirculatie, welke zoals omschreven van
beneden naar boven ging, thans in omgekeerde richting, dus van boven
naar beneden zou plaats vinden. Zie fig. 2.
Wanneer de temperatuur buiten hoger wordt dan binnen, gaat de
buitenlucht uitzetten en wordt dus lichter. Het gevolg hiervan is, dat de
nu zwaardere bewaarplaats-lucht naar buiten vloeit, omdat ze bij d e
luiken niet kan worden tegengehouden. Voor h a a r in de plaats komt nu
buitenlucht, die warmer is en door de luchtkoker binnentreedt. Dit
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proces gaat door, zolang er buiten een hogere temperatuur heerst dan
binnen. Nu worden echter bewaarplaats en inhoud opgewarmd. Het
ventilatie-systeem k a n dus in beide richtingen werken, maar d't is
natuurlijk niet de bedoeling. Zodra de buitentemperatuur hoger wordt
dan de binnentemperatuur, moeten de luiken en afvoerkoker goed
gesloten worden. Daarom mag aan deze sluitingen niets mankeren,
immers wanneer er kieren of lekken bestaan, zal de koude binnenlucht
nog even goed uitzakken, want in deze bestaat geen verschil tussen lucht
en water. Het op de juiste wijze bedienen van het ventilatie-systeem is
van meer belang dan men vaak denkt. Men kan nog zo'n mooie fruitschuur bouwen met nog zulke mooie hulpmiddelen, zonder een juiste
bediening zal men er geen profijt van trekken; kleine fouten kunnen zich
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Fig. 2. Iyuchtcirculatie fruitbewaarplaats (buitenlucht warmer).

gevoelig wreken. Men dient nauwkeurig te letten op de temperaturen
aangegeven door thermometers in de bewaarplaats en buiten. Ook de
toegangsdeur dient met verstand gebruikt te worden. Misschien ten
overvloede zij er nog de aandacht op gevestigd, dat het zwaar open en
dicht gaan van luiken en deur geen criteria voor een goede sluiting
vormen, immers klemmen kunnen ze op een of enkele punten, terwijl
daarnaast een grote kier bestaat. Tochtband en een speciale sluiting
dienen hulp te verschaffen. Men kan de sluiting controleren door tussen
luik en kozijn een papier te klemmen, dat men er niet tussenuit mag
k u n n e n trekken.
Daar men met buitenlucht ventileert, dient men wel te bedenken,
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dat men nooit een lagere temperatuur in de bewaarplaats kan krijgen,,
dan de buitenlucht ter beschikking stelt.
Om de koude in de bewaarplaats te bewaren, brengt men tevens een.
isolatie aan.
c. Het doel en de berekening der isolatie
De koude lucht, welke men in de bewaarplaats heeft gekregen, tracht
men er zo lang mogelijk in te houden. Daartoe worden op tijd de luiken
gesloten, zodat geen warmte als gevolg van luchtverplaatsing kan
binnenkomen. De warmte kan echter ook via de wanden door geleiding
binnentreden, de z.g.n. instraling. Dit tracht men nu te voorkomen, door
tegen de wanden en het plafond materiaal aan te brengen, dat de w a r m t e
zeer slecht geleidt. Men noemt deze stof isolatiemateriaal en het aanbrengen ervan, isoleren. Daarnaast heeft de isolatie ten doel zo lang
mogelijk de vorst uit de bewaarplaats te weren. Dit is echter niet het
hoofddoel, want om dit te bereiken zou men waarschijnlijk, goedkoper
kunnen stoken. De isolatie dient in dit geval om de warmte-overdracht
van binnen naar buiten te beperken. Met isoleren kan men wel de w a r m t e overdracht vertragen, doch men kan ze nooit geheel voorkomen en er
blijft dus verplaatsing van warmte v a n de warme naar de koude zijde van
de wand plaats vinden. Om warmteverplaatsing door de wanden vrijwel
onmogelijk te maken, zou men een zeer zware isolatie moeten aanbrengen,
welke te kostbaar zou worden. Bij vorst heeft dus voortdurende afvloeiing
van warmte plaats via de wanden naar de buitenlucht en op den duur zou
de temperatuur in de bewaarplaats te laag kunnen worden, indien
er geen warmte werd toegevoerd. Het fruit produceert echter w a r m t e
(zie blz. 895) en uit de vloer komt warmte naar boven, immers de bodemtemperatuur op enige diepte is gedurende het gehele jaar vrijwel constant
en kan voor welwater op 10 à i i ° C worden gesteld. Er is daarom een
bepaalde temperatuur, waarbij afgevoerde en ontwikkelde warmte met
elkander in evenwicht zijn. Voor de berekening hiervan zie de paragraaf
„practische uitvoering". Veel hangt af van de uitvoering van het gebouw,
de bediening, de hoeveelheid geborgen fruit en de sluiting van luiken en
deuren. In de practijk is gebleken, dat een isolatie van 5—7 cm goede
bouwplaat voldoende is, om de dagelijkse temperatuurschommelingen
op te vangen en bij enige warmte-toevoer vorstvrij te houden. Hoe meer
er in de bewaarplaats staat, des te groter de voorraad w a r m t e is, welke
eerst nog moet verdwijnen, alvorens de temperatuur te laag zou w o r d e n .
Men krijgt te maken met de warmtecapaciteit van het gebouw. Bij de
materialen en het fruit spreekt men van soortelijke warmte. Hieronder
verstaat men de hoeveelheid warmte, welke 1 kg appelen, hout, steen
enz. opneemt, respectievelijk afstaat bij stijging, of daling van 1° C
in t e m p e r a t u u r . 1 Voor water is dit boven o° C 1, terwijl ze voor vrijwel
1

Onder de éénheid van warmte (de Kilo-calorie (kcal.)) verstaat men de hoeveelheid warmte,welke nodigis om 1kg ( = ongeveer 1 liter) water i°C in temperatuur
te doen stijgen.
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alle vruchten boven het vriespunt op 0.92 gesteld kan worden. Wanneer
dus 1000 kg appelen v a n io° C tot o° C worden afgekoeld, staan ze
1000 X 10 X 0.92 = 9200 kcal. af. De soortelijke warmte van enige
veel voorkomende materialen is als volgt:
Water
Ijs
Hout
IJzer
Koper
Beton
Kalkzandsteen
Metaalwerk
Glas
Kurk
Lucht

1

0.505
0.60
O.II

0.095
0.27
0.22

0.2—0.3
0.195
0.49
0.2375 droog en bij ] [ atmosfeer.

Bij het isoleren der wanden dient men altijd te bedenken, dat vocht
één van de grootste vijanden van isolatiematerialen is. Niet alleen, d a t
de meeste isolatiemiddelen van organische oorsprong gemakkelijk vocht
opnemen en dan tot rotting kunnen overgaan, doch ook de isolatiewaarde kan door het opnemen van vocht sterk achteruitgaan (zie tabel
warmtegeleidings-coëfnciënten (blz. 916)). Als regel zal een gebouw u i t
bouwkundige overwegingen opgetrokken moeten worden uit een steensm u u r (22 cm), om voldoende fundering aan zolder en kap te kunnen
verschaffen. Maakt men inplaats van deze steensmuur, een muur van
twee halve stenen (elk 11 cm) waartussen een luchtruimte van 5—6 cm
blijft, dan bereikt men hiermede, dat het binnen wandoppervlak niet in
direct contact staat met het buiten wandoppervlak. Het is daardoor niet
mogelijk, dat vocht, bij regenslag door de buitenmuur opgenomen, door de
binnenmuur wordt aangezogen. De isolatie, welke men tegen de binnenmuur bevestigt, kan dus van buitenaf geen vocht opnemen. De lucht,
welke zich in de spouwruimte bevindt, helpt mede bij het isoleren van
het gebouw. Lucht toch is een zeer goed isolatiemiddel, mits het in rust
verkeert. Dit laatste nu is vrijwel alleen mogelijk in betrekkelijk kleine
afgesloten ruimten, zoals deze zich in vele natuurlijke isolatiematerialen
bevinden. Het meest ideaal in dit opzicht is wel, de kurk in z'n verschillende vormen en daarnaast de schuimrubber, een kunstproduct.
Het laatste is voor de meeste toepassingen echter nog te duur.
De doelmatigheid van een isolatiemateriaal kan in hoofdzaak belichaamd worden in de tvarmtegeleidingscoëfficiënt. Hieronder verstaat
men het aantal kilocaloriën, d a t per m 2 wandoppervlak per uur door een
dikte van 1 m bij een temperatuursverschil van i ° C van de warme naar
de koude zijde van het wandoppervlak wordt gevoerd. Voor verschillende
materialen is het in de tabel VI opgenomen. (105)
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T A B E L VI

WARMTEGELEIDINGS-COËFFICIENTEN

Bouwmaterialen

in kcal/m/uur '

Baksteen buitenwand
binnenwand
Beton
Bimsbeton
Cementpleister
Gewapend beton
Gips
Glas
Grint
Grond
Holle steen
Kalkzandsteen
Leem droog
Rivierzand droog
vochtig
Isolatiematerialen
Alfol
Gasbeton
Geperstriet (O.B. plaat)
„ stro
Glaswol
Hout
Houtvezel-cementplaten (Dempo, Heraklith,
enz.)
Houtvezelplaat (Celotex)
Houtskool
H oogovenslakken
Isoleerbims
Kaf
Karton
Kapok
Kiezelgur
Kurk geëxpandeerd
„
geïmpregneerd
„
geïmpregneerd-geëxpandeerd
ruw
Kurkkorrels
Krullen (luchtdroog)
Paardenhaar
Papier
Schuimrubber (Onazote)
Sintels
Slakkenwol

0.75
0.60
1.1
0.4

0.75
1-3

0.21
0.5—0.7
2.0
2.0

0.28
0.85
0.8

0.27
0.96

0.024
0.23
0.055
0.039
0.029
0.12
0.06
0.040
0.088
0.12
0.08
0.086
0.06
0.048
0.049
0.031
0.040
0.033
0.045
0.038
0.055
0.042
0.038
0.030
0.12
0.06
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in kcal./m/uur °C.
Spouwruimte 4—15 cm. K o m t overeen met 16 cm baksteen.
Turfmolm
droog
0.047
normaal vochtig
0.06
in de praktijk
o.10
Turfplaten
geïmpregneerd
0.04
Vlasscheven
0,041
Vilt
0.07
Zaagsel (luchtdroog)
.
0.06
Als toeslag op verschillende warmtegeleidings-coëfficiënten tengevolge
van vochtopname k a n men de volgende waarden aannemen:
T A B E L VII

Vochtgehalte
i

Toeslag op warmtegel.coëfficiënt

%

30%
55
75

2.5 „

5

„

10

„

15

„

108
132

20

„
155
175
25 „
In de practijk veel voorkomende percentages zijn voor:
Metselwerk en kalkzandsteen
0.5 %
Beton, gips
7 „
Bimsbeton
13 „
Leem
7 „
Kurkplaten
2 „

Naast het feit, of een isolatiemateriaal een meer of minder lage
warmtegeleidings-coëffïciënt vertoont, zijn ook andere factoren van
belang, zoals wijze van aanbrengen, eigen gewicht en kosten. W a t men
kiest, zal veelal afhangen van het gebouw waarin het materiaal moet
worden aangebracht. Onder de meeste omstandigheden is het af te
raden, vulisolatiematerialen aan te brengen tussen twee wanden, waarvan
er één een buitenwand vormt, omdat ze gemakkelijk vocht opnemen,
doch het niet weer kwijt raken.
Naarmate de isolerende laag dikker is, is de weerstand tegen de
warmte-overgang groter en n a a r m a t e het temperatuursverschil tussen
beide wandoppervlakken groter is, wordt meer warmte overgevoerd.
Als regel bestaat een wand niet uit één materiaal, vaak zijn er meer
lagen achter elkander aangebracht. Nu is er ook een zekere waarde toe
te kennen aan de warmte-overdracht v a n de wand per m 2 oppervlakte
per uur en per °C temperatuursverschil. Dat is de zogenaamde warmtedoorgangscoëfficiënt, uitgedrukt in de formule:
T

K =

Sprenger, Fruitteelt.

j _ 8* S2 S3 _i_
L ^ + j ? + T 2 * X 3 + Li
58
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Hierin is L u de warmteovergangscoëfficiënt voor de buitenwand.
Ze geeft aan het aantal warmte-eenheden, dat per m 2 wandoppervlak
per uur en per °C temperatuursverschil van de buitenwand aan de
buitenlucht wordt afgestaan of opgenomen. Men k a n deze op 25 stellen.
8 is de dikte v a n de verschillende lagen, waaruit de wand is opgebouwd, terwijl X de daarbij behorende warmtegeleidingscoëfficiënt is,
Li is de warmteovergangscoëfficiënt voor het binnenwandoppervlak en
kan op 7 worden gesteld.
Heeft men nu een wand opgebouwd uit een half-steens buitenmuur,
S cm spouw, half-steens binnenmuur, 5 cm Oosterhoutse bouwplaat,
dan kan men hiervoor de volgende waarden in deze vergelijking invullen.
T

k= 1
2

o.11
1

5

0.16
1

°-75

o.11
1

°-6°

0.05
1

°-°°

~

0.055

1
1

7

0.04 + 0.146 + 0.45 + 0.91 + 0.143

= 0.59

Zoals ook te verwachten is, levert de isolatie de grootste bijdrage a a n
het vormen van de noemer.
Per m 2 wandoppervlak worden dus per uur en per °C temperatuursverschil 0.59 kcal, overgebracht. In de praktijk zal men met het oog op
onnauwkeurigheden in de afwerking, vocht in de isolatie enz. moeten
rekenen met een toeslag van 20 % , waardoor de k-waarde van deze wand
op 0.70 gesteld kan worden.
Denkt men zich het plafond opgebouwd uit een planken vloer v a n
geploegd duims hout op balken v a n 18 cm dik, waartegen aan de onderzijde een isolatie van 5 cm Oosterhoutse bouwplaat, dan is hiervoor d e
volgende warmtedoorgangscoëfficiënt te vinden.
k=
1

—+

0.025

\
o.16

- + -1T+

= 0.6
0.05

1

- +—

7
0.12
0.00 0.055
7
Hier bestaat minder gevaar voor onnauwkeurigheden in de afwerking
en men kan volstaan met een toeslag van 10 % , zodat men dient te
rekenen met een warmte-overdracht van 0.66 kcal, per m 2 per uur bij
een temperatuursverschil van i ° C.
De hoeveelheid warmte, welke uit de bodem naar boven komt, is als
volgt te berekenen. Uit temperatuurwaarnemingen in de grond t e
Wageningen (31) blijkt, dat gedurende de vorstperiode van i 3 - i - ' i 7 tot
n - 2 - ' i 7 in klei de temperatuur op een diepte v a n i m daalde van 5.6
tot 2.2 0 C. Gerekend over een grondlaag van 50—150 cm had gedurende
deze 28 dagen dus een warmte-afgifte plaats, welke bij een soortelijk
gewicht van de klei van 2.0 en een soortelijke warmte van 0.25 b e d r a a g t :
1000X 2X 0.25x 3 . 4 = 1700 kcal.
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Deze warmte is ten goede gekomen aan de aardlaag tot % m diepte
en heeft deze tegen grotere temperatuursdaling behoed. De temperatuursdaling v a n de laag o—50 cm op 25 cm diepte bedroeg voor dezelfde
periode 1.8 tot — 3.6° C, waaruit de te berekenen warmtegolf
500X 2X 0.25X 5 . 4 = 1350 kcal, bedraagt.
Dit laatste verlies heeft dus plaats, niettegenstaande het toestromen
van de 1700 kcal, uit de dieper gelegen laag. In totaal worden dus per m 2
oppervlak over 28 dagen tijds 3050 kcal, naar de lucht afgevoerd. I n
werkelijkheid werd meer afgevoerd, omdat ook dieper gelegen lagen
w a r m t e opvoerden. Uit de berekeningen blijkt echter, d a t men gemiddeld
in elk geval kan rekenen op een warmtegolf van 5 kcal, per m 2 per uur.
Mede op grond van andere waarnemingen mag men nu aannemen, d a t
de warmtegeleidings-coëfficiënt voor grond ter plaatse onder een gebouw
op ongeveer 1 kcal, per m 2 per uur k a n worden gesteld.
Neemt men nu aan, dat de grond onder de bewaarplaats bestaat u i t
twee lagen, n.1. een van 1 m diepte tot 0.20 m diep met een w a r m t e geleidingscoëfficiënt van 1 en een laag van 0.20 m tot de oppervlakte,
die veel droger is en dientengevolge een lagere warmtegeleidingscoëffïciënt heeft van 0.75, dan krijgt men een warmteovergangs-coëfficiënt
k= —

1

0.80

0.20

1

1.00

0.50

7

= 0.74

Hierbij willen we er nog even op wijzen, dat naarmate de bovenste
laag droger is, b.v. droog zand, hiervan de warmtegeleidingscoëfficiënt
lager wordt (0.27, zie tabel VD waardoor de noemer uit bovenstaande
formule groter wordt en de k dus kleiner. Dikker worden van de droge
laag heeft een gelijk effect. Wil men dus in de winter profiteren van d e
warmte-opstijging uit de bodem, dan moet men deze laten liggen, zoals
ze in het veld is en er geen isolatiemiddelen in de vorm van sintels, beton
of zand op brengen.
D e t h e o r e t i s c h b e n o d i g d e v e n t i l a t i e . De hoeveelheid lucht,
welke door een bewaarplaats moet gaan om fruit en verdere inhoud af t e
koelen, laat zich globaal berekenen. De warmte welke moet worden
afgevoerd is de volgende:
W a r m t e , opgehoopt in fruit, kisten, isolatie enz.
W a r m t e , welke tengevolge van het ademhalingsproces ontwikkeld
wordt.
W a r m t e , welke uit de vloer in de bewaarplaats komt.
Nu vindt afvoeren van warmte uitsluitend plaats in de perioden, d a t
het buiten kouder is dan binnen. In die perioden heeft er natuurlijk geen
warmte-instraling door de wanden plaats, doch misschien wel uitstraling.
Dit warmteverlies verwaarlozen we. Het afvoeren van de warmte zelf
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moet gebeuren door middel van de lucht, die koud binnenkomt, warmte
uit het fruit enz. opneemt en opgewarmd naar buiten verdwijnt.
De warmte, welke bij een hoeveelheid van 30.000 kg appelen moet
worden afgevoerd om i ° C in temperatuur "te dalen bedraagt
30000 X 0.92 (S.W.) x i
= 27600 kcal, voor de appelen
en 1200 (aant.)X 5 (kg) X 0.60 (S.W.)X 1 = 3600 „
„ „kisten.
Neemt men aan, d a t alleen de warmte aanwezig in de isolatie moet
worden afgevoerd en d a t de warmte in het metselwerk niet via de lucht
in de bewaarplaats, doch direct naar buiten wordt geleid, dan moet er
voor elke vierkante meter Oosterhoutse bouwplaat bij i ° C temperatuurs•daling worden afgevoerd:
1 X 0.05 (dikte) X 0.3 (S.G.) X 0.5 (S.W.)= 0.0075

kcal

-

De warmte, welke tengevolge van de ademhaling wordt ontwikkeld,
•werd reeds op blz. 895 vermeld en bedraagt bij een temperatuur van
io° C ongeveer 1000 kcal. per 1000 kg per 24 uur. Voor een hoeveelheid
v a n 30000 kg wordt dit in 24 uur dus 30000 kcal.
De warmte-overdracht vanuit de grond is in de vorige paragraaf
reeds vermeld.
De warmte-afvoer moet dus geschieden door de lucht. Nu kan elke
m 3 lucht slechts een beperkte hoeveelheid warmte opnemen, waarbij het
aantal graden dat de lucht kan stijgen als regel nog beperkt is. Dit toch
hangt af van het verschil in temperatuur, dat bestaat tussen lucht in de
bewaarplaats en de buitenlucht. Wanneer de buitenlucht in de bewaarplaats komt, zal ze nooit geheel gelijk worden in temperatuur met de
inhoud van de bewaarplaats voordat ze deze verlaat, want er is ook tijd
nodig voor de overdracht van de warmte van het fruit en de kisten naar
de lucht.
P e r mR kan de lucht bij toename van i ° C opnemen aan w a r m t e :
1.3 (S.G.)X 0.2375 (S.W.)= 0.31 kcal.
Om bovengenoemde 30000 kg fruit met 1200 kisten 1° C af t e koelen,
m o e t e n 31.200 kcal. worden afgevoerd en indien elke m 3 lucht slechts
i ° C in temperatuur zou kunnen toenemen, zouden hiervoor dus 31200 :
0 . 3 1 = 100.000 m 3 nodig zijn.
De ventilatie, welke nu in een bepaald geval nodig is, zullen we aan
<ie hand van een voorbeeld bespreken.
«L De practische uitvoering der bewaring
Gaan we uit van een bewaarplaats, welke 30000 kg appelen moet
k u n n e n bergen in kisten van 25 kg inhoud en 5 kg eigen gewicht, dan
moeten we 1200 kisten kunnen onderbrengen. Nemen we de uitwendige
m a t e n van de kisten 60 X 40 X 30 cm en plaatsen we 7 kisten op elkander,
d a n moeten er 171 op het grondvlak staan. Zetten we 10 kisten in de
b r e e d t e van de bewaarplaats (aan weerszijden van het middenpad 5) dan
k o m e n er 17 in de lengte naast elkander. Nu moet men rekenen op een

921
gangpad van i meter breedte in het midden over de gehele lengte van d e
schuur en een ruimte van 20 cm tussen wanden en kisten. In de breedte
van de schuur kunnen de kisten met de lange zijde tegen elkander worden
geplaatst, terwijl deze rijen van 5 kisten achter elkander telkens met
5 cm tussenruimte van de volgende rij gescheiden worden. De kisten
komen op houten, stenen of betonnen regels te staan, welke dwars op
het middenpad lopen en ongeveer i e cm hoog zijn (foto 8). De lucht k a n
nu van de luchttoevoeropeningen komende langs en onder de kisten
strijken. Boven de kisten houdt men een minimum-ruimte van ± 40 cm
vrij, zodat er voldoende luchtcirculatie mogelijk is en men tevens gelegenheid heeft het fruit van boven te inspecteren.
De afmetingen van de bewaarplaats binnen de isolatie worden n u
als volgt.
Hoogte
Breedte
Lengte

1 0 + 7x 3 1 + 40
= 267 cm
2 0 + 5X 4 0 + 1 0 0 + 5X 4 0 + 20 = 540 cm
2 0 + 17X 6 0 + 16X 5 + 20
= 1140 cm.

Maakt men de bewaarplaats nu in plaats van 267, 300 cm hoog, d a n
kan men zo nodig nog een kist meer in de hoogte plaatsen en kan men
in totaal 8 x i o x 1 7 = 1360 kisten= 34000 kg bergen. De inhoud v a n
de ruimte bedraagt 3X 5.4X 1 1 . 4 = 245 m 3 .
Bij een muur- en plafondconstructie als in de voorgaande paragraaf
beschreven, kan men nu de warmtebalans voor dit gebouw onder d e
ongunstigste omstandigheden opstellen.
De binnentemperatuur mag daarbij niet dalen onder de o° C, terwijl'
er gerekend moet worden met een buitentemperatuur v a n — io° C
Heeft men boven het plafond een beschoten kap, dan mag men a a n nemen, d a t de temperatuur daar 5 0 C hoger is dan buiten. In J a n u a r i
zal de bodemtemperatuur aan de oppervlakte in de bewaarplaats o p
+ 5° C gesteld kunnen worden. Indien de schuur nog geheel gevuld is:
en reeds een temperatuur van o° C bereikt heeft, is er geen reservewarmte meer aanwezig. Men kan nu uitrekenen, hoever de buitentemperatuur mag dalen om nog juist evenwicht te geven tussen de toegevoerde
warmte en de warmte door wanden en plafond afgevoerd. Stelt men deze
buitentemperatuur op — x° C dan laten zich de volgende vergelijkingen:
opstellen :
Warmtetransport door wanden 33.6 X 3X 0.7 — x = — 70X
kcal./uur
„
„ plafond 11.4X 5.4X 0.66
(-x+5) =-4IX+202
„
Totaal afvoer
Warmtetransport door bodem 11.4X 5.4X 0.74X 5
Warmteproductie fruit bij o° C

202—inx

= 227 kcal./uur
= 284

24
Totaal toevoer

„

„

511 kcal./uur
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Indien deze beide hoeveelheden tegen elkaar opwegen, is 202 — u i x
—|-511 = 0 . Dus x = 6.4.
W e zien dus, dat als de temperatuur in de fruitschuur eenmaal tot
<oDC gedaald is, de buitentemperatuur tot — 6.4° C moet dalen voordat
m e n moet bijverwarmen. Bij — 6.4° Contstaat het gevraagde evenwicht.
Stellen we nu het geval, d a t de schuur 5° C is, en dat het buiten
plotseling —io° C wordt, hoe lang duurt het dan, voordat de schuurinhoud tot o° C gedaald is?
De warmteafvoer via de wanden: 33.6 X 3X 0.7X 1 5 = 1060 kcal./uur
door het plafond: 11.4X 5.4X 0.66X 1 0 = 405
„
1465 kcal./uur
Bij een temperatuur van de grond v a n 5 0 C en een aanvangstemperat u u r in de bewaarplaats van + 5° C heeft aanvankelijk geen warmteverplaatsing via de bodem plaats.
De warmteproductie van het fruit bij + 5° C bedraagt
34X 350
= 495 kcal./uur.
24
Wanneer de temperatuur van de lucht in de bewaarplaats daalt,
neemt deze laatste waarde af, doch k o m t er w a r m t e uit de bodem bij.
Nemen we aan, d a t dit tegen elkander opweegt, dan wordt er per uur
meer afgevoerd dan geproduceerd 1465 — 4 9 5 = 970 kcal.
Nemen we nu aan d a t de helft van de schuurinhoud wordt ingenomen
•door fruit, kisten enz. en de rest door lucht.
De warmte-reserve in de bewaarplaats bij 5 0 C bedraagt bij afkoeling
t o t 0° C:
in het fruit
in de kisten
in de isolatie
in de lucht

34000X 0.92X 5 =
1360X SX 0.60X 5 =
(33.6 x 3 + 11.4X 5.4)0.05X 0.3X 0 . 5 x 5 =
% X 245X 1.3 X 0.2375x 5 =
Totale warmte-voorraad

156000 kcal.
20400 )»

6

M

190

j>

176596 kcal.

Bij een verlies van 970 kcal./uur duurt het dus 182 u r e n = 7.5 dag
voordat alle warmte verdwenen is en een temperatuur van 0° C in de
schuur wordt bereikt. Daarbij wordt vooropgesteld, dat geen warmte
door ventilatie via de deur verloren gaat. Tevens zij er hier nog op
gewezen, dat het een groot verschil m a a k t in de warmte-reservesvoorraad, of de bewaarplaats geheel gevuld is of niet. De warmte-voorraad
in isolatie en lucht is slechts klein en vrijwel te verwaarlozen.
Hoeveel bedraagt nu de benodigde ventilatie in deze bewaarplaats?
Gesteld, dat de temperatuur in de bewaarplaats io° C bedraagt en dat
buitenlucht van 5 0 C ter beschikking staat. Deze lucht zal bij het
strijken door de bewaarplaats niet geheel opgewarmd worden tot io° C.
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Gegevens hierover staan nog niet ter beschikking, doch gesteld dat de
lucht 1.5° C in temperatuur stijgt, dan moet voor afkoeling van 10° C
tot 5° C de volgende hoeveelheid lucht door de bewaarplaats g a a n :
Af te voeren w a r m t e :
Voor afkoeling v. d. appelen 34000 X 0.92 X 5 =
156000 kcal,
kisten 1360X SX 0.60X 5 =
20400 „
isolatie 162.36X 0.05X 0.3 X 0.5X 5 =
6 „
lucht 0.5X 245X 1.3 X 0.2375X 5 =
190 „
176596 kcal.
De lucht kan per m 3 afvoeren 1.3X 0.2375x 1.5= 0.46 kcal. Om de
totale hoeveelheid van 176596 kcal, af te voeren, zouden dus 383900 m 3
lucht nodig zijn. Het is niet mogelijk dit in één etmaal te volbrengen.
Bij een temperatuursdaling van 0.5 0 Cin één nacht van fruit, kisten enz.
is reeds een ventilatie benodigd van 38390 m 3 en rekenen we dat hiervoor
6 uren in een etmaal ter beschikking staan, dan moeten er per uur
6400 m 3 , d a t is 107 m 3 /min. door de bewaarplaats. Dit komt ongeveer
neer op een verwisseling van de halve schuurinhoud in m 3 per minuut.
In werkelijkheid zal de ventilatie langer kunnen plaats hebben dan
6 uren, doch d a a r s t a a t tegenover, d a t dan het temperatuursverschil
niet steeds 5° C zal zijn doch minder. Ook is nu nog geen rekening gehouden met de warmteproductie van het fruit, welke elk uur doorgaat,
zodat in deze 6 uren ventilatietijd de warmteproductie van 24 uren zal
moeten worden afgevoerd.
Brengt men op de nok van het d a k luchtkokers aan, zoals in fig. 1
schematisch aangegeven en zorgt men voor een minimum-hoogte van de
ventilatiekap van 6 m boven de luchttoevoeropeningen, dan kan men
volgens Amerikaanse gegevens in één uur tijds bij zeer geringe wind een
afvoer verwachten van 4000 m 3 /m 2 afvoeropening.
Per uur moesten 6400 m 3 worden afgevoerd en hiervoor is dus een
luchtafvoeropening v a n 1.6 m 2 nodig. Daar het aanbrengen v a n luchttoevoeropeningen eenvoudig is en niet zo kostbaar, wordt steeds gerekend
op het dubbele aantal m 2 voor de toevoer, dus 3.2 m 2 .
Gaat men na welke ventilatie wordt aangegeven door de Amerikanen,
op grond v a n experimentele resultaten en ervaringen, d a n wordt hiervoor
o.a. genoemd, dat men per 1000 kg te bewaren product moet rekenen op
een luchttoevoer van 0.0545 m 2 - I n n e t hier vermelde geval van 34000 kg
zou dat neerkomen op 1.85m 2 . Dat isdus meer, dan volgens de berekening
nodig is. Andere Amerikaanse gegevens, welke eveneens op experimenten
zouden berusten, spreken van het drievoudige.
W e hebben bovenstaande berekeningen opgezet om te laten zien, dat
het niet eenvoudig is voor dit soort bewaarplaatsen een juist verhoudingscijfer aan te geven voor luchttoevoeropening en te bergen aantal
kilogrammen. Veel toch hangt af van het beschikbare temperatuursverschil tussen binnen- en buitenlucht, van de tijd, gedurende welke
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dit ter beschikking s t a a t en de zuigkracht van de wind langs de luchtkokers.
H o u d t men rekening met het feit, d a t de optredende temperatuursverschillen in de herfst als regel niet groot zijn en zo ze er al zijn dan toch
niet lang duren, terwijl er ook vaak perioden zijn, dat de windsnelheid
slechts gering is, in het bijzonder in de vroege ochtenduren, dan is het
duidelijk, d a t men moet zorgen voor een ruim bemeten luchtcirculatiesysteem. Dus mogelijkheid voor een ruime toevoer en ruime afvoer.
Teneinde geen al te overdreven grote luchtkokers te moeten maken
houden wij ons voor onze omstandigheden aan de m a a t van 0.0545 m 2
luchttoevoeropening per 1000 kg te bergen product. Aan de hand van
voorgaande berekeningen kunnen we nu de plattegrond van fig. 3 opstellen, terwijl een verticale doorsnede is weergegeven in fig. 4.

Fig. 3. Plattegrond fruitbewaarplaats voor 34.000 kg.

W e r k t men met luchttoevoeropeningen v a n 40X 40 cm in de dag,
dan wordt het aantal 12, dus aan weerszijden 6. Deze verdeelt men
gelijkmatig over de lengte van de muur, met dien verstande, d a t men zo
ver mogelijk naar de hoeken begint, omdat deze anders niet in de circulatie worden opgenomen. Maakt men de luchtkokers, drie in getal, dan
krijgen ze elk een doorsnede van 60 X 60 cm.
Op het hier beschreven systeem bestaan nog vele aanvullingen,
wijzigingen en variaties. Wie hiervan meer wil weten, zij verwezen naar
de literatuurlijst (96, 16, 32).
Men kan een bewaarplaats niet elke willekeurige afmeting geven.
De ventilatiemogelijkheid stelt hier grenzen, in het bijzonder wanneer
men de lucht door luchtkokers moet afvoeren. Worden de horizontaal
gemeten afstanden tussen luchttoevoer en afvoer groter dan 6 m, dan is
het verstandiger te werken met een loze vloer onder de kisten, zodat de
koude buitenlucht zich eerst onder de kisten van de gehele bewaarplaats
kan verdelen Ook het gebruik van ventilatoren in plaats van luchtkokers door het dak verdient hier voorkeur.
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Fig. 4. Dwarsdoorsnede van fig. 3 over A—B.

Naast één of meer vaste lichtpunten in de gangpaden heeft men veel
b a a t v a n enkele stopcontacten voor het aansluiten van een looplamp.
Bij voorkeur gebruike men hierin daglichtlampen, omdat deze de beoordeling van kleur enz. vergemakkelijken.
e. Fouten en gebreken der bewaarruimte
In de practijk blijken bewaarplaatsen op de besproken basis gebouwd,
in het algemeen te voldoen. Soms hoort men de opmerking, d a t het fruit
onder de luchtkokers sterker rot dan elders in de ruimte. Dit dient men
toe te schrijven aan het optreden van lekken in de luiken of het openstaan v a n de deur in perioden, d a t warmere buitenlucht binnentreedt.
Deze komt dan op de in fig. 2 aangegeven wijze door de luchtkoker
naar binnen en heeft de rotontwikkeling tot gevolg.
Ook komt men gevallen tegen, dat de bewaarplaats te vol wordt
gestopt, waardoor de luchtcirculatie, welke toch reeds grote weerstanden
moet overwinnen, te zeer wordt bemoeilijkt.
Een luchtkoker welke te lage uitmonding heeft, geeft te weinig t r e k ,
terwijl de luchtkokers, die te ver boven het dak uitsteken aan te sterke
afkoeling onderhevig zijn, waardoor de trek verloren gaat. Als m a x i m u m
afstand tussen de nok van het dak en de uitlaatopening geeft men in
verband hiermede aan, dat deze niet meer dan 1.20 m mag bedragen.
Bij dergelijke lange kokers doet men echter goed de wanden van een
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lichte isolatie b.v. 3 cm Oosterhoutse bouwplaat te voorzien, opdat de
opstijgende lucht geen afkoeling ondergaat, waardoor weer benedenwaarts gerichte luchtstromingen kunnen ontstaan.
Luchttoevoeropeningen worden soms te klein gemaakt. Men dient
niet beneden de m a a t 40 X 40 cm te komen, daar anders de intredeweerstanden te groot worden. Een luchtkoker make men niet nauwer
dan 60X 60 cm.
Een benedenwaarts gerichte luchtstroom in de luchtkokers in plaats
v a n een opwaartse heeft men soms, wanneer de wind in de luchtkokers
slaat. Als gevolg van plaatselijke situaties met omringende gebouwen
enz. wil dit bij bepaalde windrichtingen wel voorkomen. Indien dit
werkelijk hinderlijk wordt, kan men hierin verbetering brengen door het
plaatsen van speciale zuigkappen.
Een opmerking die men verder hoort, is dat de eenmaal afgekoelde
bewaarplaats zo snel weer in temperatuur stijgt. Uit het voorgaande
hebben we gezien, dat voor het afkoelen een zeer grote luchtverversing
nodig is. Het afkoelen van de vruchten vraagt tijd, terwijl het verlagen
van de luchttemperatuur betrekkelijk snel kan plaats hebben. Een
thermometer in de bewaarplaats wijst de temperatuur van de lucht aan,
doch niet van het fruit. Wanneer het dus al lijkt of de bewaarplaats
voldoende in temperatuur is gedaald, is dit wel het geval met de lucht
doch nog niet direct met het fruit. Sluit men de luiken, dan kan er nog
veel warmte uit het fruit komen, waardoor de luchttemperatuur weer
spoedig stijgt. Er had dan zo mogelijk nog meer geventileerd moeten
worden.
Een veel geuit bezwaar van hen, die een fruitbewaarplaats volgens het
Cope-systeem bezitten is, dat de afkoeling in het bijzonder in de herfst
niet snel genoeg gaat. Vergroting van luchttoevoer- en afvoeropeningen
helpt in dit verband weinig, omdat de stijgsnelheid door de luchtkokers
nu eenmaal afhankelijk is van het verschil in s.g. tussen de koude en
warme lucht en van de zuigkracht van de wind. Het aanbrengen van
speciale zuigkappen wil wel helpen, doch alleen wanneer er voldoende
wind is. Is deze er niet, dan is de ventilatie minder dan bij vrije uitstroming; dit geval doet zich juist voor, wanneer men de meeste behoefte
heeft aan meer ventilatie.
f. De ventilatie met behulp van ventilatoren
Wanneer men een bewaarplaats volgens het Cope-systeem bezit, is
de luchtcirculatie te verbeteren door de afvoer te versterken door
een electrisch gedreven ventilator. Door de keuze van de ventilator kan
men bepalen hoe groot men de luchtverplaatsing in de bewaarplaats wil
maken.
Volgens de berekening in de paragraaf „Theoretisch benodigde ventilatie", zou in het besproken voorbeeld een hoeveelheid lucht van
107 m 3 /min. moeten circuleren. Daar de gehele schuurinhoud 245 m 3
bedraagt, kan men als globale maatstaf aanleggen, een ventilatie gelijk
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Foto 7. Fruitbewaarplaats met luchtafvoer door middel van ventilator (links naast deur)
en aangebouwde sorteerruimte.
(Foto Directie van de landbouw.)

Foto 8. Interieur van een fruitbewaarplaats met luchtafvoer door een zuigkanaal. Let op
de openingen in het kanaal, afgesloten door schuiven, en de betonnen regels op de grond.
(Foto Directie van de Ivandbouw.)
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aan de halve schuurinhoud in m 3 per min. Deze luchtcirculatie in de
practijk toegepast, blijkt ook een bevredigend resultaat te geven en d a a r
waar men over electriciteit beschikt, is dit systeem te prefereren boven
dat met luchtkokers.
Het aanbrengen van de ventilator heeft nu als volgt plaats. De kokers
door het dak vervallen en in de plaats daarvan komt in een der buitengevels, zo hoog mogelijk onder het plafond, de ventilator (foto J).
Bij voorkeur wordt hiervoor een der eindgevels genomen, wanneer luchttoevoer via beide lange zijgevels kan plaats vinden. In aansluiting op d e
ventilator wordt een kanaal aangebracht tegen de onderzijde van het
plafond, welke wordt voorzien van luchttoevoeropeningen. De ventilator
zorgt nu voor het leegzuigen van het kanaal. Langs de onderzijde van het
plafond en door de aangebrachte openingen in het kanaal ontstaat nu een
gelijkmatige toevoer van lucht uit de bewaarplaats. De inwendige doorsnede van het kanaal wordt zodanig gekozen, dat de snelheid v a n de lucht
niet groter wordt dan 5 m / s e c , o m d a t anders te grote wrijvingsweerstanden ontstaan. In het hier besproken geval bij een luchtverplaatsing
van 120 m 3 / m i n . = 2 m 3 /sec. krijgt men dus een kanaaldoorsnede van
0.4 m 2 . De afmetingen worden nu 0.65 X 0.65 m. De ventilator wordt n u
in het kanaal tegen de binnenzijde van de buitenmuur geplaatst. Aan de
buitenzijde wordt eerst een raam van kuikengaas geplaatst, zodat geen
vogels, ratten of muizen naar binnen kunnen komen. Aan de buitenzijde
kan de opening door een luik gesloten worden, dat tegelijk met de luchttoevoerluiken in de zijwanden bediend wordt. In de zijwanden v a n h e t
luchtafvoerkanaal m a a k t men luikjes voorzien van schuitjes m e t een
doorsnede van 0.15 X 0.30 m op onderlinge afstanden van 1.25 m. A a n
elke zijde van het kanaal krijgt men op deze wijze ongeveer 8 luikjes, d u s
in totaal 16 met een gezamenlijke doorsnede van 0.72 m 2 . Door het instellen van de schuiven op een bepaalde stand, kan men er voor zorgen,
dat het afzuigen van de lucht over de gehele lengte zo gelijkmatig
mogelijk is. Het instellen van de schuiven kan men uitvoeren met behulp
van tabaksrook of met een windsnelheidsmeter. De openingen worden zo
hoog mogelijk onder het plafond aangebracht, (foto 8.)
De luchttoevoeropeningen in de zijwanden v a n de bewaarplaats
m a a k t men nu ook bij voorkeur iets groter, dan dat in geval v a n luchtkokers door het dak is aangegeven, omdat met het grot( r worden van de
totale doorsnede de intrede-snelheid van de lucht kleiner wordt. Dientengevolge zijn de weerstanden kleiner, maar is ook het gevaar voor
uitdrogen van de kisten voor de luiken kleiner. Zorgt men, dat de snelheid
van de lucht bij binnenkomst niet groter is dan 0.5 m / s e c , dan moet d e
totaal-doorsnede van de luchttoevoer ongeveer 4 m 2 bedragen. Dit k o m t
neer op een luchttoevoer van 1.6 m 2 /ioo m 3 inhoud.
De lucht ondervindt tijdens de circulatie langs kisten, door openingen
en langs de kanaalwanden weerstand als gevolg van wrijving. Om deze
wrijvingsweerstand zo klein mogelijk te doen zijn, zorgen we, dat de
luchtsnelheden niet te groot worden, aangezien de weerstand recht
evenredig toeneemt met de tweede macht van de snelheid. Voorts
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worden de kanaalwanden zo vlak mogelijk gemaakt, dus alle ribben a a n
d e buitenzijde; eventuele bochten, ingebouwde balken enz. worden
zoveel mogelijk afgerond. De weerstand in het kanaal laat zich nu berekenen met de formule:
V2

O
X (tx— L + 2 z) = m m W.k.
15-4
F
De weerstand wordt in m m waterkolom aangegeven, hetgeen dus wil
zeggen, dat er voor het overwinnen van de wrijvingsweerstand een zekere
overdruk noodzakelijk is, welke overeenkomt met de druk van een
bepaalde waterkolom in m m , zoals deze met een open buismanometer
k a n worden bepaald.
In bovenstaande formule hebben de verschillende letters nu de volgende betekenis:
w=

V = snelheid van de lucht in m/sec. De weerstand neemt recht evenredig toe met de tweede m a c h t hiervan.
(x = een factor afhankelijk van de aard van het kanaal. Voor gladde
O
houten kanalen is deze: 0.0065 + 0.00005 ~K
O = omtrek kanaal aan binnenzijde in meters.
F = inwendige doorsnede in m 2 .
L = lengte van het kanaal in m.
2 z = de som van alle éénmalige weerstanden, waaronder men verstaat
de weerstanden bij het binnenkomen en verlaten van openingen, bij
bochten, uitsteeksels enz.
In ons geval kan men in deze formule invullen:
25 ƒ /
, ,
2.6\2.6
{
0.0065++ 0.00005
0.00005—— -—-X n~ .T 4T +, IS z> J~s= 0 . 8 1 + 1.62 z.
{ ï 0.0065
15.4
l
V
0.4/
0.4
*" ' l V
0.4/ 0.4
J
Nu is het bepalen van de éénmalige weerstanden iets, waarover nog
niet veel gegevens bestaan bij de hier toegepaste snelheden. In het algemeen zijn ze echter aanmerkelijk hoger dan die welke als gevolg v a n de
wrijving langs de wand van het kanaal ontstaan. Veel dient men hier nog
op ervaringscijfers af te gaan en ; s 3 X de meermalige weerstand gebruikelijk. In het hier berekende geval dient men dus te rekenen op een
weerstand van 4 m m W.k.
Men zij er op bedacht, d a t een t e kleine ventilator een te geringe luchtverplaatsing geeft, m a a r dat een te giote ventilator ook nadelen heeft,
aangezien de luchtcirculatie dan te sterk wordt. Naast een te hoog
stroomverbruik bestaat gevaar voor te sterke uitdroging.
De bediening van de ventilator komt overeen met die v a n het luchtcirculatiesysteem volgens COPE. Ook hier wordt dus geventileerd, wanneer de buitenlucht lager is dan de temperatuur in de bewaarplaats.
Maakt men gebruik v a n stroomlijn-schroefventilatoren, dan zijn deze
w=
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het meest economisch voor dit doel. Ze bezitten een hoog nuttig effect.
Bij elke gewenste grootte kan de fabriek het krachtverbruik opgeven.
In het geval, dat de ventilator 20 m 3 /min. bij 4 m m W.k. moet verplaatsen, dient men te rekenen op een krachtverbruik v a n 0.85 P.k.
Nu is 1 P.k.= 0.736 kilowatt, zodat het stroomverbruik van deze ventilator (0.85 X 0.736)= 0.63 k.W. is. Rekent men nu met een gemiddelde
draaitijd van 4 uren per etmaal over een periode van 3 maanden, dan
heeft men een stroomverbruik van 4X 30X 3X 0 . 6 3 = 227 K.W.U.
Afhankelijk van het stroomverbruik voor andere doeleinden zal men nu
een prijs per K.W.U. kunnen vaststellen. Als regel zal dit 3—5 cent
kunnen worden. De stroomkosten zouden daarmede per seizoen nog geen
f 7.— bedragen, naast het vastrecht-tarief. Per kg te bewaren product
kunnen deze kosten verwaarloosd worden.
g. Het vorstvrij houden van de bewaarplaats
Bij de bespreking van het doel en de berekening der isolatie k w a m
reeds naar voren, dat de aangebrachte isolatie niet toereikend is om
de vorst uit te sluiten. Indien werd uitgegaan van een binnentemperatuur
van 5° C zou het bij een buitentemperatuur van —io° C, theoretisch
7.5 dag kunnen duren, voordat de binnentemperatuur ook tot o° C is
gedaald. In de practijk zal echter bij invallende vorst de binnentemperatuur als regel al veel lager zijn. Wanneer deze o° C is, heeft men
in 't geheel geen reserve meer en wordt het reeds spoedig gevaarlijk
voor het fruit. Men zal bovendien rekening moeten houden m e t
warmteverliezen tengevolge van het openen der deur. Velen zullen
misschien de opmerking maken, dat de aangenomen toeslag van 20 %
voor de k-waarde der wanden in de practijk lager zal zijn en dus kan
meevallen. Ook vormt vaak één der wanden de scheiding met een sorteerruimte, zodat de warmteverliezen langs die zijde geringer zijn. Men dient
echter bij het weren van de vorst rekening te houden met de ongunstigste
omstandigheden en men zal er daarom verstandig aan doen, de noodzakelijkheid tot bijverwarmen niet uit te sluiten.
Teneinde alle verrassingen te voorkomen, wordt er van uit gegaan, d a t
de buitentemperatuur tot — 20° C k a n dalen, terwijl de binnentemperat u u r niet lager dan 0° C mag komen. De temperatuur op de zolder mag
dan op —io° C gesteld worden.
Het totale warmte-verlies bedraagt n u :
door de wanden 33.6 X 3X 0.7X 2 0 =
1412 kcal./uur
door het plafond 11.4x 5.4X 0.66X 1 0 =
406
„
Totaal afvoer
Aanvoer door bodem 11.4X 5.4X 0.74X 5 = 227 kcal./uut
Warmteproductie bij o° C —

— =
284
24
Totaal toevoer

Verschil tussen afvoer en toevoer

1818 kcal./uur

.,
511 kcal./uur
1307 kcal./uur
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Foto g. Verwarming van muren met electrische verwarmingskabels op de isolatie
aangebracht.
(Foto Osinga, Hoorn.)

Verwarmen met petroleum is af te raden, niet alleen omdat hierdoor
veel waterdamp ontstaat en de petroleumlucht gemakkelijk aan het fruit
blijft hangen, maar bovenal, omdat het niet denkbeeldig is, dat de
verbrandingsproducten de rijping van het fruit versnellen.
Nu is i K . W . = 860 W . E . en zou hier dus een verwarmingscapac'teit
v a n 1307: 8 6 0 = 1.5 K.W. moeten worden aangebracht. Dit zou t e
bereiken zijn met een straalkachel, doch de hierdoor voortgebrachte
warmte is minder gewenst, omdat ze zeer plaatselijk gericht is. Beter
is het gebruik te maken van verwarmingskabels, zoals deze ook gebruikt
worden voor grondverwarming in de witloftrekkerij. Deze kabels worden
tegen de wanden bevestigd, zodat de warmte ook wordt ontwikkeld op de
koudste plaats. Het aanbrengen van de kabels is te zien op foto 9.
Desgewenst kunnen ze naderhand in een aan te brengen pleisterlaag
worden weggewerkt. Het in- en uitschakelen van de verwarming kan
vol-automatisch plaats vinden m e t behulp van een thermoregulateur.
De instelling hiervan kan zodanig geschieden, dat de verwarming
wordt ingeschakeld zodra de temperatuur beneden o° daalt. Is deze
temperatuur weer bereikt, dan wordt de stroom opnieuw uitgeschakeld.
Men heeft hier dus verder geen omkijken naar. Het totale aantal uren, d a t
de verwarming aan is, is als regel klein. Sommige jaren zal in 't geheel
niet verwarmd behoeven te worden.
h. De mogelijkheid tot ombouwen van bestaande schuren
In vele gevallen beschikt men over ruimte, welke geschikt is of geschikt
gemaakt kan worden voor een fruitbewaarplaats. De laatste jaren heeft
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in menig bedrijf omzetting van de aard van het bedrijf plaats gevonden.
Als gevolg van velerlei oorzaken heeft zich een verschuiving voorgedaan
v a n gemengd- naar uitsluitend fruitteeltbedrijf, waarbij in het bijzonder
het vee is verdwenen. Daardoor zijn stallen voor varkens, koeien of paarden vrij gekomen, terwijl de beplanting met vruchtbomen is toegenomen.
De behoefte aan bewaren ontstaat dan langzamerhand en het spreekt vanzelf, d a t men in de eerste plaats t r a c h t de leegstaande ruimte hieraan
dienstbaar te maken. Als regel is dit ook mogelijk, mits het bouwwerk
voldoende solide en van een goede kap voorzien is. Voor het inrichten
zijn geen algemene plannen aan te geven, daar de ligging t.o.v. andere
ruimten erg verschillend kan zijn. Meestal zullen er één of meer muren
zijn, waaraan andere bedrijfsruimten grenzen, zodat deze voor de toevoer
van verse lucht uitvallen. Soms is slechts één buitengevel ter beschikking
en dan hangt veel af van de ligging, welke weg gevolgd moet worden.
Ventileren met behulp van luchtkokers is niet altijd mogelijk, doch het
aanbrengen van een of meer ventilatoren brengt in de meeste gevallen
uitkomst. Met behulp van geforceerde luchtcirculatie is men in staat de
lucht t e brengen of af t e zuigen waar men wil. H e t beste k a n m e n in
dergelijke gevallen advies inwinnen bij de Rijkstuinbouwconsulent.
Veelal denkt men, dat binnenmuren niet geïsoleerd behoeven te
worden. Dit is niet juist, aangezien door die muren even goed warmtetransport in beide richtingen k a n plaats vinden. Slechts wanneer men
hooi- of strobergplaatsen aangrenzend heeft, zoals dit voor de zolder
het geval kan zijn, zal men ter plaatse de isolatie kunnen weglaten.
In sommige gevallen zijn kelders beschikbaar, die men wil benutten.
Ook hiervan is in de regel wel een bruikbare bewaargelegenheid te
maken, al geven wij aan een bovengrondse bewaarplaats de voorkeur
boven een in de grond, omdat de laatste een gemiddeld hogere temperat u u r zal hebben als gevolg v a n de w a r m t e die uit de grond opstijgt.
Bij kelders kan men ventileren met luchtkokers, doch meestal beter
met ventilatoren. Men dient er dan zorg voor te dragen, dat de lucht,
welkevia koekoeken of keldergaten toetreedt, eerst geheel naar de bodem
v a n de kelder geleid moet worden, omdat anders gevaar bestaat, d a t ze
over de kisten heen direct naar de luchtafvoerkoker of ventilator ont.
wijkt.
i. De bergingscapaciteit
Hieronder verstaat men het aantal kg appelen, dat per m 3 ruimte
inhoud geborgen kan worden. Ten dele hangt dit natuurlijk af v a n de
gebruikte kist. Kleinere kisten zijn uit bewaartechnisch oogpunt beter
te achten, doch zijn minder economisch in ruimte-benutting. Daarnaast is echter ook de wijze waarop gestapeld k a n worden v a n belang,
hetgeen weer grotendeels afhangt v a n de verhoudingen, lengte tot
breedte en de plaats v a n de luchttoevoeropeningen. Wil men tot een zo
economisch mogelijk gebruik van de beschikbare ruimte komen, dan vereist de stapeling wel enige aandacht. Daarbij mag geen afbreuk worden
gedaan aan een doelmatige ventilatie, zodat aan het hiervoor besprokene
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dient te worden voldaan. Aan de andere k a n t dient men te zorgen voor
een zo klein mogelijk ruimteverlies voor gangpaden met behoud van voldoende overzichtsmogelijkheid. H o u d t men met deze factoren rekening,
dan kan men ongeveer rekenen, dat er bij gebruik van kisten van
60 X 40 X 30 cm 200 kg/m 3 bruto inhoud geborgen k a n worden. In
sommige gevallen k a n dit zelfs 250 kg/m R bedragen zonder aan de te
stellen eisen te kort te doen. Dit hangt af v a n de onderlinge verhoudingen
van kisten en ruimtematen. Ook het ventilatiesysteem is v a n invloed.
j . De temperatuur en het vocht in de bewaarruimte
Men streeft steeds naar een zo laag mogelijke temperatuur in de
bewaarplaats, mits deze niet te ver onder de o° C ligt met het oog op
het bevriezingsgevaar. Voor het slagen hiervan is men in hoofdzaak
afhankelijk van de buitentemperatuur. Indien deze niet voldoende
of niet lang genoeg daalt, is dit ook met de temperatuur in de bewaarplaats het geval. Dit kan men wel als het grootste bezwaar v a n het
systeem aanmerken. De gemiddelde minimum-temperatuur van de lucht
in de maanden October en November bedraagt 5.8 resp. 2.2 0 C en de
laagste minimum-temperaturen in diezelfde maanden — 6.9 resp.
—14.4° C. De dagelijkse minimum-temperatuur komt slechts gedurende
korte tijd voor en indien men in October een temperatuur van 6° C in
de bewaarplaats kan bereiken, moet men tevreden zijn. N a a r m a t e men
verder in de winter komt begint de bewaarplaats meer een koelhuis
nabij te komen. In Maart kan de temperatuur echter alweer belangrijk
stijgen. De luchtvochtigheid dient gedurende de gehele bewaarperiode
± 85 % te bedragen. Is ze lager, dan bestaat gevaar voor te snel uitdrogen, is ze hoger, dan krijgt men te veel rot. Het is moeilijk wijzigingen
in de relatieve vochtigheid aan te brengen. Verhogen kan men ze door
het sproeien van water op de vloer en door het ophangen v a n n a t t e
zakken. Verlagen door de vochtafgifte van de grond te verminderen.
Dit bereikt men met een laag scherp zand of door het aanbrengen van
een betonnen vloer. De ervaring heeft echter geleerd, dat onder de omstandigheden in ons land, de luchtvochtigheid als regel in orde is, wanneer
men geen veranderingen in de vloer aanbrengt, doch de grond laat liggen,
zoals ze vóór het bouwen was.
k. De sorteerruimte
Voor het sorteren van het fruit, dat uit de bewaarruimte komt, m a a k t
men bij voorkeur gebruik van een speciaal daartoe ingerichte sorteerruimte, welke aansluit bij de bewaarplaats. Ze kan tevens dienst doen
als luchtsluis, zodat men steeds genoodzaakt is via de sorteerruimte de
bewaarplaats te betreden. Het fruit, d a t uit de bewaarruimte komt, k a n
binnenshuis blijven, hetgeen bij vorst van belang k a n zijn.
Op grotere bedrijven zal men er de voorkeur aan geven de sorteerruimte zodanig te maken, dat direct met een auto naar binnen gereden
k a n worden. Er is dan ook geen bezwaar tegen deze ruimte v a n een paar
grote deuren te voorzien. Heeft men de beschikking over rolbanen, dan
Sprenger, Fruitteelt.
5g
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is het veelal eenvoudiger de auto's of wagens buiten de sorteerruimte
te houden en kan men de beschikbare ruimte ten volle benutten voor h e t
op stapels plaatsen van de kisten met fruit.
De wanden van de sorteerruimte worden opgetrokken van één-steensmuren, of, wat beter is, van twee-half-steens muren met een spouw er
tussen. Voorts dient er voor te worden zorggedragen, dat men later
beschikken kan over veel licht, dat bij voorkeur zo hoog mogelijk moet
kunnen binnenvallen. Er moeten dus flinke ramen worden aangebracht,
zodat de sorteertafel of machine voldoende belicht wordt. De vloer
wordt v a n stenen tegels of beton gemaakt, zodat het schoonhouden
gemakkelijk uitvoerbaar is en men in de ruimte een stevige bodem heeft.
Vorstvrij is deze ruimte natuurlijk niet en wil men er in de winter bij
vriezend weer werken, terwijl er ook fruit in geborgen staat, dan moet
voor verwarming gezorgd worden. Een stookgelegenheid voor een eenvoudige kachel in een der hoeken is daarom gewenst.
In de donkere wintermaanden zal daglicht vaak niet toereikend zijn
en kan men met voordeel gebruik maken van electrische daglichtlampen,
waardoor het steeds mogelijk is de kleur goed te beoordelen.
Het sorteren in de bewaarplaats is onder alle omstandigheden om
hygiënische redenen te ontraden. Hierdoor toch worden veel schimmelsporen vrijgemaakt, die in de lucht van de ruimte komen en weer kans op
besmetting geven. Voorts wordt er veel stof verspreid. De verlichting is er
onvoldoende, terwijl de temperatuur voor het personeel onaangenaam is.
Fruit, dat voor sortering in aanmerking komt, wordt na het sorteren als
regel ook meteen verwijderd en verkocht.
1. De stichtingskosten
Zoals de verhoudingen in prijzen thans zijn, is het moeilijk hiervoor
normen te stellen. In de jaren vóór 1940 was het echter mogelijk een
zekere middenprijs te berekenen en bedroeg deze per m 3 nuttige bewaarruimte (dus eigenlijke bewaarplaats) f 11.— tot f 30.—. De kosten per m s
bruto ruimte kwamen in die jaren op f 6. f 1 1 . — ;thans f 25. f 3 5 . — .
Een belangrijke post in de totaal-kosten vormen steeds die voor de
isolatie, zodat men er terdege op dient te letten, welk isolatiemateriaal
men neemt. Een bewaarplaats voor ± 30.000 kg, die men veel aantreft
kostte vóór 1940 ongeveer f 2800. f 3500.—, terwijl men voor d e
dubbele capaciteit ook ongeveer het dubbele bedrag vroeg.
Het percentage van afschrijving kan men volgens gegevens van h e t
kostprijsonderzoek van de Directie van de Landbouw, op 2 % per j a a r
stellen.
§ 2.

H E T KOELEN

Voor het bewaren van het zachte fruit en handperen kan men geen gebruik maken van luchtgekoelde bewaarplaatsen, doch is kunstmatig koelen tot een lage constante temperatuur onmisbaar. Dit is alleen uitvoerbaar in een gebouw met voldoende isolatie en voorzien van een koelinstal-
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Foto io. Koelhuis voor fruit bij de veiling „Utrecht en Omstreken". Inrit voor spoorwegwagons met daarboven gebouwde machinekamer.
(Foto Directie van de I^andbouw.)

latie. Onder de verschillende uitvoeringen kent men verschillende systemen, welke elk hun voor- en nadelen bezitten, (foto 10.)
a. De temperatuur en het vocht in de koelruimte
Wanneer men een ruimte wil inrichten tot koelcel voor fruit, dient
men er van uit te gaan, dat de temperatuur ten allen tijde op o° C kan
worden gehouden. In het bijzonder voor zacht fruit en handperen is het
van belang, dat men de temperatuur zo laag mogelijk en ook constant
kan houden, terwijl het voorts van belang is, dat de lage temperatuur
zo snel mogelijk wordt bereikt. Een constante temperatuur is mede
daarom van belang, omdat bij het hier gebruikelijke temperatuurniveau
en vochtgehalte van de lucht gemakkelijk condensatie van vocht k a n
optreden als gevolg v a n schommelingen in de temperatuur. Om dit a a n
te tonen werd door W E S T (131) uitgegaan van een partij Lane's Prince
Albert, waarvan hij een deel bewaarde bij een constante t e m p e r a t u u r
van + 5 0 C en een ander deel bij een gemiddelde t e m p e r a t u u r van
+ 5 0 C, schommelende tussen + 1 en + io° C. Daarbij was de luchtvochtigheid steeds 95 % . De verkregen resultaten waren nu als volgt :
+ 5° C. constant + 5° C. gemiddeld

Bewaartijd in dagen tot 10 % uitval
»
,, »,
», 50 %
,»

208
300

i

160
210

Uit andere waarnemingen was bekend, dat men door schommeling in
de temperatuur, zonder condensatie van vocht, dergelijke verschillen
niet kon oproepen.
De luchtvochtigheid in een koelhuis voor fruit dient hoog gehouden
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t e kunnen worden. Bij een temperatuur van o° C moet deze 90—95 %
bedragen. Deze luchtvochtigheid dient men te kunnen bereiken, ook
zonder dat vochtafgevend fruit in de ruimte aanwezig is. Verliezen door
uitdroging zijn daardoor tot een minimum te beperken. Hoger mag de
luchtvochtigheid echter ook niet komen, daar anders de ontwikkelingsmogelijkheid voor microöorganismen te zeer wordt vergroot, hetgeen
zich aanvankelijk uit in de vorm van een zeer oppervlakkige myceliumgroei. Bij de aanvang van het koelen kan men zonder bezwaar met een
wat lagere luchtvochtigheid werken in het bijzonder bij druiven. Hierdoor
bereikt men, dat eventueel aanhangend vocht verdampt en de turgor
v a n de epidermiscellen iets wordt verminderd ; de microörganismen
krijgen daardoor minder gemakkelijk vaste voet op de vruchten.
De speciale eisen, welke door de verschillende producten worden
gesteld, zullen elders besproken worden.
b. De afkoelsnelheid
Na het oogsten is het noodzakelijk, de vruchten zo spoedig mogelijk
op lage temperatuur te brengen. In het bijzonder is dit v a n belang bij
snel rijpende vruchten. Er moet dus voor gezorgd worden, dat de warmte
welke door het binnendringen van het fruit mede komt, binnen een
bepaalde tijd wordt weggewerkt, omdat een volgende dag weer opnieuw
fruit zal worden aangevoerd. De grootste aanspraken op de machineinstallatie worden bij een koelhuis voor hard fruit in de herfst gemaakt.
Neemt men aan, dat het gehele koelhuis in 14 dagen wordt volgereden,
dan zal men dus in staat moeten zijn om per dag 7 % v a n de totale
bergingscapaciteit op de gewenste temperatuur te brengen, waartoe
tijdelijk een looptijd van 24 uren per etmaal mag worden aangenomen.
Bij dit z.g.n. doorkoelen mag de luchtvochtigheid tijdelijk lager zijn dan
90—95 %> hetgeen van belang is bij de bepaling van de koelercapaciteit.
Schade aan het fruit, als gevolg van een te snel afkoelen, is nooit waargenomen.
c. De isolatie
Het koelen van een ruimte tot o° C, ook in de zomermaanden, vergt
«en grote hoeveelheid energie, hetgeen met kosten gepaard gaat. Het is
<laarom voor de koelhuiseigenaar goedkoper een flinke isolatie aan te
brengen, welke hem bij het aanschaffen weliswaar vrij veel geld kost, doch
op het aantal draaiuren der installatie doet besparen. Bij een koelhuis, d a t
ook in de zomer wordt gebruikt, dient men bij de berekening der warmteafvoer (koude productie is in feite niets anders dan warmte-onttrekking)
zich te baseren op een buitentemperatuur van 22° C. Hogere temperaturen, welke soms als gevolg van directe zonbestraling kunnen voorkomen, worden voorkomen door de spouwmuur van een koelhuis
t e ventileren. In de spouwruimte mag daarom met schaduwtemperatuur
gerekend worden.
Aangezien een koelhuis een gebouw is, dat vele jaren mee moet gaan,
•wordt hier bij voorkeur uitgegaan van het beste isolatiemateriaal dat we
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kennen. Vooral is dit nodig, omdat aan weerszijden van de isolatielaag
een groot verschil in temperatuur en dientengevolge een groot verschil
in dampspanning (21) heerst. Immers warme buitenlucht kan een grote
hoeveelheid vocht inhouden, terwijl de koude koelcellucht slechts weinig
kan bevatten. Er zal daarom steeds neiging bestaan voor de w a t e r d a m p
om van buiten naar binnen te trekken. Deze stroom heeft niet alleen
plaats langs regelrechte verbindingswegen maar ook door de muren.
Stenen zijn poreus en de waterdamp zal hier doorheen diffunderen. Ook
door de isolatie zal ze trachten heen te gaan, doch dan ontmoet ze op een
gegeven ogenblik een lagere temperatuur, waarbij de lucht niet al de
oorspronkelijk aanwezige waterdamp meer kan bevatten en de mogelijkheid bestaat, dat dan een derde in druppelvorm wordt afgescheiden. De
isolatie wordt daardoor ter plaatse nat. Is de wand naar de koelcelzijde
voldoende doorlatend, dan is dit gevaar minder groot, omdat de koelcellucht de aangevoerde waterdamp opneemt en naar de koellichamen
afvoert. Het is echter beter een d a m op te werpen voor deze waterdampstroom, zodat ze niet of slechts zeer beperkt in de koelcel kan doordringen. Door nu een laag aan te brengen, welke vrijwel diffusiedicht is,
kan men dit bereiken. Als men isolatiemateriaal kiest, dat zeer moeilijk
vocht doorlaat en opneemt, voorkomt men dat dit nat wordt. Moeilijkheden kan men goeddeels voorkomen door te isoleren met geïmpregneerde
geëxpandeerde kurkplaten, welke, in bitumen gedoopt, ook met bitumen
op de wanden worden geplakt. De diffusiedichte bitumenlaag bevindt
zich nu aan de warme zijde van de isolatie, zodat de grootste daling in
dampspanning ook aan de warme zijde van de isolatie optreedt. Doordat
de platen zelf zijn vervaardigd van geïmpregneerde kurkkorrels, nemen
zevrijwel geen vocht op. De korrels zelf zijn door roosteren geëxpandeerd,,
waardoor ze aan isolerende waarde gewonnen hebben. Tot nu toe vormen
deze kurkplaten nog steeds het beste materiaal voor het isoleren van koelen vriesruimen. Ze dienen geheel reukloos te zijn.
Aan de hand van een berekening van de warmtebalans en de daarvoor
benodigde koude productie ( = warmte-onttrekking) kan men nu nagaan
wat voordeliger is: zwaarder isoleren of de machine een groter aantal
uren laten werken (24). De factoren, welke hierbij een rol spelen, zijn de
kostprijs van de isolatie en de bedrijfskosten voor de machine. Deze
moeten tegen elkander worden afgewogen. In de practijk heeft dit reeds
plaats gevonden en zo isoleert men gebouwen waarin de temperatuur
op o° C moet worden gehouden op buitenmuren en zolders met 2 x 6 cm
kurkplaat, terwijl de bodem met 1 X 6 cm geïsoleerd kan worden. Met
opzet wordt hierbij de kurk gezet in twee lagen elk van 6 cm en niet i n
één van 12 cm, omdat bij het plaatsen in twee lagen de tweede plaat:
zodanig wordt geplaatst, dat hij zoveel mogelijk de naden van de eerste
dekt. Wanden welke de scheiding vormen tussen twee koelruimen kunnen
geïsoleerd worden met 4 cm kurkplaat aan elke zijde van de wand.
Bij het aanbrengen van kurkisolatie dient men steeds te bedenken,
dat deze niet in aanraking mag komen met kalk.
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d. De voorkoelruimte
In grotere koelhuizen kan het bezwaar opleveren, de koellichamen in
elk van de koelruimen een overcapaciteit te geven, voldoende om 7 %
van de totale bergingscapaciteit van het betreffende ruim in 24 uren
af te koelen. Laat men het fruit nu eerst een ruimte — welke men voorkoelruimte noemt — passeren, waarin het van de buitentemperatuur op
o° Cwordt gebracht, dan kan men door een overcapaciteit van het koellichaam in deze ruimte en door een ruime stapeling bewerken, dat het
fruit in de vereiste tijd wordt afgekoeld. Dit voorkoelruim dient dan
centraal gelegen te zijn t.o.v. de andere ruimen, omdat na afkoeling overbrenging naar de andere ruimen moet plaats vinden. Voordeel van een
voorkoelruimte is, dat men geen grote hoeveelheden warm fruit bij reeds
afgekoelde partijen brengt, waardoor de laatste weer min of meer warm
worden.
e. D e koelruimen of «cellen
Deze dienen voor de permanente opslag en hun koelercapaciteit dient
er dus op berekend te zijn, dat ze de normale warmte-instraling via de
muren, vermeerderd met de warmteproductie en een gering koudeverlies,
tengevolge van ventilatie, kunnen wegwerken. Is er geen voorkoelruimte,
d a n dienen deze ruimen voldoende overcapaciteit te bezitten om de temp e r a t u u r onder alle omstandigheden laag te houden. Bij kleinere installaties moet dit steeds het geval zijn.
Het is noodzakelijk bij de inrichting van een koelhuis rekening te
houden met de te verwachten aanvoer van appelen en peren, daar deze
beide artikelen niet in één ruimte geplaatst kunnen worden. In het algemeen zullen appelen de hoofdmassa vormen en zijn peren een nevenartikel. Worden veel druiven opgeslagen dan is het mogelijk, dat appelen
het nevenartikel worden, daar druiven en peren in één ruimte geplaatst
kunnen worden. Maakt men de cellen in verschillende afmetingen, dan
kan men de bezetting al naar de behoefte kiezen. In vóór- en naseizoen
kan men uitsluitend gebruik maken van de kleinere ruimten, zodat men
geen grotere behoeft te koelen, dan in verband met de hoeveelheid
te plaatsen fruit noodzakelijk is. In het bijzonder in kersen- en pruimentijd kunnen kleine cellen in een groot koelhuis van nut zijn.
W a t de bergingscapaciteit betreft, dient men in een koelhuis te
rekenen met een stapeling van ongeveer tot 250 kg/m 3 bruto inhoud,
uitgaande van kisten 60 X 40 X 30 cm met een inhoud van 25 kg
appelen. Voor de grote druivenbak 62 X 42 X 15 cm kan men rekenen
op 18 stuks per m 3 .
1. H e t t e m p e r e r e n
Wanneer het fruit met een temperatuur van o° Cuit het koelhuis komt,
bestaat in de zomer gevaar voor neerslaan van vocht uit de buitenlucht
op het koude oppervlak van de vruchten. De lucht, welke in aanraking
k o m t met het koude oppervlak, wordt ter plaatse afgekoeld en kan al het
vocht niet meer bevatten, zodat zich dit in druppels afzet. De vrucht
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•werkt dan min of meer als een condensatievat. Daarnaast geeft ook de
vrucht zelf vocht af. Wanneer de lucht niet met vocht verzadigd is,
wordt dit uitgescheiden als waterdamp. Wanneer zich om de vrucht
echter een laag van verzadigde lucht bevindt, kan deze geen vocht in
d a m p v o r m kwijt worden en wordt dit in druppelvorm afgescheiden.
Gaan we in Augustus uit van een temperatuur van 22° C en een luchtvochtigheid van 90 % , dan bevat de lucht per m 3 17.7 g w a t e r d a m p .
Deze lucht bereikt reeds haar maximale verzadiging bij afkoeling tot
20.3 0 C. Bij o° Ck a n de lucht maximaal 4.9 g waterdamp per m 3 opnemen
en wordt dus bij afkoeling van 22 0 C tot o° C een hoeveelheid van 12.8 g
w a t e r d a m p per m 3 in druppelvorm afgescheiden.
Het fruit, dat uit het koelruim komt moet op temperatuur worden
gebracht zonder dat het beslaat en deze bewerking duidt men aan met
het woord tempereren. Het overbrengen in de hogere temperatuur dient
zo snel mogelijk te kunnen plaats hebben, daar de behoefte aan een
bepaald product niet steeds v a n te voren vast staat. K u n s t m a t i g opwarmen is hierbij veelal noodzakelijk.
Men kan nu twee wegen volgen.
Men brengt het fruit over in een ruimte van lage temperatuur en dientengevolge ook van lage dampspanning, waarna men ruimte en fruit geleidelijk in temperatuur verhoogt. De ervaring heeft reeds geleerd, dat deze
werkwijze niet bevredigt, omdat ze óf te lang duurt, óf er komt via de
wanden en als gevolg v a n vochtafgifte door het fruit zelf te vroeg reeds
t e veel vocht in de lucht, zodat toch condensatie optreedt.
Men brengt het fruit over in een ruimte van hogere temperatuur, doch van
zeer lage dampspanning, zodat de lucht bij aanraking met het fruit haar
d a u w p u n t niet kan bereiken. Het verkrijgen van de lage dampspanning
moet men bereiken door de lucht te drogen, hetgeen mogelijk is door ze
t e laten strijken langs koelhuizen, die het vocht op haar oppervlak
neerslaan, of door de lucht te laten strijken over een chemisch droogmiddel, dat het vocht absorbeert.
Hier te lande is bij de inrichting der tempereerruimte slechts de uitvoering met behulp v a n koelhuizen beproefd (22), doch heeft nog niet
geheel bevredigd. Wel is gebleken, dat er in de eerste plaats voor gezorgd
moet worden, dat indringen van vocht door lekken en via de wanden
t o t een minimum wordt beperkt, anders is de hoeveelheid vocht, welke
langs deze wegen wordt toegevoerd, groter dan de machine-installatie
k a n afvoeren. Het bekleden van de wanden met een voor waterdamp
diffusiedicht materiaal is noodzakelijk, waarvoor gegalvaniseerd ijzer of
zink in aanmerking komt. Daarbij dienen alle wanden, dus ook vloer
en zolder bekleed te worden, tenzij ze grenzen aan een ruimte, welke
eveneens een lage dampspanning heeft. Het meest doelmatig werkt men,
wanneer men het fruit in de tempereerruimte kan brengen direct vanuit
een koelruimte via een directe verbindingsdeur of luik, zodat men geen
gangen behoeft te passeren.
W e r k t men met koelhuizen om de lucht te drogen dan plaatst men bij
voorkeur de koelmachine, die als regel luchtgekoeld k a n zijn, in de
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tempereerruimte. De warmte welke door de machine aan de koelhuizen
onttrokken wordt, wordt in de condensor weer aan de lucht afgestaan
en komt dus de opwarming van het fruit ten goede. Daarnaast is een
electrische verwarming nodig, die de lucht opwarmt nadat ze haar vocht
aan de koelhuizen heeft afgestaan.
Teneinde een snelle opwarming en afvoer van te veel aan vocht te verkrijgen is een grote luchtcirculatie noodzakelijk.
Het probleem van het tempereren is nog niet onder alle omstandigheden opgelost. In vele gevallen kan men echter z'n doel bereiken door
het fruit in de vroege morgenuren uit het koelhuis te halen en op een
beschaduwde plaats in de wind te zetten.
2. D e k o e l s y s t e m e n
Bij een fruitkoelinstallatie dient men er van uit te gaan, dat elke
koelruimte een aparte gesloten luchtcirculatie ontvangt. Het mag b.v.
niet voorkomen, d a t de lucht uit een „perencel" in vrije verbinding met
die uit een „appelencel" staat. Als gevolg daarvan is het niet mogelijk uit
te gaan van een centrale koeler, waarop de luchtcirculatie van alle cellen
aansluit. Ook het feit, dat verschillende producten een verschillende
optimumbewaartemperatuur verlangen, brengt met zich mede, d a t het
niet mogelijk is de lucht van de verschillende ruimten in vrije communicatie met elkander te laten treden.
Voor het onttrekken van een bepaalde hoeveelheid warmte aan een
koelruimte heeft men koellichamen van een zekere capaciteit nodig.
Elke m 2 van het koeleroppervlak is slechts in staat om per uur een
beperkt aantal warmte-eenheden per ° C temperatuursverschil tussen
koeleroppervlak en koelcellucht over te brengen. Het totale aantal
warmte-eenheden, dat per uur moet worden overgebiacht, moet dus verkregen worden door het temperatuursverschil bij het koellichaam groter
te maken of de oppervlakte van de buizen te vergroten, terwijl natuurlijk
beide maatregelen ook samen kunnen gaan.
Nu is in het voorgaande reeds ter sprake geweest, dat een lage temperatuur vochtonttrekkend werkt en dat ze dit des te meer doet, n a a r m a t e
ze lager is. Wil men nu toch vasthouden aan de eis, dat de luchtvochtigheid 90—95 % bedraagt, dan moet er een zeker verband bestaan tussen
de temperatuur van het oppervlak van de koelhuizen en die van de daarmede in verbinding staande lucht. De practijk heeft geleerd, dat bij de
hier in aanmerking komende temperaturen dit verschil ongeveer 5 0 C
mag bedragen. Dit brengt met zich mede, dat bij het overbrengen v a n
grote hoeveelheden warmte met grote koeleroppervlakken gewerkt moet
worden. In de voorkoelruimen, waar men in korte tijd een zeer grote
hoeveelheid warmte moet afvoeren, is er echter geen bezwaar tegen
gedurende deze korte tijd met een groter temperatuursverschil dan 5° C
te werken.
Zou men nu twee ruimen, waarin een verschillende temperatuur moet
heersen, koelen met een koelvloeistof van éénzelfde temperatuur, dan is
dit mogelijk voor zover het betreft het bereiken van de gewenste ruim-
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temperaturen, doch het verschil tussen luchttemperatuur en temperatuur
van het koeleroppervlak zal het grootste zijn bij het ruim met de hoogste
temperatuur. Gevolg hiervan is, d a t de luchtvochtigheid daar te sterk zal
dalen, zodat men d a n te veel last v a n uitdrogen krijgt. Dit bezwaar doet
zich reeds gevoelen, wanneer het temperatuursverschil van de cellen
slechts 3° C bedraagt.
Elk koelruim dient dus verzorgd te worden door een eigen koellichaam
met een op het betreffende koelruim ingestelde temperatuur.
Wanneer de koelinrichting geen grote omvang bezit is het veelal
mogelijk met één of twee kleine koelmachines te werken, waarvan de
condensor met lucht gekoeld wordt. Elke cel ontvangt dan zijn eigen

Foto i i . Machinekamer in het koelhuis van de Vetting „Utrecht en Omstreken"
Pekel
bakken en pekelpompen; geheel links compressoren met motor.
(Foto Directie van de landbouw.)

koellichaam, dat behoort bij een eigen koelmachine. Zo mogelijk worden
de beide machines uitwisselbaar gekoppeld, zodat in geval v a n nood de
een de plaats van de andere kan innemen.
Ook bij grotere uitvoeringen is dit systeem mogelijk. W a a r bij kleinere
installaties gewerkt wordt met chloormethyl of freon als koelmedium,
gebruikt men bij grotere installaties in hoofdzaak ammoniak voor dit
doel. De condensor moet nu echter door water worden gekoeld. Omdat
de koude verwekkende ( = warmte onttrekkende) vloeistof welke in de
verdampers verdampt haar werkzaamheid in de koelruimen zelf verricht,
spreekt men v a n : „koelen met directe verdampers."
Een ander systeem, dat in het bijzonder bij grote inrichtingen wordt
toegepast, is de tussenschakeling van pekel. Nu komt niet de verdamper
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in het koelruim zelf te staan, doch in een pekelbak ; de pekel wordt nu
met behulp van pompen naar de verschillende ruimen gebracht. Ook
hierbij worden in de ruimen speciale koellichamen opgesteld, welke de
warmte aan de lucht onttrekken en met de opgewarmde pekel naar de
pekelbak voeren. Hier wordt de warmte aan de pekel onttrokken door de
verdamper, welke in de pekelbak is geplaatst. Het verdampende koelmedium neemt de warmte op en deze wordt via de condensor m e t het
koelwater naar buiten afgevoerd.
Maakt men nu gebruik van twee pekelbakken, welke elk op een
andere temperatuur worden gehouden, dan kan men door een juiste
combinatie van leidingen en menging van de beide pekeltemperaturen
elke gewenste temperatuur van de koellichamen in de cellen bereiken.
Ook is dit soms mogelijk, door de warme pekel, uit de cellen komend, te
mengen met de koude pekel, (foto n . )
Als gevolg van de tussenschakeling van het pekelsysteem, spreekt men
v a n „pekelkoeling". Deze uitvoering is meestal duurder dan die met
directe verdamping, doch biedt toch vele belangrijke voordelen. Het
systeem met pekelkoeling is soepeler, men kan er meer temperaturen
mede bereiken. De schommelingen in temperatuur zijn kleiner bij een
grotere rustperiode van de machines, omdat de pekel in s t a a t is een
zekere vooraad aan koude te vormen. Als gevolg v a n de buffervoorraad
koude pekel is de bedrijfszekerheid groter.
Bij het toepassen van pekelkoeling kan men nog onderscheid maken in
z.g.n. droge- en n a t t e koelers. In het eerste geval bevindt zich tussen de
pekel en de cellucht de wand van de pekelbuizen. In het tweede geval
komt de lucht direct met de pekel in aanraking. Nadeel v a n de n a t t e
luchtkoeler is, dat de pekeloplossing als gevolg v a n vochtopname zich
steeds meer verdunt, zodat ze soms op de lucht te veel drogend werkt.
(Een zoutoplossing is vochtaantrekkend.) De lucht komt echter grotendeels gezuiverd van bacteriën, stof en ongewenste luchtjes uit de koeler.
Voor het hierna te bespreken systeem van gasbewaring zijn de n a t t e
koelers niet toe te passen, omdat de pekel koolzuurgas zou vastleggen.
3. D e l u c h t v e r d e l i n g
In fruitkoelhuizen is de luchtverdeling een van de belangrijkste
kwesties waarop gelet moet worden. De eis van het fruit — een zo laag
mogelijke constante-optimum-bewaartemperatuur, bij een hoge luchtvochtigheid — brengt met zich mede, dat de plaatselijke verschillen in
het koelruim tot een minimum moeten worden gereduceerd. Het verschil
in temperatuur tussen in en uit de koeler gaande lucht mag niet meer dan
3 0 C bedragen. Door menging met de koelruimlucht wordt dit verschil
direct aanmerkelijk verminderd. De luchtomloop moet betrekkelijk
groot worden. Toch zal de luchtsnelheid zo klein mogelijk gehouden
moeten worden, om het gevaar van uitdrogen tot een minimum te
beperken. Koelen zonder hulp van geforceerde luchtcirculatie met ventilatoren, de z.g.n. stille koeling, kan hier niet worden toegepast. (23)
Een vroeger algemeen toegepast systeem van luchtcirculatie met
behulp v a n kokers is afgebeeld op foto 12. Thans wordt dit als verouderd
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Foto 12. Koelruim met luchtcirculatic door middel van zuig- en perskokers. Veilingsvereniging „Zuid-Beveland", Goes.
(Foto Directie van de landbouw.)

beschouwd, omdat het geen waarborgen biedt voor een voldoend homogene temperatuur-verdeling in het koelruim. De kanalen langs de zolder,
welke bestaan uit pers- en zuigkokers, voeren de lucht aan met behulp
van een ventilator vanuit de koeler en brengen deze in de cel, waar ze
weer wordt afgezogen door de zuigkokers, die haar terugvoeren naar het
koellichaam. Daarbij is aangenomen, d a t de lucht na het verlaten v a n
de perskokers overal tussen de kisten zal zakken en de warme lucht welke
zal opstijgen door de zuigkokers verwijderd wordt. In werkelijkheid blijkt
dit nu slechts ten dele het geval te zijn. De lucht zal de weg met de geringste weerstand kiezen en de hoeken van de koelruimte zeer onvoldoende verzorgen. Schematisch is dit voor te stellen in fig. 5, waarbij de
gebogen lijnen aangeven, hoe de luchtcirculatie zou moeten lopen, doch
waarbij de pijlen aangeven, hoe ze in werkelijkheid zal gaan. Hetzelfde

Fig. 5. Kortsnijden van de luchtcirculatie bij gebruik van zuig-perskokers.
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Fig. 6. Kortsnijden van luchtcirculatiebij gebruik van koellichaamzonder luchtgeleiding.

bezwaar, dat aan het systeem van pers-zuigkanalen kleeft, vindt men ook
bij die installaties, waar het koellichaam aan het plafond van de cel is
opgehangen en de lucht, door de tevens aangebrachte ventilator zonder
enige geleiding inde ruimte wordt geblazen. Het gevaar voor,,kortsnijden"
v a n de luchtcirculatie volgens fig. 6 zal groot zijn. Men tracht dit wel te
ondervangen door het aantal koellichamen groter te maken, hetgeen
echter de eigenlijke fout — ongedwongen luchtcirculatie — niet goed
maakt.
Een betere wijze van luchtcirculatie is die, waarbij de lucht gedwongen
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Fig. 7. Horizontale luchtcirculatie met pers- en zuigwand.
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Verticale luchtcirculatie met loze zoldering en vloer.
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wordt één richting te volgen, zoals aangegeven in de fig. 7 en 8. Of men
daarbij horizontale, dan wel verticale circulatie kiest, hangt voor een
groot deel af van de verhoudingen in lengte, breedte en hoogte. Kenmerkend is echter, dat de lucht eerst wordt afgeleverd in een vrije ruimte
achter een schot of zoldering, waarna ze over de gehele oppervlakte v a n
wand of zoldering gelegenheid krijgt via openingen in de stapelruimte te
treden; daarna wordt ze weer over een gehele wandoppervlakte of vloer
afgezogen. Al wordt de stapeling ook dichter, toch zal de lucht er door
moeten, want een andere weg is er niet en het teweeggebrachte drukverschil tussen pers- en zuigzijde moet hiervoor bij normale stapeling
toereikend zijn. Doordat de lucht over een grote oppervlakte wordt
toegelaten en afgezogen, kunnen de luchtsnelheden in de ruimte tussen
het koelgoed laag blijven. Hoe groter dit oppervlak en hoe korter de

F o t o 13.

Koelruim m e t luchtcirculatie door middel v a n een loze zuig- en p e r s w a n d volgens
fig. 7. Veilingsvereniging „Zuid-Beveland", Goes.
(Foto Directie v a n de I,andbouw.)
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afstand tussen in- en uitlaat, des te lager de luchtsnelheden en des t e
kleiner de temperatuursverschillen tussen in- en uitgaande lucht zijn.
Een bezwaar is, dat men een betrekkelijk groot ruimteverlies krijgt als
gevolg van de loze vloer of wand. Bij kleinere ruimten wordt de zuigwand
wel vervangen door een zuigkoker. Overigens lenen deze systemen zich
er toe de luchtcirculatie omkeerbaar te maken. Door gebruik te m a k e n
van een schroefwielventilator kan men, door het omkeren van de draairichting, de lucht in omgekeerde richting leiden, zodat de perswand een
zuigwand wordt. Men bereikt hiermede, d a t de lucht in de ruimen flink

F o t o 14. Koelruim met verticale luchtcirculatie door middel v a n loze vloeren en k o k e r s
langs het plafond volgens fig. 8. Circulatie omkeerbaar. Wanden, vloer en zoldering gasdicht
g e m a a k t rnet zinkbekleding. Veilingsvereniging „Utrecht en Omstreken".
1
i
(Foto Directie v a n de ï v andbouw.)

gemengd wordt. In elk koelruim dient een inrichting te worden aangebracht, waardoor het mogelijk is verse buitenlucht binnen te zuigen,
welke dan eerst het koellichaam moet passeren om op temperatuur t e
worden gebracht, waarna ze de koelruimte kan binnengaan. Een afbeelding van de beide luchtcirculatiesystemen geven de foto's 13 en 14.
4. De b e d i e n i n g v a n e e n k o e l - i n s t a l l a t i e
Deze vormt tegenwoordig geen probleem meer. De fruitteler, die zelf
niet koeltechnisch aangelegd is, kan zich een machinerie aanschaffen, die
zonder toezicht foutloos functionneert. Het gehele systeem k a n namelijk
geautomatiseerd worden. Bij de oudere installaties is dit niet het geval,
daar is handbediening noodzakelijk, zodat men als regel ook alleen bij
dag de machines laat werken. Een geautomatiseerde installatie regelt zich
echter geheel zelfstandig, wanneer de temperaturen dit noodzakelijk
maken.
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Nemen we het geval, dat er gewerkt wordt met pekelkoeling. De gang
van zaken is dan als volgt. De koelcompressor begint te werken en de
verdamper in de pekelbak onttrekt aan de pekel warmte. De pekel uit
deze bak wordt met behulp van een pomp naar de koellichamen in de
cellen gevoerd, die warmte onttrekken aan de lucht in de koelruimen.
De lucht in de cel wordt op haar beurt door ventilatoren met het fruit
in aanraking gebracht en onttrekt hieraan de warmte, alsmede de
warmte, welke door de wanden naar binnen komt. Wanneer nu de temperatuur in de cel te hoog wordt, zorgt een thermoregulateur er voor, dat
de ventilatoren beginnen te werken ;tegelijk hiermede gaat de pekelpomp
van het betreffende ruim draaien en zodra de vereiste minimumtemperat u u r bereikt is, worden ventilator en pomp automatisch uitgeschakeld.
Is de temperatuur van de pekel te hoog geworden, dan zorgt een andere
régulateur er voor, dat de compressor begint te lopen. Is de pekel voldoende afgekoeld, dan stopt de compressormotor automatisch. Tegelijk
met de compressor wordt de koelwaterpomp in- en uitgeschakeld, alsmede het roerwerk van de pekelbak.
Heeft men geen pekelkoeling, doch directe verdamping, dan verandert
dit in wezen niets. Ook hierbij kan men werken met een volautomatisch
bedrijf. Tegen eventuele storingen worden zekeringen tussengeschakeld,
die de gehele installatie stop zetten en bij overschrijden van een bepaalde
temperatuur een alarmsignaal in werking stellen.
Er dient h'er echter nog op gewezen te worden, dat het op bezwaren
stuit in een bedrijf met directe verdampers, waarbij een aantal cellen, elk
met een eigen verdamper, aangesloten zijn op één compressor, volautomatisch te werken. Als gevolg van het verschil in temperatuur en koudebehoefte in de verschillende ruimen, wordt niet steeds door alle ruimen
om afkoeling gevraagd, terwijl er misschien één is, waar dit wel het geval
is. Voor dit ene ruim moet nu de machine in werking gesteld worden,
terwijl ze eigenlijk afgesteld is op het afkoelen van alle ruimen. Gevolg
hiervan is, dat het ene ruim, dat wel afgekoeld moest worden, een te lage
temperatuur in de koellichamen krijgt, waardoor de cel te droog wordt.
In dit geval kan men niet volautomatisch werken en is pekelkoeling
beter op haar plaats.
f. De gasbewaring
i. H e t p r i n c i p e d e r g a s b e w a r i n g
Hieronder verstaat men het bewaren van fruit in gekoelde toestand
in een ruimte waarin de gewone atmosferische samenstelling gewijzigd is.
Men brengt de vruchten dan in een ruimte, welke gekoeld kan worden,
doch waarvan de wanden met een diffusiedichte bekleding voorzien zijn.
Deze ruimte wordt gedurende enige tijd hermetisch gesloten, terwijl het
fruit voortgaat met de ademhaling. De zuurstof, welke in zuivere lucht
voor 21 % aanwezig is, wordt verbruikt en daarvoor in de plaats wordt
koolzuur gevormd. Zolang zich geen belangrijke afwijkingen in het stofwisselingsproces voordoen en voldoende zuurstof aanwezig is, is het
volume uitgescheiden koolzuur practisch gelijk aan het volume zuurstof.
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dat wordt opgenomen. De totale-druk in de bewaarruimte blijft hiermede dus gelijk aan die welke buiten heerst. Zodra het koolzuurgehalte
een voor de bewaarde variëteit bepaald niveau heeft bereikt, wordt een
luikje geopend en door ventilatie dit niveau constant gehouden. Elk
volume gas, dat nu de bewaarruimte verlaat bevat 79 % stikstof, terwijl
de rest uit zuurstof en koolzuur bestaat. Elk volume lucht, d a t er voor
in de plaats wordt gelaten, bevat eveneens 79 % stikstof, doch de rest
bestaat volledig uit zuurstof. Het komt er bij deze ventilatie dus op neer,
d a t elk volume koolzuur, dat wordt afgevoerd, wordt vervangen door
zuurstof, zodat steeds de som der percentages zuurstof en koolzuur 21 %
blijft. Een ruimte, welke voor dit doel geschikt is, ziet men o.a. in
foto 14.
Wil men verhoudingen tussen zuurstof en koolzuur maken, waarbij de
som der beide percentages geen 21 % is, dan kan men niet volgens het
hier beschreven systeem van ventilatie te werk gaan. Een in Engeland
toegepaste methode is die, waarbij de som van beide percentages kleiner
is dan 21 % . Men verkrijgt deze atmosfeer, door de lucht welke uit de
gasdichte ruimte komt te leiden over een apparaat, waarin het koolzuur
wordt vastgelegd, waarna men de lucht weer terugvoert in de container.
Het tekort, waardoor onderdruk zou ontstaan, wordt aangevuld m e t
verse lucht. Nu is echter alleen koolzuur uit de gasdichte ruimte verdwenen, terwijl er voor in de plaats zuurstof en stikstof komen. De lucht
in de ruimte wordt dus rijker aan stikstof en armer aan zuurstof. Zou
men nu n a het bereiken v a n een bepaald niveau, van b.v. 5 % zuurstof
en 5 % koolzuur weer alleen met buitenlucht ventileren, zonder aanvulling van het gasmengsel, d a t via het koolzuurabsortieapparaat
retourneert, dan zou men te veel stikstof kwijt raken en weer een verrijking met zuurstof krijgen. Om dit te voorkomen, moet het koolzuurabsorbtieapparaat, dat men in Engeland aanduidt met „scrubber",
dus blijven werken.
2. D e o o r s p r o n g v a n h e t b e w a r e n d o o r h e t r e g e l e n d e r a t m o s ferische bestanddelen.
Reeds uit de 19 e eeuw stamt de oorsprong van het regelen van atmosferische gassen, waarbij in het bijzonder met lage zuurstofconcentraties
werd gewerkt. Men besteedde in die dagen weinig aandacht aan verkregen wetenschappelijke resultaten. Het is de verdienste geweest v a n
de Engelse onderzoekers K I D D en W E S T (82) om deze te benutten en ze
tot een voor de practijk bruikbare methode uit te werken.
Bij de Food Investigation Board kwamen verschillende problemen,
welke elkander raakten, samen. Zo kreeg men bij het transport van vlees
in vriesruimen vanuit Australië naar Engeland soms bedorven ladingen.
Tegelijkertijd traden bij het transport van vruchten uit Zuid-Afrika en
Australië in gekoelde schepen naar Engeland veel afwijkingen op in de
vruchten. Men zocht nu naar de oorzaak hiervan en kwam tot de conclusie d a t deze gezocht moest worden in te grote koolzuurophopingen in
de ruimen. In verband daarmede werd gezocht naar de maximaal toelaatbare concentratie. Voorts gaven sommige appelvariëteiten in Enge-
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land moeilijkheden bij gekoelde bewaring in verband met h u n grote
gevoeligheid voor een te lage bewaartemperatuur. Ook hierbij werd toen
gezocht, hoe men dit euvel kon bestrijden.
Een veel door de Engelse onderzoekers bij hun physiologisch werk
gebezigd ras was de Bramley's Seedling en het toeval wilde, d a t deze
juist aanmerkelijk betere bewaarresultaten te zien gaf, wanneer de luchtzuurstof ten dele werd vervangen door koolzuur. Dit werk heeft er toe
geleid, d a t men het systeem ook v a n toepassing heeft trachten te maken
op andere variëteiten en andere fruitsoorten.
3. D e v o o r d e l e n e n n a d e l e n d e r g a s b e w a r i n g
Niet alle vruchtensoorten en variëteiten zijn geschikt voor deze wijze
v a n bewaren. Voor onze omstandigheden staan wij hier nog maar
aan het begin van het onderzoek. In die gevallen, waarbij toepassing
mogelijk is, verkrijgt men de volgende voordelen.
De bewaartijd is langer dan bij gelijke temperatuur in een gewoon
koelruim. Zacht worden en geelkleuring worden vertraagd, een beeld
hiervan geeft fig. 9.
De houdbaarheid na het koelen buiten het koelhuis is groter dan van
vruchten welke in een gewoon koelruim bij dezelfde temperatuur
zijn bewaard.
Bij rassen, welke gevoelig zijn voor een te lage temperatuur, kan men
zonder bezwaar en met voordeel een iets hogere bewaartemperatuur
geven, zodat men voldoende boven de benedengrens blijft, waaronder
schade k a n worden veroorzaakt.
De gewichtsverliezen tengevolge van verdamping en ademhaling
zijn lager.
Als nadeel kan men aanvoeren, dat meer toezicht nodig is, al valt dit
ook erg mee, maar vooral dat de installatie duurder wordt als gevolg
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Fig. 9. Houdbaarheid van Bramley's Seedling afhankelijk van temperatuur en atmosferische samenstelling (naar Kidd & West).
Sprenger, Fruitteelt.
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van het gasdicht maken en eventueel toevoegen van een wasser (scrubber).
Voorts kunnen afwijkingen van de optimale bewaartemperatuur bij gasbewaring grotere verliezen geven, dan bij gewone bewaring.
4. D e i n v l o e d o p d e a d e m h a l i n g
Koolzuur is een eindproduct bij de ademhaling en tot op zekere hoogte
kan men ten aanzien van haar werking een vergelijking maken met haar
invloed op het ademhalingsproces bij de mens. In kleine concentraties
werkt het stimulerend, in grotere remmend en in nog grotere als een gif.
Men kan de vergelijking C 6 H 1 2 0 6 + 6 0 2 = 6 C 0 2 + 6 H 2 0 daarom niet
alleen beschouwen als aflopend naar rechts, doch wij hebben min of meer
met een evenwichtsreactie te maken. Toevoeging van koolzuur dringt de
reactie terug naar links, zij het niet door terugvorming van suiker, m a a r
dan toch wel door vertraging van de werking naar rechts. Behalve een
kleiner suikerverbruik is ook de afname aan zuur en andere reservestoffen geringer dan bij de gewone koelhuisbewaring.
Zoals in het voorgaande reeds werd opgemerkt vragen verschillende
variëteiten een andere behandeling. Dit behoeft niet alleen een gevolg
te zijn van het feit, dat men met een ander ras te maken heeft, doch men
dient te bedenken, dat het niet de atmosfeer buiten de vrucht is, die
bepalend werkt op de celwerkzaamheden, doch de samenstelling van de
lucht in de intercellulairen. (79) Deze nu wordt natuurlijk in de eerste
plaats bepaald door hetgeen buiten de vrucht beschikbaar is, m a a r
daarnaast is ook de uitwisselingsmogelijkheid via de lenticellen v a n
belang. Bij gelijke temperatuur en samenstelling van de buitenatmosfeer
bedraagt het verschil in C0 2 -concentratie met het gehalte aan CO? in de
vrucht bij Bramley's Seedling 2—5 % , bij Stürmer Pippin 8—9 % . Voor
een groot deel zal de gasuitwisseling via het celvocht en het vocht in de
intercellulairen moeten plaats hebben, waarbij ook de temperatuur een
woordje meespreekt. Bij hoger temperatuur is de oplosbaarheid v a n
gassen in vloeistoffen geringer. Op grond van proefnemingen kon nu
worden vastgesteld, dat atmosferen, waarin de concentratie v a n zuurstof
+ koolzuur 21 % bedraagt, de beste resultaten zullen geven bij niet t e
hoge of te lage bewaartemperaturen. Bij te hoge temperatuur zou gebrek
aan zuurstof ontstaan, bij te lage zou te veel koolzuur aanwezig zijn.
Het is dus niet mogelijk direct een bepaalde atmosferische samenstelling
op te geven als optimaal voor de bewaring, daar ook de temperatuur
hierbij van invloed is. Verlaging van de zuurstofconcentratie alleen
blijkt weinig invloed te hebben op de ademhaling van het fruit; komt
ze beneden 1 % dan gaat de normale ademhaling in den regel over in een
anaërobe, waardoor bijsmaken ontstaan als gevolg van alcohol en aldehydontwikkeling. Ook op de schimmelgroei heeft een zuurstofconcentratie-vermindering weinig invloed. Eerst beneden 5 % beginnen enkele
schimmels te reageren. Het meeste effect heeft verhoging van het koolzuurpercentage, zo mogelijk gecombineerd met zuurstofvermindering.
De ademhalingsintensiteit wordt hierdoor verminderd, waardoor de top
uit grafiek 4 lager komt te liggen. Past men de koolzuurverhoging toe, als
de vruchten nog niet te rijp zijn, voordat ze in de gasdichte ruimte gaan,
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dan wordt bij Bramley's Seedling b.v. de climacteriële phase naar een
later tijdstip in minder uitgesproken vorm verschoven. Ook hier is het
dus van belang de tijd tussen plukken en daarop volgende bewerking zo
kort mogelijk te maken. Liefst mogen niet meer dan twee dagen verlopen tussen het plukken van de vruchten en het sluiten van de cel en
in geen geval mag dit meer dan vijf dagen zijn.
De invloed van koolzuurverhoging op de schimmelgroei werd eveneens
nagegaan, maar blijkt binnen de toe te passen concentraties niet van
groot gewicht te zijn. Voor langdurige toepassing kunnen concentraties
hoger dan 10 % door de meeste vruchten niet verdragen worden. Voor
gebruik gedurende korte tijd b.v. tijdens transport (3, 27), kunnen
soms concentraties tot 40 % toegepast worden. Dat het fruit in een
gewijzigde atmosferische samenstelling beter houdbaar kan zijn moet
daarom niet worden toegeschreven aan een remmende werking op
micro-organismen, doch veeleer aan een vertraging van de rijpingsprocessen, waardoor de vrucht langer haar natuurlijke weerstandskracht
tegen infecties van buitenaf bewaart, hetgeen zich uit in minder rotontwikkeling. Om schimmelgroei werkelijk met succes te beïnvloeden
zijn hogere koolzuurpercentages noodzakelijk, dan bij hard fruit kunnen
worden toegepast. Bij zacht fruit kan in bepaalde gevallen langs deze weg
iets bereikt worden, b.v. bij het transport.
Als gevolg van de ademhaling en daarnaast door verdamping kan een
zeer hoog vochtgehalte in de gasdichte ruimte ontstaan, omdat de ventilatie zeer beperkt is. Gebleken is, dat zelfs vochtgehalten tot 98 % bij
deze bewaring geen bezwaar zijn en geen aanleiding geven tot meer rotontwikkeling. Het aanwezig zijn van vocht of dauw op de vrucht tijdens
het afkoelen kan bij groot fruit nadelig zijn.
Een vraagstuk bij de gasbewaring, dat hier nog de aandacht verdient, is dat van de productie van andere vluchtige bestanddelen dan
koolzuur. Doordat de ventilatiemogelijkheid slechts zeer beperkt is,
zullen deze zich ophopen. Voorzover het de ontwikkelingsmogelijkheid
v a n aethyleen betreft, en haar invloed op de rijping van de vrucht in
tegenwoordigheid van koolzuur, is gebleken, dat deze blijft bestaan.
Ook hier is het dus zaak ervoor te zorgen, dat geen rijpend fruit met nog
niet rijpend fruit wordt ingesloten, aangezien dit ten nadele van het
laatste zou kunnen zijn (85). Meer aandacht vragen echter die vluchtige
bestanddelen, welke scald en lenticélvlekken kunnen teweegbrengen.
Het scald zal onder de physiologische ziekten besproken worden. De
ontwikkeling van lenticélvlekken in een gasdichte ruimte kan onder
omstandigheden echter grote schade veroorzaken. Ze blijken kunstmatig door aethyleentoediening te kunnen worden veroorzaakt. In de
pra tijk in Engeland (87) is echter gebleken, dat ze ook kunnen ontstaan, wanneer twee verschillende variëteiten met elkander in één gasdichte ruimte worden ingesloten. De oorzaak moet ook hier waarschijnlijk
gezocht worden in het vormen van aethyleen door één der ingesloten
variëteiten. Men dient dus van te voren vast te stellen welke variëteiten
zonder bezwaar samen opgeslagen kunnen worden in een gasdichte
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ruimte, niet alleen ten aanzien van de vereiste koolzuurconcentraties,
doch ook ten aanzien van een mogelijke lenticelvlekken-ontwikkeling.
5. H e t g a s d i c h t m a k e n d e r k o e l r u i m t e
Bij de bespreking v a n het isoleren van koelruimen is er reeds op
gewezen, dat het gewenst is het binnendringen van vocht zo veel mogelijk
t e beperken door het aanbrengen van een moeilijk voor waterdamp doordringbare laag aan de warme zijde van de isolatie. Bij de gasbewaring
heeft men ook te maken met een groot verschil in spanning, nu van het
koolzuur, ter weerszijden van de celwanden. De reeds aanwezige bitumenlaag, waarmede de kurkplaten zijn bevestigd, is echter niet toereikend
om de koolzuurdiffusie voldoende te remmen. Daarom heeft men in de
reeds bestaande koelruimen nog een extra diffusiedichte laag aangebracht, wanneer met hogere koolzuurconcentraties gewerkt moet worden.
Voor dit doel kan men gebruik maken van gegalvaniseerd plaatijzer,
zink of bitumen-praeparaten (82). Bij vloeren geeft men ook wel aan,
d a t insmeren met vaseline mogelijk is, mits men over de vloer een latwerk-rooster legt. Metalen bekleding van de wanden moet op de naden
gesoldeerd worden of met vaseline gedicht en daarna geklonken worden.
Ook de deur moet men bekleden en de naden met vaseline afdichten.
Voor ventilatie en controle m a a k t men gebruik van een betrekkelijk
klein schuifluik in de deur. Door de instelling v a n de schuif t e regelen,
kan men meer of minder verse lucht laten toetreden. Het gasdicht
maken van een bestaande koelruimte is niet altijd eenvoudig en veel
hangt dan af van het gebruikelijke koelsysteem. In geval van een n a t t e
luchtkoeler is gasdicht maken niet mogelijk, tenzij men de koeler en het
luchtcirculatiesysteem buiten de gasdichte ruimte houdt en in de gasdichte ruimte een aparte ventilator plaatst. In dat geval kan het koellichaam ook geen vocht afvoeren en krijgt men een zeer hoge luchtvochtigheid in de bewaarruimte, hetgeen zoals reeds opgemerkt, een
voordeel is.
Aan het begin van de bewaarperiode wordt het verlangde koolzuurpercentage binnen een week bereikt als gevolg v a n de ademhaling van het
fruit zelf. Toevoeging van koolzuur is dus niet nodig.
Wanneer de ruimte enkele maanden gesloten is geweest, is het geen
bezwaar deze te openen en een deel der lading te verwijderen. Na sluiting
herstelt het oorspronkelijke percentage zich vrij snel.
Uit practische overwegingen, verband houdende met het vullen, geeft
men in Engeland aan, dat de ruimte bij voorkeur niet groter dan voor
50.000 kg gemaakt moet worden. Gangpaden zijn in een dergelijke ruimte
niet nodig, terwijl de stapeling ook dichter kan zijn dan in een gewoon
koelruim; mits er luchtcirculatiemogelijkheid blijft bestaan. In Engeland rekent men met een laadvermogen van 250 kg/m 3 . Om de ruimte
geheel tot boven aan toe te benutten, m a a k t men de deuropening tot
a a n het plafond en stapelt men tot vlak voor de deur. Met het oog op een
grotere bedrijfszekerheid plaatst men daar de motoren v a n de ventilatoren buiten de gasdichte ruimte op de zolder, mede omdat men met
verticale gestrekte luchtcirculatie werkt. De as van de ventilator staat
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dan verticaal in het verlengde v a n de motor. De motorwarmte blijft
buiten de cel. Er moet veel zorg besteed worden aan het gasdicht maken
v a n een ruimte, om het lekken te voorkomen.
Als gevolg van het zeer hoge vochtgehalte van de lucht dient men
er aan te denken, dat de kisten zeer veel vocht tot zich zullen trekken,
Daarom is het gewenst het hout v a n de kisten welke voor dit bewaarsysteem gebruikt worden met een reukeloos impregneermiddel te bewerken. Doet men dit niet, dan zullen de kisten overtrokken worden
met een myceliumlaag van schimmels, welke op dood hout kunnen leven.
De toename in gewicht van droge kisten als gevolg van vochtopname
bedraagt ongeveer 4 % . Het hout van de kisten dient reukeloos te zijn,
reden waarom nieuwe kisten voor dit doel geen aanbeveling verdienen.
6. D e m o g e l i j k h e d e n v a n g a s b e w a r i n g
Het systeem schept mogelijkheden tot het verlengen van de aanvoertijd
voor verschillende soorten vruchten, terwijl het ook mogelijkheden geeft
voor vruchten, welke slechts gedurende zeer korte tijd houdbaar zijn,
om deze over grotere afstanden met minder verlies te transporteren. Niet
alle vruchten verdragen een verhoging van de koolzuurconcentratie al
d a n niet samen met een verlaging van de zuurstofspanning.
In verschillende landen heeft men het onderzoek verricht en zo is men
in Engeland, Denemarken, (138) Australië en de Verenigde Staten reeds
tot opvallende resultaten gekomen, terwijl in ons land nog maar een
bescheiden begin is gemaakt. In Amerika past men de koolzuurverhoging
toe bij het transport en gebruikt daarbij hogere concentraties o. a. bij
kersen. (3) In Australië (59) kan men de houdbaarheid van perziken
verdubbelen ten opzichte van de bewaring in lucht. De beoordelingen
van verkregen resultaten dienen steeds gepaard te gaan m e t smaakproeven, daar het heel goed mogelijk is, dat de houdbaarheid als gevolg
van de koolzuurbehandeling verbetert, doch dat er bijsmaken ontstaan
door intramoleculaire ademhaling.
g. Het behandelen m e t was, olie of andere middelen
Reeds lange tijd heeft men getracht het harde fruit door een behandeling met was, olie of zetmeelachtige praeparaten langer houdbaar t e
maken. Als hoofddoel werd hiermede in de regel het tegengaan v a n d e
verdamping beoogd (68). Vele vruchten bezitten van nature een waslaag,
en wel voornamelijk pruimen en druiven, waar men ze wel met „ d a u w "
betitelt. Doch ook vele appels bezitten een vettige schil, zoals de J o n a t h a n en de Calville-achtigen. Bij andere appels en bij peren is de waslaag wel aanwezig, doch valt minder op. Of men een bepaalde functie
aan deze waslaag mag toeschrijven, is moeilijk t e beoordelen, doch in de
practijk- is zij oorzaak, dat de vrucht moeilijk te bevochtigen is. Veel
invloed op de verdamping heeft ze blijkbaar niet, want druiven in een t e
droge atmosfeer rimpelen heel gemakkelijk, ook de appelvariëteit
J o n a t h a n doet dit. Door het aanbrengen van een extra laag, die de gasuitwisseling beperkt, heeft men nu getracht hierin verbetering te brengen.
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H e t aanbrengen v a n was of olie geschied door onderdompelen of besproeien terwijl de vruchten daarna gedroogd worden. Dezelfde bewerking wordt voorgeschreven bij vele andere inhulmiddelen (zie blz. 953).
Inderdaad werd in sommige gevallen hiermede enig succes bereikt (112),
"terwijl door toevoeging v a n bepaalde desinfecterende middelen als
borax, soms ook de rotontwikkeling kon worden beperkt. Het bezwaar
van deze methode was echter, d a t het fruit een extra behandeling moest
ondergaan, waardoor de kans op beschadiging werd vergroot. Met het
ooghierop en gezien de verhoogde kosten wogen de te bereiken voordelen
meestal niet op tegen de nadelen.
Naast beperking van de verdamping geeft behandeling met was ook
beperking van gasuitwisseling door de lenticellen. Er zal ophoping van
koolzuur binnen de intercellulairen plaats vinden en afname van zuurstofconcentratie. Men krijgt een soort gasbewaring voor elke vrucht
afzonderlijk en het is denkbaar, dat als gevolg v a n de koolzuurophoping,
de houdbaarheid wordt bevorderd.
Als groot bezwaar van deze behandeling mag worden aangevoerd, dat
men nooit weet welke atmosferische samenstelling binnen de vrucht
ontstaat. Daar het niet mogelijk zal zijn de dikte van de afsluitende laag
binnen nauwe grenzen van te voren te bepalen en deze bij elke vrucht
anders kan uitvallen, is het niet te verwonderen, dat diverse onderzoekers tot verschillende resultaten komen.
Wil men het inhullen toepassen om de verdamping te beperken, dan
kan men eenvoudiger en doelmatiger werken met een bewaarruimte,
waarin men de luchtvochtigheid hoger opvoert. In koelruimen is dit geen
bezwaar en alleen in bewaarplaatsen zou beperking van het gewichtsverlies langs deze weg enige betekenis kunnen hebben, in het bijzonder
bij de ruwschillige appels. Uit het buitenland komen berichten van goede
resultaten, mits de juiste olie in de juiste concentratie wordt aangewend. (61, 68) Zo geeft SCUPIN goede resultaten bij Goud Reinette
m e t het praeparaat „Obstal" (108, 109, 110). De t o t nu toe in ons land
beproefde handelspraeparaten (51, 69) gaven in dit opzicht nog geen
verbetering of zijn nog onvoldoende beoordeeld.
Voor het verkrijgen van een verbetering, welke op koolzuurverhoging
berust, is de toepassing minder soepel dan de bewaring in gasdichte
ruimten, terwijl het aanbrengen van een te dikke laag dezelfde bezwaren
geeft als een hoge koolzuurconcentratie in een gasdichte ruimte.
Men dient het hier bedoelde inhullen met was of olie wel te onderscheiden van het behandelen in paraffinebad, zoals men dit in Amerika
met sommige appels doet. (104) Daar ligt de aanleiding tot deze behandeling geheel anders. Als gevolg van het sproeien met arsenicumhoudende
middelen in de boomgaard bestaat de mogelijkheid, dat zich nog resten
hiervan op de vrucht bevinden en d a t de hoeveelheid hiervan schadelijk
voor de mens is. Men dompelt daarom de vruchten in een verdunde
zoutzuuroplossing, waardoor de arseenhoudende sproeirest wordt opgelost. Daarbij wordt echter tevens de natuurlijke waslaag beschadigd en
gaat de vrucht er minder ooglijk uitzien. Dit laatste nu ondervangt men
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door de vruchten een was- of oliebehandeling te doen ondergaan en ze
daarna in een poetsmachine op t e wrijven, waarna ze weer glimmend
voor de dag komen.
§ 3. H E T VRIEZEN

Terwijl bewaring in fruitbewaarplaatsen en koelhuizen beschouwd kan
worden als een verlengstuk van het fruitteeltbedrijf, dat door de teler
individueel kan worden ter hand genomen, komt men bij het vriezen
reeds korter bij het industriële bedrijf. Evenals bij de verwerking op sap,
in glas en blik of tot gedroogd product is de teler toch wel direct geïnteresseerd bij deze verwerking, omdat ze voor hem een gelegenheid te
meer biedt om zijn producten kwijt te raken. Ook is de verwerking op
coöperatieve grondslag zeker mogelijk, b.v. bij een veiling.
Een grote tegenstelling tussen vriezen en bewaren in schuren of koelhuizen is, dat het laatste steeds betrekking heeft op het zo lang mogelijk
in stand houden v a n het levend organisme, terwijl bij het vriezen het
leven doelbewust bij de aanvang der bewerking wordt vernietigd.
a. Het doel
Het invriezen heeft tot doel de producten op tafel te brengen in een
toestand, welke die van het pas geoogste product zo dicht mogelijk

Foto 15.

Bevroren groenten en vruchten,
(Foto Directie van de landbouw.)

benadert. Met het ene product lukt dit beter dan met het andere, terwijl
er door de fabrikanten ook producten worden gemaakt, welke zeer ver
verwijderd zijn van de voorstelling welke men zich van het verse product
m a a k t . Zo is het b.v. niet mogelijk een appel in z'n geheel te bevriezen
om ze daarna te schillen en te nuttigen. Wel kan men ze in schijven met
suikerstroop bevriezen of tot appelmoes verwerken. Andere producten,
zoals kersen, perziken, frambozen en aardbeien kunnen na bevriezen
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echter worden opgediend in een hoedanigheid, welke het verse product
dichter benadert, dan met welke andere conserveringsmethode ook te
bereiken zou zijn. Het blijkt, dat als gevolg van de geringe bewerking
die het product heeft moeten ondergaan natuurlijke kleur, smaak,
aroma en vitaminegehalte het minste hebben geleden.
Het in bevroren toestand bewaren van fruit is in Amerika tot ontwikkeling gekomen (124). Als gevolg v a n de grote afstanden tussen de
productiecentra en de grote steden, bestond in het bijzonder bij de
minder houdbare producten gevaar voor bederf tijdens het transport en
zo is het mogelijk, dat daar het werkelijk vers geoogste product via pakstation, handel en winkel minder vers bij de consument a a n k o m t dan het
direct n a de oogst bevroren product. Dergelijke verhoudingen kennen wij
in ons kleine land niet, maar willen we de tijd van plukken tot consumeren
overbruggen en heeft het verbruik eerst enige maanden na de oogst
plaats, dan staat men voor hetzelfde probleem, terwijl het eveneens geldt
indien men voor de export wil werken.
De vriesindustrie is in ons land tot ontwikkeling gekomen in de oorlogsjaren, onder Duitse invloed. In verband met het ontbreken van bepaalde
voedingsmiddelen, werd grote waarde gehecht aan het behoud v a n
vitaminen in de beschikbare tuinbouwproducten (101). Een groot a a n t a l
mensen en een groot leger moest v a n het nodige voorzien worden, terwijl
het andere middel tot voorraad-vorming — in blikken — slechts in
beperkte m a t e kon worden toegepast door het gebrek aan ijzer en vooral
aan tin. Voor de verpakking van bevroren producten kon gebruik worden
gemaakt van papier. Onder invloed van deze noodzaak groeide in slechts
enkele jaren een vriesindustrie van vrij grote omvang en niet alleen in ons
land, doch ook op de Balkan, in Frankrijk, in Noorwegen enz. Daarbij
werd niet alleen gewerkt met fruit, doch eveneens met groenten, vis en
vlees. Niettegenstaande de opzet een product te maken, dat voor
iedereen bereikbaar was, werd het in Duitsland zelf als „plutokratenkonserve" betiteld, in verband met de hoge verkoopsprijs. Dit zou de
indruk kunnen wekken, d a t het hier gaat om het produceren van luxeartikelen, welke slechts voor een beperkte groep van mensen bereikbaar
zijn. Het is een feit, dat alleen de eerste kwaliteits-vruchten zich tot verwerking lenen tenzij men producten als appelmoes of compote wil maken,
waarbij ook afwijkende vruchten gebruikt kunnen worden. H e t uitgangsproduct is dus hoog in prijs, doch dit geldt evenzeer voor het gesteriliseerde artikel van gelijke kwaliteit. De verwerkingskosten waren gedurende de oorlogsjaren hoger dan ze daarvoor zouden zijn geweest, omdat
de aanschaf van machines, apparaten en verpakkingsmateriaal eveneens
hogere kosten met zich mede bracht. De kosten voor opslag, vervoer en
distributie zijn voor het ingevroren product ook ongetwijfeld hoger d a n
voor het gesteriliseerde, doch dit neemt niet weg, dat er bepaalde voordelen bij het bevroren fruit zijn aan te wijzen, welke het aannemelijk
maken, dat het ook z'n weg zal vinden. Daarbij willen we de hogere waarde door vitaminen buiten beschouwing laten, aangezien het gehalte hieraan in onze meeste fruitsoorten behalve in zwarte bessen en aardbeien
klein is, doch ook omdat deze factor in de methoden der huishouding
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zoals we deze vóór de oorlog kenden, onvoldoende gewicht in de schaal
zou leggen. H e t gehele karakter van het bevroren fruit, de betere smaak,
kleur en aroma en de frisse toestand waarin het in het bijzonder bij warm
weer wordt opgediend, zullen maken, dat de iets hogere kosten in vele
gevallen op de koop toe zullen worden genomen. De vlucht, welke deze
industrie inAmerika heeft genomen, wijst er ook op, d a t er plaats voor is
naast de conservenindustrie. De t h a n s bestaande uurcapaciteit van de
reeds in ons land gevestigde industrieën bedraagt ongeveer 24000 kg.
Men is in de gelegenheid de export van het vrijwel verse product over
het gehele jaar te verdelen.
b. Het principe van het invriezen
Door verlaging v a n de temperatuur worden alle biologische processen
vertraagd. Het levensproces van de vrucht zelf wordt enige graden onder
nul geheel stop gezet. De enzymatische processen in de vrucht, welke veel
minder van de temperatuur afhankelijk zijn, worden weliswaar vertraagd
bij temperatuursverlaging, doch niet uitgeschakeld. Ook het leven
der micro-organismen wordt in vele gevallen niet geheel vernietigd,
omdat deze in de vorm v a n sporen kunnen voorkomen en deze sporen
een zeer resistent leven tegen lage temperaturen kunnen bezitten (14).
W o r d t het myceliumlichaam al gedood, de spore kan in leven blijven
en onder daarvoor gunstige omstandigheden opnieuw tot groei overgaan en bederf veroorzaken. Niet alleen als gevolg v a n de lage temperatuur kunnen de micro-organismen zich niet ontwikkelen, doch
ook door gebrek aan water. Als gevolg van de ijsvorming leven de micro-organismen in een watervrij, dus zeer droog milieu, d a t gelijk
gesteld kan worden met dat van gedroogde vruchten. Dat de sporen zeer
lage temperaturen kunnen weerstaan blijkt uit het feit, d a t bij — 241 0 C,
de temperatuur van vloeibare lucht, het leven nog niet vernietigd wordt.
Beneden —io° C heeft waarschijnlijk geen groei van micro-organismen
plaats. Het bevriezingsproces geeft dus in tegenstelling met het sterilisatieproces geen waarborg omtrent vernietiging van bederf veroorzakende organismen. De werkzaamheid hiervan wordt geremd, zolang
de lage temperatuur aanhoudt. Zodra deze rem wegvalt kunnen ze weer
tot ontwikkeling komen, wat in het dan dode product ook betrekkelijk
snel zal plaats vinden. Ook hier zal het dus gewenst zijn uit te gaan van
een product met zo min mogelijk schadelijke kiemen en men moet trachten dit zo hygiënisch mogelijk te verwerken.
Zoals reeds opgemerkt, hebben enzymatische processen voortgang,
wanneer het leven uit de vrucht is verdwenen. W o r d t hieraan geen paal
en perk gesteld, dan kunnen deze tot ongewenste veranderingen aanleiding geven. Bij vruchten uit zich dit direct in bruinkleuring van het
weefsel, doordat de oxydatie-enzymen voortgaan zuurstof uit de lucht
over te dragen op verschillende bestanddelen van de vrucht. In h e t
bijzonder bij lichtgekleurde vruchten kan dit hinderlijk zijn. Daarnaast
k a n ook de smaak als gevolg v a n enzymatische omzettingen worden
beïnvloed, doordat bepaalde esters gevormd worden.
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In de practijk constateert men, dat de ene vrucht sterker onder
deze oxydatie lijdt d a n de andere. Gebleken is, d a t het gehalte a a n
oxydatie-enzymen verschillend k a n zijn, maar ook d a t de stoffen welke
na oxydatie bruinkleuring geven in verschillende m a t e aanwezig kunnen
zijn. In die gevallen waarbij de bruinkleuring hinderlijk is, moeten m a a t regelen genomen worden om dit te voorkomen. De enzymen of essentiële
onderdelen daarvan bestaan uit eiwitachtige lichamen. Deze kunnen
vernietigd worden door verhitting, waardoor het eiwit in een inactieve
vorm overgaat. Afhankelijk v a n de graad van verhitting en de duur
daarvan is de vernietiging meer of minder volkomen. Men moet echter
niet meer verhitten dan strikt noodzakelijk is, doch zodanig, dat men
zeker is, dat het optreden van ongewenste afwijkingen voorkomen wordt.
Dit proces noemt men „blancheren" hetgeen vertaald zou kunnen
worden met „blank m a k e n " . Het bruinkleuren is een gevolg van de
oxydatie van tannine en catechine. Sommige vruchten, zoals appels en
perziken bezitten van deze stoffen meer dan andere.
Oxydatie door de enzymen kan ook voorkomen worden, door de
vruchten v a n de lucht af te sluiten. Kleursverandering wordt dan sterk
vertraagd. Men kan dit bereiken door toevoeging v a n droge suiker of van
een suikeroplossing. In het geval van droge suiker wordt zoveel sap uit
de vrucht getrokken, dat zich hier omheen een sirooplaag vormt, die ook
zonder watertoevoeging in vele gevallen beschermend werkt.
W a a r mogelijk, zal men het bloot stellen aan hoge temperatuur liefst
vervangen door de toevoeging van suiker, omdat verhitting meer afbreuk
aan het oorspronkelijk verse karakter doet.
Een methode om de enzymen te inactiveren is voorts door de p H
v a n het celsap te beïnvloeden. Bij perziken zou het onderdompelen in
i % citroenzuur goede resultaten gegeven hebben.
Zodra het fruit de noodzakelijke voorbehandelingen als sorteren,
eventueel wassen, verpakken en toevoegen van suiker ondergaan heeft,
wordt het zo snel mogelijk in de eigenlijke vriesinrichting gebracht en
bevroren. Dit geschiedt bij een temperatuur tot — 40 0 C en moet in
hoogstens enkele uren tijds plaats vinden. Daarna worden de bevroren
artikelen overgebracht naar een vriescel, waar ze bij een temperatuur
van —18 tot — 20° C bewaard worden. Bij deze lage temperatuur treden
vrijwel geen veranderingen meer op, ook niet van zuiver chemische
aard, hoogstens hebben enkele physische veranderingen plaats, waaronder, het aangroeien van de grote ijskristallen, ten koste van de
kleine. De tijd welke verloopt tussen oogst en opslag in de vriescel
dient zo kort mogelijk te zijn. De bewaartijd kan naar believen één of
meer jaren duren, zonder dat de kwaliteit achteruit gaat.
c. De systemen van het invriezen
De systemen volgens welke men invriest zoeken allen een oplossing
voor de volgende factoren welke als de belangrijkste bij het bepalen van
de doelmatigheid kunnen gelden.
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Werken in continu-bedrijf.
Een zo snel mogelijk verwerken van oogst tot ingevroren product.
Het vinden van een zo groot mogelijke invriessnelheid zonder
groter energie-aanwending dan noodzakelijk is.
Voor een rationele bedrijfsvoering is de noodzakelijkheid van toepassing van een continu-bedrijf zonder meer duidelijk. Er is vrij veel personeel nodig om de producten vriesklaar te maken, terwijl anderzijds de
eenmaal klaargemaakte producten geen uitstel voor het invriezen verdragen. Het opnieuw opstoken van stoomketels en onder koude brengen
van vriesapparaten vraagt veel energie.
Teneinde het bedrijf zo rationeel mogelijk te kunnen laten lopen, zal
men trachten de producten zo snel mogelijk in te vriezen, zodat éénzelfde
a p p a r a a t een zo groot mogelijk aantal kilogrammen per u u r k a n verwerken. Daarbij mag het nuttig effect v a n de aangewende energie niet uit
het oog worden verloren. In dit opzicht zijn verschillende oplossingen
naar voren gebracht en vele patenten verleend. Het laatste woord hierin
is nog niet gesproken en er is geen bepaald systeem aan te wijzen, dat
de voorkeur verdient.
In de eerste plaats kan men onderscheid maken in het
Vriezen in lucht en
Vriezen in een oplossing.
In het eerste geval komt het te vriezen artikel niet in directe aanraking met een vloeistof, doch zijn metalen of lucht de overdragers van
warmte.
In het tweede geval vindt het warmte-transport plaats met behulp van
een vloeistof, welke in directe aanraking komt met het in te vriezen
product. In geval van vruchten komt hiervoor alleen in aanmerking een
zeer geconcentreerde suikeroplossing. (26)
Het tweede geval houdt in, dat men alleen in onverpakte toestand
k a n vriezen, terwijl verpakking eerst plaats heeft, wanneer de vruchten
geheel doorgevroren zijn. Voordeel van deze methode is, dat men een
zeer intensieve warmte-overdracht krijgt, beter dan die van lucht of
metaal op in te vriezen artikelen. Nadeel is echter, dat de suikeroplossing
met het aanhangende vocht van de vruchten wordt verdund, terwijl de
van stroop nog klevende vruchten uit het vriesbad komende een lastig
product vormen om te verpakken en eerst gecentrifugeerd moeten
worden. De bewerking is niet toe te passen voor groenten, zodat het
invriesapparaat slechts beperkte mogelijkheden schept, hoewel het bij
gebruik op grote schaal bij vruchten ongetwijfeld perspectief biedt.
Invriezen zonder directe aanraking met een warmte-onttrekkende
vloeistof kan op twee manieren en wel door:
Invriezen in lucht,
Invriezen volgens het contactproces.
Bij het hier laatstgenoemde geval brengt men de in te vriezen artikelen
in directe aanraking met een buis of dubbelwandig vlak, waarbinnen
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het koelmedium — ammoniak of pekel — circuleert. Door het directe
contact tussen in te vriezen product en warmte-afvoerend lichaam verkrijgt men ook een snelle warmte-overdracht. Dit is nog geperfectioneerd
in het z.g.n. Birds-Eye patent, waarbij het in te vriezen artikel zowel aan
de onder- als bovenzijde in contact wordt gebracht met ean dergelijke
dubbelwandige plaat. Door gebruik te maken van een éénvormige verpakking in baksteenformaat en deze tussen twee platen te schuiven, is
men verzekerd van een zeer intensieve warmte-overdracht. De platen
zijn met flexibele rubberleidingen aan het buizennet verbonden en
kunnen met een lichte druk tegen de pakjes worden gebracht. Hier
worden de vruchten dus steeds in eenheden afgeleverd, welke bepaald

F o t o 16. Birds-Uve vrieskast.
(Foto Birds-Eye, Oss.)

worden door de maten van de verpakking. Bij voorkeur vult men de
ruimte tussen de vruchten in de doosjes met suikerstroop op. De inrichting bestaat uit kasten van bepaalde capaciteit en voor vergroting
hiervan plaatst men kasten bij. Voordeel van het systeem is, dat men
met geen bewegende delen te maken heeft, zindelijk kan werken, snel
invriest en een vrij grote bedrijfszekerheid heeft doordat uitvallen v a n
één der kasten slechts geringe invloed op de totaal-capaciteit van een
bedrijf heeft. Gebruik van verscheidene kasten m a a k t continu-bedrijf
mogelijk. Een afbeelding van deze werkwijze geeft foto 16. In Amerika
is dit systeem veel verbreid.
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Invriezen met warmte-overdracht door de lucht wordt zeer veel toegepast in diverse variaties. Het warmte onttrekkende lichaam in de vorm
v a n verdamper of pekelnet staat op een andere plaats en ventilatoren
zorgen voor het warmte-transport van in te vriezen product naar dit
koude-lichaam via de lucht. Het product wordt aan alle zijden omspoeld
door een zeer sterke luchtstroom en de gehele bewerking kan vergeleken
worden met die in een gewoon koelruim. Men is nu niet gebonden aan
bepaalde afmetingen van de verpakking en kan ook zonder verpakking
vriezen. Wel is de verpakking nog een beperkende factor voor zover het
de vriessnelheid betreft. Naarmate de afmetingen groter worden, duurt
het langer eer iets geheel doorgevroren is. Voor een goede warmte-overdracht moet het vormen van luchtruimten tussen de verpakking zoveel
mogelijk vermeden worden. Los ingevroren vruchten worden later verpakt. Men kan gebruik maken van een soort trein, bestaande uit meerdere
wagentjes, waarop de vruchten al dan niet verpakt in meerdere étages
zijn opgestapeld, welke door een tunnel worden geschoven, waarin een
zeer koude stormwind heerst. Door aan de ene zijde in- en aan de andere
zijde uit te rijden, kan men continu werken. In de plaats van deze wagentjes kan men b.v. ook helften van koeien en varkens invriezen. Een
afbeelding van dit tunnelsysteem geeft foto 17. Stagnatie als gevolg van
gebreken aan het vriesapparaat zijn zo goed als uitgesloten. Maakt men
alleen gebruik van kleinere verpakkingseenheden, dan kan men een
dergelijke tunnel uitrusten met een lopende band, waarvan de loopsnelheid regelbaar is. Aan de ene zijde plaatst men nu de voorbewerkte

Foto 17. Vriestunnel met wagentjes aan hangbaan.
(Foto Directie van de landbouw.)
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Foto 18. Vriestunnel met lopende band.
(Foto Directie van de I^andbouw.)

artikelen op de band en aan de andere zijde rollen ze er als harde blokken
weer uit. Door een goede afsluiting van de ingang krijgt men weinig
koude-verlies; men kan snel werken. Gebreken aan het draaiwerk leggen
echter direct een groot deel van de capaciteit stop.
Een voorbeeld van dit systeem ziet men op foto 18.
Men k a n de gehele vriesinstallatie ook rijdend maken, zodat men
direct op het land kan vriezen. In Bulgarije past men dit o. a. toe bij d e
aardbeien.
d. Het blancheren
Wij willen deze werkzaamheid nog iets nader bespreken, o m d a t dit
een zeer belangrijk onderdeel van het gehele vriesprocédé is. Voor die
producten, waarvoor deze behandeling noodzakelijk is, staat of valt het
slagen van het eindproduct met de juiste uitvoering hiervan. Men kan
blancheren in water, stoom, verzadigde hete lucht of suikeroplossing.
Het gaat er om de enzymen onwerkzaam te maken, waarbij gebruik
wordt gemaakt van een hogere temperatuur, welke men gedurende enige
tijd laat inwerken. De tijdsduur hangt af van de afmetingen van het te
blancheren product en de temperatuur, alsmede van de snelheid, waarmede de warmte wordt overgedragen. Ook hier heeft door directe aanraking met vloeistof een snellere warmte-overgang plaats dan in lucht.
Blancheert men in kokend water, dan kan men met een kortere tijd toe,
dan wanneer de temperatuur van het water t o t 90 0 C gedaald is. Ook de
verhouding kokend water—in te dompelen hoeveelheid vruchten, is
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natuurlijk van belang, daar de vruchten de temperatuur van het water
doen dalen. Veelal werkt men met water, dat op temperatuur wordt
gehouden door invoering van stoom. Blancheren met stoom geeft iets
onregelmatiger resultaten, als gevolg van onvoldoend gelijke verdeling
van de warmte. Kokend water trekt echter meer voedende bestanddelen
uit de vrucht, in het bijzonder suiker, omdat de te gebruiken hoeveelheid
vocht veel groter is. Ook gaat in kokend water meer aroma verloren.
Blancheren in suikeroplossing komt aan deze bezwaren tegemoet. Zoals
reeds vermeld wordt het blancheren bij vruchten slechts zeer beperkt
toegepast. De enzymatische werkingen voorkomt men dan door de
vruchten onder een suikeroplossing te zetten. Slechts bij appelen, peren
en pruimen is het blancheren nog moeilijk te ontberen en kan men
in suikeroplossing verhitten. Daarbij is het niet mogelijk de vruchten heel
te laten aangezien de omtrek van de vrucht reeds geheel gaar zou zijn,
voordat het binnenste voldoende geblancheerd zou worden.
Blancheren in hete lucht is niet mogelijk, want dan zouden de vruchten
te sterk uitdrogen. Bij het Jansen-Werks poorpatent (125) wordt dit
ondervangen door van nagenoeg met waterdamp verzadigde lucht uit
te gaan. Daarmede wordt tevens voorkomen, d a t als gevolg van de
optredende verdamping veel warmte onttrokken wordt.
Voorts is het thans mogelijk te blancheren 'langs electrische weg,
waarbij de enzymen vernietigd worden, als gevolg van de warmte welke
door een diëlectrische spanning in het product zelf ontstaat. Hierbij
kunnen geen waardevolle bestanddelen worden uitgeloogd.
Ter controle dat er voldoende verhit is, gaat men na of nog oxydatieenzymen aanwezig zijn. Het meest gebruikelijk hiervoor is de reactie op
katalase. Hiertoe wordt een zekere hoeveelheid van het geblancheerde
product fijngewreven en met water en waterstofperoxyde samengebracht
in een reageerbuis, die men omkeert. Indien nog katalase aanwezig is,
m a a k t deze uit het waterstofperoxyde zuurstof vrij en ontwikkelen zich
belletjes. Men moet dan langer blancheren.
e. D e distributie van bevroren producten
Dit is niet zo eenvoudig als die van vruchten in blik. Men is gehouden
de pakjes bij een temperatuur van —18 0 Cte bewaren,daar anders al zeer
spoedig de suikeroplossing begint, te smelten. Zoals een zoutoplossing
eerst vast wordt bij een temperatuur beneden 0° C, zo is dit ook het geval
bij een suikeroplossing. De temperatuur waarbij alles vast wordt ligt des
te lager, n a a r m a t e de oplossing geconcentreerder is. Suikeroplossingen
van 30—40 % , zoals deze bij vruchten worden toegepast, bezitten een
vriespunt van — 4.5 0 C. Doordat echter tevens vruchten aanwezig zijn,
moet de temperatuur veel verder dalen om alles geheel hard te maken.
Bij —io° C is de massa nog taai, kleverig en dik-vloeibaar. Een
suikeroplossing v a n 60 % bevriest eerst bij — 12 0 C. Wanneer de bevroren vruchten uit de centrale opslagplaatsen komen, moeten ze
bij de winkelier weer gebracht worden bij een temperatuur van —18 0 C,
waartoe deze over speciale vrieskasten moet beschikken; een gewone
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ijskast zoals men deze in de huishouding kent, is hiervoor niet te gebruiken. Een afbeelding geeft foto 19. De klant, die bevroren vruchten
wenst, dient er rekening mede te houden, dat het artikel slechts beperkt
houdbaar is en koopt dus niet eerder, dan wanneer hij het nodig heeft.
Blokken van Y2 kg à 1 kg in kamertemperatuur geplaatst ontdooien in
4 uren. Maakt men daarentegen gebruik van kranten, dekens of een
hooikist, dan kan het ontdooien 8 uren in beslag nemen en in een gewone
huishoudkoeikast twee dagen. Worden ontdooide vruchten niet op korte
termijn gegeten, dan zal men ze na verloop van tijd moeten opkoken.
Het meeste geniet men van de produkten in juist ontdooide toestand.

Foto 19. Vriesconservatoren.
(Foto Landaal-Schelde, Utrecht.)

f. Het vervoer
Het vervoer vraagt evenals de distributie bijzondere voorzorgen met
het oog op de temperatuur, aangezien bij de dan gemakkelijk optredende
luchtcirculatie spoedig temperatuursstijging kan plaats vinden. In
Amerika heeft dit vervoer zich sterk ontwikkeld. Men m a a k t gebruik
v a n auto zowel als van trein. Beide vervoersmiddelen kunnen uitgerust
worden met een machine-installatie. Een voorbeeld hiervan geeft foto 20.
De middelste laadkist bevat een koelmachine met Dieselmotor ;de andere
laadkisten zijn hiermede verbonden en bevatten de bevroren producten.
De temperatuur kan op —18 0 C gehouden worden. Een andere oplossing
is die door toevoeging van vast koolzuurijs, dat sublimeert bij een temper a t u u r van — 79 0 C. Ook m a a k t men gebruik van zgn. koude-accumulatoren, flessen met sterke pekel, welke in bevroren toestand worden
opgehangen aan het dak van de wagen (eutectisch ijs).
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Foto 20. Gekoeld vervoer per spoor. (Foto N.V.Grasso'sMachinefabrieken, Den Bosch.)

g. Bevroren sappen en sap-concentraten
Met behulp van het diepvriesprocédé kunnen sappen vervaardigd
worden. Door de vruchten te persen en het sap zo nodig te centrifugeren,
kan men een scheiding maken tussen sap en grovere delen, waarna men
het sap zonder klaring kan bevriezen tot blokken of in bekers enz. In
eerste instantie vriest dan water uit tot ijs en bij dalen van de temperatuur
v o r m t zich steeds meer ijs, terwijl een taaie oplossing, zeer fijn verdeeld
tussen de ijskristallen, achterblijft. Door de vorming van de ijskristallen
zodanig te leiden, dat deze toch een aansluitend geheel vormen, bereikt
men, dat de oplossing fijn verdeeld tussen het ijs wordt opgenomen en
niet k a n afvloeien. Teneinde inwerking van enzymen op kleur en smaak
te voorkomen wordt de lucht zo mogelijk v a n te voren verwijderd en
d e massa, nadat deze geheel doorgevroren is, in drinkwater gedompeld,
zodat ze van buiten geheel met een ijslaagje wordt overdekt — z.g.n. geglaceerd — wordt.
Door een deel van het water uit het sap te verwijderen is men in staat
sapconcentraten te vervaardigen. Door een scheiding te maken tussen ijs
en sapconcentraat met behulp van een centrifuge, kan men het concentraat afzonderen. De ballast van het water mist men daardoor voor
een groot deel bij opslag en transport, hetgeen voor exportproducten van
"belang kan zijn. Een moeilijkheid vormen die kleurstoffen, welke niet
in opgeloste vorm aanwezig zijn, doch aan de vaste delen zijn verbonden.
Hierbij bestaat de neiging dat ze in de ijskristallen worden opgenomen.
De gehele verwerking tot sappen en sapconcentraten met behulp van
Sprenger, Fruitteelt.
61
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koude is nog maar aan het begin van haar ontwikkeling en wordt nog
weinig toegepast.
h. De te bereiken resultaten en de keuze der soorten en variëteiten
Afhankelijk van het product zijn de te behalen successen meer of
minder groot. Een eerste kwaliteit vrucht als uitgangsproduct is steeds
noodzakelijk, daar als gevolg van het vriezen wel eigenschappen verloren
kunnen gaan, maar er geen verbeteringen ten opzichte van het vers
geoogste product bij komen. De vruchten dienen een juiste graad v a n
eetrijpheid te bezitten. Te onrijpe vruchten zijn onbruikbaar, aangezien
na bevriezen de dood is ingetreden en verdere ontwikkeling van het
rijpingsproces dus is uitgesloten. Te rijpe vruchten zijn echter onhandelbaar en geven na ontdooien een minder goed aanzien, doordat ze in
elkander vallen. Bij het zachte fruit dient, zo mogelijk te worden uitgegaan van een product, d a t niet meer behoeft te worden gewassen. Bij
frambozen is wassen zelfs ongewenst en verdient het aanbeveling de
vruchten direct op het veld te plukken in de doosjes, waarin ze worden
ingevroren. Dit vraagt meer zorg van de teler, doch geeft een hoogwaardiger eindproduct.
Een bevroren vrucht is dood en daarmede is de turgor uit de cellen
verdwenen. De celwanden zijn naar beide zijden permeabel geworden
en tevens veelal gescheurd. De vrucht laat haar vocht meer of minder
lopen, afhankelijk van de stevigheid van schil en vruchtvlees. Bij die
vruchten, welke te weinig „geraamte" bezitten, geeft invriezen in
droge vorm zonder toevoeging van suikeroplossing geen bevredigende
resultaten. Een aardbei in ontdooide toestand zakt volkomen in elkander.
Dergelijke vruchten moeten hun uiterlijk voorkomen bewaren door toevoeging van suikeroplossing, waardoor ze na ontdooien drijvende worden
gehouden. Bessen moeten vóór het verpakken van hun stelen worden
ontdaan. Bij druiven in bevroren toestand breken de bessen gemakkelijk
van de steeltjes, terwijl de bessen zelf als gevolg van de uitzetting van het
gevormde ijs barsten. Appels en peren kunnen niet in hun geheel bevroren
worden, om daarna als een verse vrucht geschild en gegeten te worden.
Zonder blancheren treedt bruinkleuring op en ten behoeve van h e t
blancheren moeten ze in schijven of stukjes worden gesneden.
Vele vruchten lenen zich uitstekend om in bevroren toestand te worden
verwerkt in icecream, in dranken en in banket. Voorts kan men gebruik
maken van het vriesprocédé om halffabrikaten te maken, welke later
op jam of sap worden verwerkt.
Zeer belangrijk voor het slagen van het snelvriezen is de keuze van de
variëteit, waarvan wordt uitgegaan. (73) Hier bestaat geen direct verband tussen rassen welke geschikt zijn voor de conserven- en voor de
vriesindustrie. De gegevens, welke uit het buitenland ter beschikking
staan, kunnen, voor zover dit de variëteiten betreft, niet zonder meer
worden gebruikt, terwijl ook invloed van bodem en bemesting op de
kwaliteit van het product verwacht mag worden. Het onderzoek hier t e
lande is pas begonnen en de verkregen cesulta'en lenen zich nog niet tot
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algemeen gebruik. Het onderzoek naar de meest geschikte variëteiten is
één van de belangrijkste punten, waar ook de teler direct mede te m a k e n
heeft. In verband met het hoogwaardige karakter van de ingevroren
vruchten moet niet de industrie zich aanpassen aan hetgeen op de m a r k t
wordt gebracht, doch de teler zal moeten nagaan, wat de industrie voor
dit doel nodig heeft. Tevens zal hij rekening moeten houden met de
speciale eisen welke gesteld moeten worden ten aanzien van sortering,
rijpheid enz. Natuurlijk zullen de extra moeiten en kosten, die een en
ander voor de teler m e t zich mede brengen, beloond moeten worden,
hetgeen niet anders te verwezenlijken is, dan bij een rechtstreeks contact
tussen teler en fabrikant.
i. De meetinstrumenten
Bij alle bewaarmethoden dient men te beschikken over voldoende
betrouwbare thermometers, die tot een halve graad Celsius nauwkeurig
de temperatuur kunnen aanwijzen. Bij luchtgekoelde bewaarplaatsen
dient er hiervan één binnen en één buiten te hangen, welke geregeld
worden afgelezen en aan de hand waarvan de bewaarplaats bediend
wordt. In een koelhuis dient elke cel een betrouwbare thermometer te
bezitten, welke als controle op de instelling van de thermoregelateur moet
dienen. In de gasdichte ruimte dient men te beschikken over een z.g.n.
afstandsthermometer, welke men buiten de ruimte kan aflezen.
De luchtvochtigheid k a n men opmeten met haarhygrometers, waarbij
men echter dient te bedenken, dat deze instrumenten na verloop v a n
tijd miswijzing vertonen, zodat ze opnieuw moeten worden ingesteld. Dit
kan door ze in de dauw of mist te brengen of in een afgesloten r u i m t e
boven water (weckfles). Ze moeten dan ioo % aanwijzen. Een zeer goede
manier van opnemen is die met behulp van een n a t t e en een droge
thermometer, een z.g.n. psychrometer. De n a t t e thermometer is om de
kwikbol voorzien v a n een nat lapje. H e t vocht uit dit lapje t r a c h t t e
verdampen en hiervoor is warmte nodig. Deze warmte wordt onttrokken
aan de kwikbol, waardoor deze thermometer een lagere temperatuur gaat
aanwijzen dan de droge, die de ware luchttemperatuur aangeeft. Naarm a t e minder vocht in de lucht aanwezig is bij een bepaalde temperatuur,
zal meer vocht uit het lapje verdampen en meer warmte onttrokken
worden en dus de n a t t e thermometer lager aanwijzen. Het verschil
tussen beide thermometers bij de temperatuur van de droge is nu een
m a a t voor de luchtvochtigheid. Aan de hand van empirisch vastgestelde tabellen kan men ze direct in procenten aflezen.
Koolzuur en zuurstof bij de gasbewaring worden gemeten m e t een
speciaal hiervoor bestemd toestel. Men kent er, welke langs chemische
weg werken (foto 21). Hierbij wordt uitgegaan van een zeker volume
gasmengsel en men meet hoeveel hiervan geabsorbeerd kan worden door
loog, zodat de plaats er v a n wordt ingenomen door water, terwijl de
zuurstof daarna wordt opgenomen door een alkalische oplossing v a n
pyrogallol, waarna haar plaats eveneens door water wordt ingenomen.
Voor een zuivere bepaling van de zuurstof moet eerst alle koolzuur ver-
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Foto 2i. Orsatapparaat voor de bepaling van C02 en O, langs chemische weg.
(Foto I,ab. voor Tuinbouwplantenteelt, Wageningen.)

wijderd zijn, aangezien anders de alkalische pyrogalloloplossing eveneens
koolzuur vastlegt. Regelt men alleen het koolzuurpercentage, dan k a n
de zuurstofbepaling achterwege blijven.
Er zijn ook instrumenten ontwikkeld, welke langs electrische weg
werken, waarbij gebruik wordt gemaakt van de brug van Wheatstone.
Een der weerstanden uit deze brug wordt blootgesteld aan het te
onderzoeken gas.

969

D. HET GEDRAG DER VRUCHTEN IN DE BEWAAR. EN
KOELRUIMTE
§ i.

H E T VERBAND TUSSEN B E W A A R T I J D E N TEMPERATUUR

N a a r m a t e de temperatuur lager is, is de houdbaarheid der vruchten
groter. Er is echter een grens, waar men niet beneden mag komen.
In de eerste plaats wordt deze bepaald door de mogelijkheid tot bevriezen.
Het celvocht van de vrucht is een oplossing en als zodanig bevriest
deze nog niet bij daling tot o° C, doch lager. Men kan er echter niet op
rekenen, dat men ver onder o° Cmag dalen. Voor vele vruchten bestaat
er nog een andere minimum-grens waar men op de lange duur niet
onder m a g dalen. Deze grens, waar men niet onder mag komen, wordt
door BANGA (8) de schadelijke benedengrens genoemd en ligt voor
sommige vruchten aanmerkelijk boven het vriespunt. De afwijkingen
in de vrucht, welke beneden deze temperatuur ontstaan, openbaren
zich niet bij alle vruchten geheel op dezelfde wijze; het meest algemeen
en direct waarneembaar is echter bruinkleuring van het vruchtvlees
en de schil. Men v a t het verschijnsel samen onder de naam „lage-temperatuut--beschadiging". Niet alleen de temperatuur is voor het optreden
verantwoordelijk; de factor tijd speelt ook een rol.
Zacht fruit kan men niet anders bewaren dan bij temperaturen vlak bij
of onder het nulpunt. Hoger gelegen temperaturen geven niet alleen een
te snelle rijping, doch geven bij deze vruchten ook een te grote groeisnelheid voor schimmels. Omtrent de verhouding temperatuurverlaging—langere bewaring is niet veel bekend. Bij hard fruit is deze verhouding beter onderzocht, doch de verschillende onderzoekers geven geen
eensluidende cijfers. Voor een groot deel is dit toe te schrijven aan de
vruchten waarmede werd gewerkt. Globaal kan men aannemen, dat de
rijping 2 à 3 maal vertraagd wordt bij daling van io° C in temperatuur,
aangenomen dat geen physiologische afwijkingen ontstaan. Het verband
tussen temperatuurdaling en toename van de bewaartijd is echter niet
rechtlijnig. (81) K I D D en W E S T geven op grond van onderzoekingen aan
verschillende appels de algemene lijn van grafiek 6. Ook hierbij is aangenomen, dat de afval alleen een gevolg is van ouderdom of schimmels,
terwijl geen lage-temperatuur-beschadiging optreedt. Doordat een appel
bij gewone t e m p e r a t u u r reeds vrij lang houdbaar is, is de winst bij enkele
graden kunstmatige temperatuursdaling reeds vrij groot. Bij de peer
daarentegen is de houdbaarheid bij gewone temperatuur — stoofperen
uitgezonderd — niet groot. Temperatuursverlaging met enkele graden
heeft dan ook weinig invloed. Wil men de rijping van een peer doelmatig vertragen dan dient men temperaturen rond het nulpunt toe te
passen. Bewaren van winterappelen in een luchtgekoelde bewaarplaats
is daarom mogelijk, bij de fijnere peren bereikt men er echter hoegenaamd
niets mee; voor handperen alléén heeft de stichting van een fruitbewaarplaats dan ook geen zin. Voor het bewaren van stoofperen ligt de situatie
anders; dan kan een fruitbewaarplaats zeer goede resultaten geven.
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Lage-temperatuur-beschadiging ishet gevolg van de inwerking van een t e
lage temperatuur. Men behoeft echter niet bevreesd te zijn, dat deze
beschadiging reeds zal optreden, wanneer appelen enkele dagen bij o° C
verblijven. Bij gewone schuurbewaring zal men het in appelen dan ook
zelden waarnemen. In een koelhuis, waar de temperatuur constant blijft,
bestaat dit gevaar wel. Wanneer hier de temperatuur onder de schadelijke
benedengrens heeft gelegen en te lang heeft ingewerkt kan m e n het

°C
lo
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Grafiek 6. Verband tussen be jaartemperatuur en bewaartijd bij appelen (naar Kldd
en West).

verschijnsel verwachten. Voor een beschrijving zij verwezen naar blz. 983.
In de strenge winters van 1940/41/42 kon men het verschijnsel ook in
bewaarplaatsen aantreffen.
§ 2.

HET

VERBAND

TUSSEN BEWAARTEMPERATUUR

EN

KWALITEITS-

O N T W I K K E L I N G IN HET BIJZONDER BIJ PEREN

Bij hogere temperatuur verloopt de rijping volkomen normaal, zoals
dit ook onder natuurlijke omstandigheden het geval zal zijn. Slechts op
één p u n t kan men soms verschil opmerken tussen vruchten welke geheel
rijp worden aan de plant en die welke na de pluk t e rijpen worden gezet.
Heeft men in een voldoende rijp stadium geplukt, dan kan men soms
waarnemen, d a t de exemplaren welke aan het hout rijpen minder
zoet zijn en minder aroma ontwikkelen, dan die welke men binnenshuis
laat narijpen. Overigens dient men er steeds rekening mede te houden, dat
d e kwaliteitsontwikkeling na de pluk moeilijker gaat dan aan de plant.
Vruchten welke te groen worden binnengebracht zullen nooit hun optimale kwaliteit ontwikkelen, afgezien v a n het feit, dat ze veelal meer
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onderhevig zijn a a n vochtverlies. Ze blijven onrijp van smaak, hetgeen
zich wel h e t meeste openbaart bij t e groen geoogste appels, welke in
koolzuur worden bewaard.
Sommige vruchten welke in een afgesloten ruimte worden bewaard
bezitten na enige tijd eenmuffe smaak, zoals dievaak a a nkelders eigen
is. De Bellefleur k a ndit sterk vertonen en dit is dan meestal een gevolg
van te weinig luchtverversing. Als regel gaat de bijsmaak weer weg
wanneer men de vruchten na de bewaring in bewaarplaats of koelhuis,
enige tijd in een andere ruimte opslaat.
De meeste moeilijkheden bij de bewaring ontmoet menbij handperen.
In de practijk k o m t men nog al eens gevallen tegen, d a t er wordt geklaagd over de slechte kwaliteitsontwikkeling na bewaring in een koelruimte. Enkele variëteiten vallen daarbij op, Comtesse de Paris wel
in het bijzonder, doch ook Légipont, Conférence, Beurré Clairgeau,
General von Todleben en Soldat Laboureur. De laatste schijnt betere
resultaten te geven, indien ze tussen plukken en koelen enige tijd
bij hogere temperatuur isblijven staan. Genoemde rassen vertonen opden
duur bij bewaring in eenkoelhuis allen minof meer het bezwaar v a nt e
weinig smaakontwikkeling en aroma. Ze blijven zelfs knollig en voos.
De onderstam speelt hierbij ongetwijfeld eenzeer belangrijke rol. Geteeld
op een zaailing onderstam doen bovengenoemde gebreken zich sterker
gevoelen danop kwee. In koude zomers zijn de vruchten afkomstig van
zaailing minder goed uitgerijpt.
Ook de bewaartemperatuur k a n veel gewicht in de schaal leggen.
Uit onderzoekingen en in de practijk is gebleken, d a t in het bijzonder bewaring bij temperaturen even boven + i ° Cvoor de meeste
peren op den duur t o t onvoldoende kwaliteitsontwikkeling voert (19).
Ook hier behoeft menniet direct t e vrezen voor eennadelige invloed v a n
kortstondige bewaring bij temperaturen tussen + 1 en + 15 0 C, doch
inwerking v a n een constante temperatuur gedurende lange tijd in
dit temperatuurstraject k a n nadelige gevolgen hebben. Onderzoekingen
v a n KRUMBHOLZ (62) en K I D D en W E S T (80) tonen aan, d a t men niet

ongestraft peren langdurig bij lage temperaturen k a n bewaren. Ookn a
bewaring bij o° C zijn peren op den duur echter niet meer in staat een
goede eetkwaliteit t e ontwikkelen. Wel schept deze temperatuur de
mogelijkheid alle omzettingen, welke ongewenste gevolgen hebben,
zoveel mogelijk t e remmen. KRUMBHOLZ kwam t o t de conclusie, d a thet
narijpen deste moeilijker gaat, naarmate de bewaring bij lage temperat u u r langer heeft geduurd en d a t het ten slotte niet meer gelukt. De
gebezigde narijpingstemperatuur, welke bij betrekkelijk korte bewaarperioden bijo°Caanvankelijk over eengroter traject m a g variëren, moet
tenslotte des t e hoger zijn, n a a r m a t e de bewaring bij lage temperatuur
langer heeft geduurd. Verschillende rassen zullen in dit opzicht verschillende eisen stellen en voor onze omstandigheden is hier nog weinig
v a n bekend. K I D D en W E S T geven als narijpingscondities een temperat u u r v a n 22.5 0 C bij een zeer vochtige lucht, zoals deze ook voor het
narijpen v a nbananen gebezigd wordt. Bijsommige rassen was het voorts
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v a n belang, d a t het overbrengen der vruchten v a n o° C naar + 22.5° C
zonder te veel uitstel plaats vond, daar een tijdelijke overgang bij tussengelegen temperaturen reeds nadelig op de kwaliteit werkte. De tijd,
nodig om n a te rijpen, bedraagt meestal slechts enkele dagen. Een gesloten ruimte is daarbij te prefereren, omdat het aroma dan beter
bewaard blijft, terwijl de vluchtige bestanddelen, welke de vrucht
afscheidt, tot zelf-stimulering kunnen medewerken. Zuid-Afrikaanse
peren, welke in Engeland worden ingevoerd, krijgen dergelijke aanwijzingen mede bij de verzending (12).
In hoeverre kunstmatige aanwending v a n aethyleen, d a t bij het rijpen
van citrusvruchten o. a. wordt toegepast, hulp kan verschaffen, zal
nog moeten blijken. Wel is gebleken, dat aethyleen-toevoeging waarschijnlijk niet zal kunnen herstellen, wat door t e lange inwerking van
te lage temperatuur is bedorven. Het is mogelijk dat de natuurlijke afscheidingsproducten van de vrucht nog een andere werking uitoefenen,
dan door toediening v a n aethyleen kan worden verkregen.
In dit verband kan ook nog gewezen worden op de gunstige resultaten,
welke door VAN STUIVENBERG worden verkregen met de toediening v a n
groeistof op de rijping v a n Beurré de Mérode (115).
Uit het feit, dat de rijping van vele peren eerst effectief vertraagd kan
worden bij temperaturen rond het nulpunt en omdat de stofwisseling
enkele graden boven nul abnormaal verloopt, is het duidelijk, d a t men
appelen en peren niet te zamen in één koelruimte kan bergen, doch dat
voor elk een aparte ruimte met verschillende temperatuur nodig is.
§ 3.

E I S E N E N RESULTATEN B I J VERSCHILLENDE SOORTEN F R U I T

a. D e rode en de witte Aalbes
Rode en witte bessen worden weinig gekoeld, hoogstens voor enkele
dagen om de periode van Zaterdag tot Maandag te overbruggen. Van
belang is, d a t ze zo snel mogelijk n a de pluk gekoeld worden, waarbij
een temperatuur van o tot — i ° C het beste is, bij een luchtvochtigheid
van 90 % . Men kan ze dan volgens Duitse onderzoekingen (97) 5—6 weken bewaren. Belangrijk is, d a t de bessen vóór het koelen geen gelegenheid krijgen om te broeien en gisten. Bij de sterkere variëteiten moet men
na 6 weken bewaren rekenen op ± 10 % uitval. Aan kleine verpakkingseenheden is de voorkeur te geven. Een bezwaar is, d a t de steeltjes verbleken en soms bruin worden. Een moeilijkheid bij bessen is het gevaar
voor vorming van condensvocht op de vruchten bij aflevering uit het
koelhuis. Op de juiste wijze tempereren kan hier uitkomst geven, wanneer
de partijen voor de handel bestemd zijn. Zijn ze bestemd voor verwerking
in de fabriek, dan is het nat worden geen bezwaar, mits spoedige verwerking volgt.
Op narijping na de pluk mag niet te veel gerekend worden, terwijl
tijdens de bewaring zuur- en aromaverlies kunnen optreden.
Bij invriezen dienen ze vooraf ontsteeld te worden. Invriezen zonder
suikertoevoeging is mogelijk, doch als regel zal men om de smaak te ver-
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sterken bij het ontdooien suiker toevoegen, reden waarom men beter
vóór het invriezen droge suiker of een suikeroplossing kan toevoegen.
b. De Aardbei
Wil men deze bewaren, dan is het van veel belang, dat de vruchten
droog en onbeschadigd geoogst worden. Na regen zijn de vruchten minder
houdbaar. In de practijk worden ze weinig gekoeld, soms kan het overhouden van Zaterdag tot Maandag noodzakelijk zijn. Bij hoge temperatuur kan na een halve dag soms reeds beschadiging optreden. Opslag
bij o° C en een luchtvochtigheid van 90 % geeft de beste resultaten, met
een bewaarperiode van 8—10 dagen. Voor een goede houdbaarheid is
plukken met steel noodzakelijk, terwijl het maken van drukplekken tot
elke prijs vermeden moet worden. Na enige tijd bewaren beginnen de
vruchten aan uiterlijk schoon te verliezen, door het vormen van ingevallen plaatsen en verlies aan glans ; ook het aroma wordt minder. De raseigenschappen spelen een rol bij de houdbaarheid; het beste zijn de
stevigste vruchten, omdat beschadigingen primair zijn bij het bepalen
van de levensduur.
Evenals bij aalbessen is het ook hier van belang, dat de vorming van
condensvocht wordt voorkomen, wanneer de vruchten het koelhuis
verlaten. Dit optreden in condensvocht m a a k t het verzenden van aardbeien in gekoelde toestand ook moeilijk, wanneer de koeling tijdens
het transport ten minste geen voortgang kan vinden.
Narijpen van niet geheel rijp binnengebrachte vruchten is mogelijk.
Gasbewaring geeft geen goede resultaten.
Ingevroren aardbeien leveren een zeer goed product. Bij gebruik van
de juiste variëteiten en overdekken met 35 % suikeroplossing worden
structuur en aroma voor een groot deel bewaard. De kelken moeten tevoren,verwijderd worden. Madame Moutôt is te waterig en slap en voor
invriezen ongeschikt. Goede resultaten geven Deutsch Evern, Oberschlesien en J u c u n d a . De vrucht dient geheel rijp te zijn.
c. . D e Appel
Deze vormt het belangrijkste product bij de bewaring in bewaarplaatsen en koelhuizen. Voor een algemeen overzicht van de bewaarmogelijkheden zij verwezen naar de grafiek betreffende pluk- en
bewaartijden op blz. 970. De belangrijkste variëteiten zijn hierin
opgenomen. Als meest geschikt voor bewaring in een luchtgekoelde
bewaarplaats kunnen genoemd worden: Brabantse Bellefleur, Eisdener
en Gronsvelder Klumpke, Franse Zure, Keulemans, London Pippin.
Lunterse Pippeling, Goud Reinette, Sterappel en Winston. Voorts
Golden Delicious, Groninger Kroon, Jacques Lebel, J o n a t h a n , Koningszuur, Lane's Prince Albert, Lemoenappel, Ossenkop, Present van
Engeland, Reinette van Zuccamaglio, Schoner von Nordhausen, Zoete
Ermgaard en Zoete Kroon.
Bij bewaring van de Sterappel dient men het nakleuren achterwege
te laten. Golden Delicious en J o n a t h a n hebben neiging tot rimpelen.
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Bovengenoemde variëteiten zijn vrijwel allen ook geschikt voor bewaring in een koelhuis. Brabantse Bellefleur krijgt hier wel eens een koelhuissmaak, welke buiten de opslagplaats echter weer kan verdwijnen.
Slechts Schoner von Nordhausen leent zich minder goed voor gekoelde
bewaring in verband met de rotontwikkeling. Voorts komen hiervoor in
aanmerking Allington Pippin, Bramley's Seedling, Cox's Orange Pippin,
Glorie van Holland, Laxton's Superb, Notarisappel, Princesse Noble en
Schellinkhouter.
Demeeste appelen zijn gevoelig voor lage-temperatuur-beschadiging en
als zodanig past men als regel geen lagere temperatuur toe dan + 3° C bij
een luchtvochtigheid van 90—95 % . Niet alle rassen zijn even gevoelig
en ook in dezelfde variëteit kunnen belangrijke verschillen optreden, afhankelijk van groeiomstandigheden en verzorging. Zolang men als bewaarder de gevoeligheid van de betreffende partijen niet kent, moet men
niet lager gaan dan + 3° C. Heeft men ervaren, dat lager koelen zonder
bezwaar mogelijk is, dan kan men er alsnog toe overgaan. Niets is echter
funester voor de afzet van ons product, dan het op de m a r k t brengen
van vruchten, welke uitwendig een goed voorkomen hebben, doch
inwendig in ernstige m a t e aan lage-temperatuur-beschadiging lijden.
Gevoelig voor lage-temperatuur-beschadiging zijn Bramley's Seedling,
Canada Reinette en Kesteren's Wijnzure. Op de Bramley's Seedling moet
nog speciaal de aandacht worden gevestigd, omdat deze zeer gevoelig is.
Men bewaart deze appel bij+ 4 0 Cen indien men gasbewaring (11 % zuurstof + 10 % koolzuur) toepast, doet men beter, door 4.5 0 C aan te
houden. (39) Bewaring van de vroege variëteiten heeft in bet algemeen
weinig zin, omdat er nog weer andere rassen nakomen. Voor tijdelijke
overbrugging van minder grote aanvoeren en lozing van te grote hoeveelheden kan koelen echter worden toegepast. In verband met de d a n
heersende hoge zomertemperaturen heeft de bewaarplaats minder
betekenis.
Ten aanzien van de Cox's Orange Pippin dient opgemerkt te worden,
d a t men in Engeland en ook in Nederland er in is geslaagd deze variëteit
te bewaren tot Juni, mits de atmosfeer is samengesteld uit 2.5 % zuurstof + S % koolzuur bij een temperatuur van + 4° C. Waarschijnlijk is
2.5 % zuurstof tevens het minimum, dat verdragen kan worden. H e t
verkrijgen van deze atmosfeer geschiedt in een gasdichte ruimte met
behulp van een wasser (scrubber). Ellison's Orange en Lane's Prince
Albert bleken onder deze omstandigheden beter houdbaar; de Ellison's
Orange bij een temperatuur van + 1° C.
Bewaart men Cox's Orange Pippin in een gasdichte ruimte bij + 3.5° C
en 15 % 0 2 + 5 % C0 2 , dan worden de resultaten ook reeds belangrijk
beter, vergeleken met bewaring in lucht. (40)
Golden Delicious in een gasdichte ruimte bewaard bij 11 % 0 2 +
10 % C0 2 geeft bij een temperatuur van + 3.5 0 C zeer goede resultaten
e n is tot Mei houdbaar. (53)
J o n a t h a n in een atmosfeer van 18% % 0 2 + 2 % % C0 2 is houdbaar
tot eind Maart. (53)
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Bewaring bij o° C, zoals deze voor sommige variëteiten in het buitenland wordt aangegeven, is voor geen dei Nederlandse appelen bruikbaar.
Het vriezen van appels in onverwerkten vorm is niet mogelijk. In de
v o r m v a n stukjes of schijven past men het echter wel toe met het doel deze
later in de banketbakkerijen of bij spijsbereiding te gebruiken. Teneinde
bruinkleuring te voorkomen is blancheren noodzakelijk, terwijl men ook
wel van zout- of suikeroplossingen gebruik m a a k t om de lucht af te
sluiten. Het invriezen heeft meest plaats onder suikeroplossing. Voorts
is verwerking op appelmoes, die gevroren wordt, mogelijk.
d. De blauwe bessen
In Amerika gebruikt men deze in de banketbakkerijen in bevroren
toestand. Nederlandse gegevens hieromtrent zijn nog niet bekend.
e. De B r a a m
Over deze vrucht, welke tot nog toe nog niet in zo voldoende m a t e werd
geproduceerd, dat opslag in een koelruimte noodzakelijk was, zijn geen
gegevens betreffende de bewaarmogelijkheden bekend. Ze is van huis
uit steviger dan de framboos en zal daarom ook langer goed blijven.
Ingevroren levert deze vrucht een zeer goed product. Men kan ze
droog zonder suikertoevoeging vriezen en later verwerken tot compote.
Men k a n ze ook vóór het vriezen met suikerstroop overgieten.

f. De Druif
Voor bewaring komt alleen in aanmerking de vrucht uit de koude
kassen. Het is één van de meest riskante artikelen om te koelen en men
kan er succes, doch ook grote verliezen mede hebben. De druiventrossen
mogen vooral niet te compact zijn, waar direct bij het krenten op gerekend
moet worden. Voorts dient het water geven met m a t e te geschieden.
Oogsten doet men liefst als de bessen niet te sterk gezwollen zijn van het
v o c h t ; de trossen worden direct op hun plaats gelegd in de b a k op een
zachte onderlaag van reukeloze houtwol, waarover een vloeipapier.
Langs de houten wand een geribd karton. Verleggen moet niet nodig zijn,
terwijl er vooral niet te veel in één bak gepakt mag worden. Bij de oogst
dient de vrucht een behoorlijke graad van rijpheid te hebben, want
tijdens het koelen wordt ze niet zoeter. Een geregelde controle is noodzakelijk, waarbij partijen welke te veel schimmelontwikkeling vertonen
in hun geheel opgeruimd moeten worden. Een veel toegepaste werkwijze
— het verwijderen van beschimmelde bessen in het koelhuis — dient
vermeden te worden. Hierdoor worden gemakkelijk nieuwe wonden
gemaakt, terwijl aanwezige schimmelsporen tengevolge van het werken
m e t de vruchten in ruime m a t e worden verspreid.
Ook bij deze vrucht dient men te bedenken, dat het vormen van
condensvocht op en tussen de bessen bij het verlaten van de koelruimte
zeer nadelig voor de houdbaarheid kan zijn. De vrucht heeft de neiging
het vocht op te nemen, en bij aanwezigheid van zwakke plekken in de
schil, k a n deze tot barsten overgaan.
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Het meest geschikt voor bewaring in een koelruimte is de Black
Alicante, daarnaast ook Gros Maroc en Apply Towers. Terwijl de Black
Alicante houdbaar istot eind Februari en soms nog langer, dient men de
Frankenthaler niet langer dan tot Kerstmis te bewaren. Gros Colman en
West Frisia zijn minder geschikt; de eerste is te compact van tros,
hetgeen gemakkelijk tot schimmelontwikkeling leidt. Witte rassen zijn
minder geëigend, omdat na enige tijd de schil bruinkleuring vertoont.
Golden Champignon en Muscaat van Alexandrie gaan soms mee tot
December.
Het bewaren geschiedt het beste bij o° C en een luchtvochtigheid van
9°—95 %• Bij n e t begin v a n de bewaring kan men beter wat droger
werken, in het bijzonder wanneer de bessen sterk turgeszent zijn binnengebracht. De eerste overmaat van vocht wordt daarmede verwijderd en
ontstane wondjes verdrogen sneller. Druiven, welke niet lang houdbaar
zijn, koelt men liefst zo laag mogelijk waarbij men tot —i ° C kan gaan.
Black Alicante krijgt op den duur bij deze temperatuur echter een minder
goede smaakontwikkeling dan bij o° C en daarboven. Als grens, tot
waartoe men beneden o° C kan koelen geldt J a n u a r i ; men dient dan de
partijen op te ruimen en niet over te gaan op o° C. Het verschijnsel zelf
kan men opvatten als een soort lage temperatuur-beschadiging. (113)
Een veel voorkomend gebrek tijdens de bewaring is bruinkleuring van
de steeltjes en dientengevolge soms afvallen van de bessen. Dit heeft
niets te maken met lamsteligheid, doch is een gevolg van verdrogen der
stelen. Bij te onrijp geplukte partijen treedt de kwaal erger op. In België
hangt men daarom de trossen wel met de steel in een fles met water.
Anderen maken gebruik van een aardappel (foto 22) en volgens onderzoekingen van BARKER ( I I ) krijgt men op deze wijze aanmerkelijk betere
resultaten, dan bij droog houden. Een deel van het hout, waaraan de
tros hangt, wordt mede afgesneden. In plaats van met flessen, werd ook
gewerkt met rubberblaasjes, welke aan de stelen gebonden werden. Dit
gaf even goede resultaten en biedt meer praktische mogelijkheden.
De houdbaarheid der druiven kan worden bevorderd door een ontsmetting met formaldehyde in de koelruimte. Hierdoor wordt schimmelontwikkeling tegengegaan. Men m a a k t gebruik van 1 % gram formaldehyde per m 3 ruimte-inhoud, dat in dampvorm moet worden gebracht.
Voor de wijze waarop dit kan plaats vinden zij verwezen naar hetgeen
onder ontsmetten vermeld staat. Handelsformaline kan voor dit doel
echter niet gebruikt worden, aangezien hierin schadelijke nevenbestanddelen kunnen voorkomen. De koelruimte dient geen andere vruchten t e
bevatten dan blauwe druiven, daar witte rassen zouden bruin kleuren.
Ontsmetting met zwaveldioxyde, zoals deze door de Amerikanen
wordt toegepast voor bewaring op korte termijn, is voor bewaring
gedurende lange tijd niet toe te passen, omdat geregelde toevoer van
kleine hoeveelheden zwaveldioxyde in een koelruimte op den duur funest
is voor alle metalen welke daarin aanwezig zijn. (116)
Ontsmetting met stikstoftrichloride biedt volgens onderzoekingen v a n
VAN STUIVENBERG (117) echter goede vooruitzichten. Nadere gegevens
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Foto 22. Hangende druiven gekoeld met aardappel op steeleinde.

in het bijzonder van de toepassingsmogelijkheid in de practijk zullen
moeten worden afgewacht.
De eerste resultaten met het vriezen van druiven bieden weinig perspectief. In bevroren toestand laten de trossen gemakkelijk de bessen los,
terwijl de laatste ook spoedig barsten.
g. De Framboos
Evenals bij aardbeien heeft men hier met een zeer aan bederf onderhevig product te doen, dat mogelijk nog minder verdragen kan. Speciaal
het transport is hier een grote moeilijkheid. Het meeste lijden de vruchten
v a n het plukken zonder steel. Daardoor treedt mechanische beschadiging
op, waardoor sap naar buiten treedt, hetgeen direct tot schimmelvorming
overgaat. Bovendien missen ze h u n stevigheid als gevolg v a n de verwijdering der bloembodem. De vrucht wordt nu gemakkelijk plat gedrukt.
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Geplukt met steel is de framboos bij — i tot o° C en 90 % luchtvochtigheid 8—10 dagen houdbaar. De stevige variëteiten laten zich beter
bewaren. Plukken in kleine verpakkingseenheden, zodat de vruchten niet
te dik op elkander komen te liggen.
Voor het vriezen is de framboos de meest geschikte vrucht en levert
een zeer begerenswaardig product. Toevoeging van suiker m a a k t , dat het
aroma beter bewaard wordt en naar voren komt. De vruchten worden
direct in de doosjes geplukt, waarin ze gevroren worden, doch nu zonder
steel. In de fabriek worden ze van suiker voorzien, welke men enige tijd
laat intrekken, voordat het geheel bevroren wordt. Niet alle rassen geven
even goede resultaten. Gewenst is een stevige niet te rijpe, doch geheel
rood gekleurde vrucht. De Preussen is voor het doel te flauw en onregelmatig gekleurd. Zeer geschikt zijn Boskoopse Hornet en I r Leenderts.
h. De K e r s
Tijdens de pluk komt het voor, d a t tijdelijk een aanvoer plaats heeft,
welke niet direct geheel kan worden weggewerkt. Opslag in een koelruimte gedurende enkele dagen of van Zaterdag tot Maandag kan d a n
gewenst zijn. Als regel zal de behoefte echter niet groot zijn, terwijl
het in vele gevallen ook niet zal lonen om de grotere koelinstallaties
alleen voor dit doel in het werk te stellen. Kersen dienen met steel geplukt, in droge toestand te worden binnengebracht. H e t beste resultaat
verkrijgt men bij een temperatuur van o° C en een luchtvochtigheid van
90—95 % . Na het koelen dient men de vorming van condensvocht op d e
vruchten te voorkomen. Naarmate de kers donkerder is v a n kleur heeft
men minder last van schilverkleuringen tijdens de bewaring; wel kan de
glans verloren gaan. Lichtgekleurde rassen kunnen bruine vlekken
krijgen. De tijd gedurende welke men in de practijk met goed resultaat
kan bewaren, wordt door verschillende onderzoekers zeer verschillend
opgegeven. Eigen ondervinding ontbreekt vrijwel geheel. Volgens
Duitse (97) gegevens k a n men sommige variëteiten 4—5 weken bewaren.
K E S S L E R (66) geeft echter niet meer dan 12 dagen op. Voor zover wij
over gegevens van Nederlandse kersen beschikken, komen ze met die
van K E S S L E R overeen.

Volgens Amerikaanse (128) gegevens kunnen kersen met succes bewaard worden in een koolzuurhoudende atmosfeer, waarvan in het
bijzonder tijdens het transport gebruik gemaakt k a n worden. Daarbij
kan de werking van het koolzuur ten dele die van een lage temperatuur
vervangen. In Amerika m a a k t men o.a. gebruik van vast koolzuur,
waardoor men zowel koolzuur als koude-ontwikkeling krijgt. Een eerste
oriënterend onderzoek in eigen land door V A N H I E L E (39) gaf bij de
variëteiten Markies en Klerk in 10 % koolzuur-}- 11 % zuurstof eveneens belangrijk betere resultaten dan bewaring in gewone lucht bij i ° C.
Rotontwikkeling en gewichtsverlies worden er door verminderd.
Kersen vormen een goed product in bevroren toestand, mits men
uitgaat v a n de juiste variëteiten. Het is mogelijk deze met steel e n
zonder suiker of suikeroplossing in te vriezen. De lichter gekleurde
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rassen kleuren na ontdooien echter bruin. Bij de zwarte kersen is dit niet
zichtbaar en zokrijgt men v a n Abbesse de Mouland en Varikse Zwarte een
goed product. De Meikers geeft een lichte verkleuring en kan beter in
een suikeroplossing bevroren worden. Vlak vóór het gebruik spoelt men
de oplossing af. Bij bevroren kersen kleuren de stelen meestal bruin.
i. De Kruisbes
Koeling gedurende 2 à 3 weken bij 0° C en een luchtvochtigheid v a n
90—95 % is mogelijk, waarna ze nog enkele dagen verhandelbaar zijn.
Onrijpe kruisbessen kunnen onder deze omstandigheden echter meer d a n
een maand bewaard worden. Onrijp binnengebrachte vruchten rijpen
ook in een koelhuis na. Het eind van de bewaartijd wordt hierdoor
gevormd, dat de bessen week worden en enkele barsten gaan vertonen.
Overigens is de dikke schil oorzaak, dat niet spoedig rotontwikkeling
optreedt, mede doordat niet gemakkelijk beschadigingen optreden.
j . De Peer
Na de appel is dit het belangrijkste artikel bij de bewaring.
Zoals reeds eerder (blz. 969) is besproken, lenen de tafelperen
zich niet voor bewaring in fruitbewaarplaatsen, wel echter de stoofperen
en als zodanig kunnen St. Rémy, Gieser Wildeman, Kleipeer, Bréderode,
Provisiepeer en Winterrietpeer worden genoemd. De echte tafelperen
kunnen alleen met succes bewaard worden bij een temperatuur v a n
0° Cen een luchtvochtigheid van 90—95 % . Zeer geschikt voor koelhuisbewaring zijn Louise Bonne d'Avranches, Conférence, Fondante de
Charneu, Doyenné du Comice, William's Duchess, Emile d'Heyst, Beurré
Hardy, Beurré d'Anjou en Beurré Alexander Lucas. Minder bekend doch
zeer goed houdbaar zijn voorts Calebasse de Tirlemont en Le Lectier. Zeer
goed houdbaar doch moeilijk tot een goede kwaliteitsontwikkeling te
brengen is Comtesse de Paris, terwijl ook Beurré Clairgeau en Soldat
Laboureur moeilijkheden bij de rijping kunnen geven. (44) De laatste
moet niet t e vlug gekoeld worden, doch eerst een zekere graad v a n
rijpheid hebben gekregen. Voor de moeilijkheden bij de kwaliteitsontwikkeling zij verwezen naar de voorgaande paragraaf. De vroege peren
kunnen eveneens bij o° C gekoeld worden en blijven daarbij 2 à 3 weken
houdbaar, hetgeen voldoende is om tijdelijk te grote aanvoer t e
kunnen opvangen. Meer nog misschien dan bij de appel, is een juiste
pluktijd voor de peer van groot belang. Te vroeg plukken leidt tot
onvoldoende kwaliteitsontwikkeling, te laat plukken tot het optreden
van buikziek en korte houdbaarheid. De zachtere peren mogen in niet
te dikke lagen verpakt worden, terwijl het fust van een beschermende
onderlaag voorzien dient te worden.
In Engeland (83) en Australië (123) is men er reeds toe overgegaan
ook bij peren de bewaring in een koolzuurhoudende atmosfeer te beproeven, waarbij men goede resultaten heeft verkregen met Bon Chrétien
Williams in 10 % koolzuur+ 11 % zuurstof, of 10 % koolzuur-)- 2 % %
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zuurstof. De bewaartijd kon daardoor van 2 op 5 à 6 maanden worden
gebracht. Bij Doyenné du Comice (88) werden goede resultaten verkregen in 10 % k o o l z u u r + 2 % % zuurstof na 5 maanden bewaren. Ook
bij Conférence verwacht men iets van de toepassing van gasbewaring.
Het vriezen van hele vruchten is, evenmin als bij de appel, mogelijk.
De enige mogelijkheid is in stukjes of schijven na voorafgaand blancheren.
k. De Perzik
Deze vrucht wordt weinig gekoeld, want de aanvoer is tot nu toe niet
groter dan de vraag. Het is echter mogelijk bij een temperatuur van
o° C en een luchtvochtigheid van 90—95 % de vruchten 4 à 5 weken
goed te houden, terwijl Dubbele Montagne ook 6 weken houdbaar is.
Perziken moeten voldoende rijp zijn om te kunnen narijpen, want de
mogelijkheid hiertoe wordt door het koelen niet bevorderd. (59) Men
dient op te passen, dat de vrucht tijdens het bewaren geen bruinkleuring
v a n het vruchtvlees gaat vertonen, hetgeen een teken v a n overrijp
worden doch mogelijk ook een soort lage-temperatuur-beschadiging is; ze
kunnen ook droog worden. Een geregelde controle is noodzakelijk. E r
zijn aanwijzingen, dat perziken bij temperaturen tussen o en + io° C
niet normaal narijpen. Veel is hierover nog niet bekend. (36)
Bij het vriezen is de grote moeilijkheid bruinkleuring van het vruchtvlees te voorkomen. In de eerste plaats dient daarom te worden uitgegaan
van variëteiten, welke hiertoe weinig neiging vertonen. Daarnaast
kunnen zich bijsmaken ontwikkelen die zeer ongewenst zijn. Volgens
buitenlandse gegevens (101) zouden de geelvlezige rassen minder last
van bruinkleuring vertonen, terwijl het bij de roodgekleurde uit den aard
der zaak minder zichtbaar wordt. De pitten moeten gemakkelijk te verwijderen zijn en vóór het invriezen moet de vrucht volledig rijp zijn. Het
beste product krijgt men door vriezen van de gehalveerde vruchten in
een suikeroplossing. Blancheren voert spoedig tot de vorming van een
kooksmaak. Goede resultaten zouden verkregen zijn met de perzik
Gloire Lyonnaise.
1. D e P r u i m
Deze laat zich vrij goed bewaren bij een temperatuur van o° C en een
luchtvochtigheid van 90—95 % . Pruimen welke voor bewaring bestemd
zijn, moeten met steel geplukt worden, daar anders spoedig rotting
of bruinkleuring, uitgaande van de steelinplanting, optreedt. (38) Het
narijpingsvermogen in de cel is slechts beperkt, zodat dient te worden
uitgegaan van een vrucht welke niet te onrijp is. Zo snel mogelijk koelen
is van belang. W i t t e rassen zijn na enige tijd bewaren onderhevig aan
bruinkleuring van de schil en als zodanig minder geschikt. Het meest
geschikt voor bewaring in een koelhuis is de Reine Victoria, welke tot
6 weken met succes bewaard kan worden. Dubbele Boerenwitte daarentegen isongeschikt. Men dient er voor te waken, dat pruimen niet te lang
bewaard worden, daar ze anders bruinkleuring v a n het vruchtvlees
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kunnen vertonen als gevolg v a nlage-temperatuur-.beschadiging, terwijl er
ook gevaar bestaat, d a t de m a r k t voor pruimen is verlopen.
Volgens buitenlandse gegevens k a n het voordeel geven pruimen na
de periode van koelbewaring kunstmatig enige dagen bij hogere temperat u u r na te rijpen, waardoor smaak en aroma zich beter zouden ontwikkelen (12). Ervaring betreffende het Nederlandse product bestaat
hierover niet.
Pruimen kunnen gevroren worden, eventueel zonder suikertoevoeging,
om later tot compote t e worden verwerkt. Voor vers gebruik worden
pruimen v a n de pitten ontdaan en in helften na overgieten met suikerstroop gevroren. Een bezwaar v a n sommige variëteiten is, d a t ze na
ontdooien spoedig bruin kleuren, indien ze niet goed onder de oplossing
liggen. Ook blijft de schil vaak als een taai velletje achter. Bij juiste
soortenkeuze zullen echter ongetwijfeld goede producten te bereiden zijn.
Van de kaspruimen is Santa Rosa, een roodvlezige variëteit, geschikt en
voorts de Golden J a p a n .
m . D e Veenbes
Als gevolg van de aanwezigheid v a n benzoëzuur in de vrucht is deze
in staat zichzelf t e beschermen tegen rotontwikkeling. Bederf treedt dan
ook in hoofdzaak op tengevolge van ouderdom of bewaring gedurende
te lange tijd bij te lage temperatuur. De beste temperatuur iso°Cbijeen
luchtvochtigheid v a n 90—95 % , dan is de vrucht houdbaar t o t eind
J a n u a r i . H e t meeste verlies iseen gevolg v a n indrogen. Ookin een luchtgekoelde bewaarplaats is ze tot die tijd houdbaar. Het verlies door
indrogen is dan echter veel groter.
n. D e Zwarte bes
Ze wordt weinig gekoeld, hoogstens voor de fabriek in afwachting v a n
verwerking. Bij een temperatuur v a n o° C en een luchtvochtigheid v a n
90—95 % is ze ongeveer 4 weken houdbaar. Ze schimmelt gemakkelijker
dan de rode bes; overigens dienen dezelfde voorzorgen in acht t e worden
genomen.
Gevroren in een suikerstroop van 35% is de zwarte bes een zeer smakelijk product. De scherpe smaak gaat er door het vriezen af. De verdroogde kelken dienen echter v a n t e voren verwijderd t e worden.
§ 4. H E T VITAMINEGEHALTE T I J D E N S D E BEWARING

De hoeveelheid vitamine Cin onze vruchten, in het bijzonder in appels,
wisselt sterk, enisafhankelijk v a nde variëteiten. Standplaats en cultuurmaatregelen hebben een geringere invloed hierop. (70) Tijdens de bewaring gaat het vitamine C-gehalte achteruit. (37) Volgens Amerikaanse
onderzoekingen (18) bezit echter de Red Willow, een sport v a n de
Willow Twig, het vermogen tijdens de bewaring vitamine C t e synthetiseren. In bewaarplaatsen is deze achteruitgang, tengevolge v a n de
hogere temperatuur, groter dan in een koelruimte. E r k a n echter nogeen
Sprenger, Fruitteelt.
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belangrijk percentage ascorbinezuur zijn overgebleven, wanneer de appel
zelf reeds niet meer bruikbaar is. Bij Delicious bleek volgens buitenlandse
onderzoekingen het vitamine C-verlies bij o° C na 6 maanden x / 6 deel.
Bij Baldwin was het verlies na 8—io maanden bij 2.2° Cxjz deel v a n de
beginwaarde. Volgens bepalingen van W O L F (132) gaat het vitamine
C-gehalte bij Duitse appels tijdens de bewaring bij 3 0 C gedurende
6 maanden niet noemenswaardig achteruit. Goud Reinette kwam bij
de proefnemingen zelfs zeer gunstig voor de dag. Bij bewaring in een
bewaarplaats verliest de Goud Reinette ongeveer de helft van de aanwezige Vitamine C. Gasbewaring heeft niet veel invloed (122).
Over het verloop van het Vitamine C-gehalte bij andere vruchten
tijdens de bewaring is niet veel bekend. Bij zacht fruit gaat bij hoge
temperaturen snel veel verloren.
Door fruit snel te bevriezen en bij een temperatuur van —18 0 C t e
bewaren heeft volgens PAECH ( I O I ) vrijwel geen Vitamine C-verlies
plaats. Na ontdooien kunnen de verliezen echter snel toenemen. Zo
spoedig mogelijk gebruik is gewenst. Bewaren in bevroren toestand bij te
hoge temperatuur geeft grote verliezen aan waardevolle bestanddelen.

§ 5. Z I E K T E N E N G E B R E K E N , D I E B I J D E BEWARING OPTREDEN

Tijdens de bewaring kunnen zich afwijkingen van het normale product
voordoen, welke buiten de bewaargelegenheid zelden of in het geheel niet
optreden. Hieronder vallen dus niet de gewone boomgaardziekten, welke
reeds vóór het bewaren aanwezig zijn. Wel kunnen sommigen hiervan
zich belangrijk uitbreiden. De belangrijkste gebreken welke tijdens de
bewaring optreden, zijn echter van physiologische aard. (10)
a. Het buikziek
Deze ziekte treedt alleen op bij peren en is een gevolg v a n t e late pluk
en daarbij te lang laten liggen. De afwijking is aanvankelijk beperkt tot
het klokhuis met naaste omgeving, doch kan in omvang toenemen. De
consistentie van de vrucht doet denken aan een appel met lage-temperatuur-beschadiging. H e t weefsel wordt waterig en kleurt bruin. Alhoewel
buikziek worden ook een normaal verschijnsel bij overrijpe peren is, wordt
het toch in de hand gewerkt door te laat plukken. (35) Zeer v a t b a a r zijn
Nouveau Poiteau en Maagdepeer, doch ook Précoce de Trévoux en
Clapp's Favorite lijden er aan.
b. De koolzuur-beschadiging
Koolzuur-beschadiging treedt alleen op, wanneer teveel koolzuur in de
atmosfeer aanwezig is en komt vrijwel uitsluitend voor in gasdichte
ruimten of na scheepsvervoer. Het openbaart zich bij appelen na doorsnijden van de vrucht als een bruinkleuring v a n het vruchtvlees binnen
de vaatbundels. In het begin is het t o t de delen tussen de zaadhokken
beperkt, in verder gevorderd stadium kan het zich echter ook tot buiten
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de vaatbundels uitbreiden. Het bruingekleurde gedeelte is meestal
scherp afgescheiden van het gezonde, wel bezit dit laatste dan een
alcohol-aldehyde-smaak. Koolzuur-beschadiging kan de nadeligste factor
zijn bij de toepassingsmogelijkheid van gasbewaring. Meer dan 1 0 % koolzuur k a n geen enkele appel op de duur verdragen. Sommige variëteiten,
waaronder Goud Reinette, Cox's Orange Pippin, Brabantse Bellefieur en
Sterappel zijn ook hier gevoelig voor (foto 23).
In enkele gevallen komt men ook buiten de gasbewaring een lichte
klokhuisverkleuring v a n sommige rassen tegen, welke met koolzuurbeschadiging veel overeenkomst heeft, doch toegeschreven moet worden
aan ouderdom.

Foto 23. Cox's Orange Pippin met C02 beschadiging.
(Foto I,ab. voor Tuinbouwplantenteelt, Wageningen.)

c. De lage-temperatuur-beschadiging
Deze kwaal treedt op als gevolg van de inwerking van een te lage
temperatuur gedurende te lange tijd, doch ontstaat steeds boven het
bevriezingspunt. Hoe lager de temperatuur des te eerder het optreedt.
Het openbaart zich als een verkeerde gang in de stofwisselingsprocessen,
welke zich uiten in bruinkleuring van vruchtvlees en schil en abnormale
ontwikkeling van het rijpingsproces. Soms ervaart men, dat appels bij
temperaturen even boven o° C minder v a n lage-temperatuur-beschadiging lijden dan 1 à 2 graden hoger.
Bij appels ontstaat de afwijking als een bruine verkleuring van het
vruchtvlees tussen klokhuis en schil, aanvankelijk meest tot een ring
vlak onder de schil beperkt, terwijl de schil zelf met direct daaronder
gelegen cellen nog gezond blijft. In het begin zijn de symptomen niet uitwendig waarneembaar zolang de vrucht gekoeld wordt. Brengt men ze
echter over naar kamertemperatuur en snijdt men ze na 4—5 dagen door,
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dan is de bruinkleuring wel zichtbaar. Het verlies aan zuur neemt snel
toe. Sommige rassen vertonen de bruinkleuring alleen vlak onder de
schil, anderen ook meer naar het klokhuis. Er ontwikkelt zich een alcoholen aldehyde-smaak. In verder gevorderd stadium kleurt ook de schil
uitwendig bruin met een vale tint. Ook wordt de vrucht zacht, hetgeen
door drukken in de volle hand kan worden waargenomen, zonder dat
bruinkleuring uitwendig zichtbaar is. Zeer gevoelig zijn Bramley's
Seedling, Canada Reinette en Kesteren's Wijnzuur. Doch ook Goud
Reinette, Notarisappel en de meeste vroege rassen.
Bij peren krijgt men als gevolg van de toepassing van de te lage tempe-

Foto 24. Kesterens Wijnzuur met l.t.b.
(Foto Lab. voor Tuinbouwplantenteelt, Wageningen.)

Foto 25. I,ouise bonne d'Avranches met l.t.b.
(Foto I,ab. voor Tuinbouwplantenteelt, Wageningen.)

985
ratuur verlies van vermogen tot narijpen, terwijl soms ook bruinkleuring
van het vruchtvlees langs de verbinding van steel met klokhuis ontstaat
(foto 25). Zeer gevoelig zijn Comtesse de Paris, Beurré Clairgeau, Generaal von Todleben, doch ook Fondante de Charneu en Conférence.
Bij pruimen en perziken krijgt men bruinkleuring van het vruchtvlees
en de vorming van een vale schil. Bij pruimen laat de schil zich gemakkelijk van het ondergelegen glazige vruchtvlees verwijderen.
Het gebruik van koolzuur bij de bewaring verhoogt de vatbaarheid
voor lage-temperatuur-beschadiging. Voor alle vruchten bestaat echter
een temperatuur — de schadelijke benedengrens — waarboven men ook
op de lange duur niet bang behoeft te zijn voor deze afwijking.
Het is voor appels niet gebonden aan koelhuizen, doch kan ook
optreden in bewaarplaatsen na perioden van lang aanhoudende sterke
vorst. Soms neemt men volkomen identieke verschijnselen waar bij appels
welke in het geheel geen lage temperatuur hebben gekend. De oorzaak
hiervan is niet bekend.
d. D e lenticelvlekken
Uitgangspunt van dit verschijnsel is de lenticel. Langzamerhand wordt
het omringende weefsel mede in het afstervingsproces opgenomen. Ook
in de diepte zijn de vlekken aanvankelijk tot de schil beperkt. Later
vormen ze meestal het uitgangspunt voor schimmelaantasting. Het
duidelijkste vertonen ze zich bij enkele sterk rood gekleurde rassen,
waaronder Sterappel en J o n a t h a n (foto's 26 en 27), doch ook andere varië-

Foto 26. Jonathan met lenticelvlekken.
(Foto L,ab. voor Tuinbouwplantenteelt, Wageningen.)

teiten kunnen er aan lijden, zoals Gravensteiner, Goud Reinette en de
Cox's typen. Volgens VAN STUIVENBERG (114) wordt het optreden sterk
bevorderd door een sterke belichting. De rijper geplukte exemplaren zijn
gevoeliger dan de minder rijp geplukte. Bij de Sterappel worden ze b.v.
sterk tevoorschijn geroepen door nakleuren in de buitenlucht. Zo snel
mogelijk koelen kan veel voorkomen.
Voorts is gebleken in Engelse onderzoekingen (87), dat bij gasbewaring
zeer ernstige lenticelvlekken kunnen ontstaan, wanneer nog niet rijpe
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Foto 27. Jonathan, lenticellen en lenticelvlekken vergroot.
(Foto I,ab. voor Tuinbouwplantenteelt, Wageningen.)

vruchten worden ingesloten te samen met reeds rijpende andere vruchten.
Als gevolg van de vluchtige bestanddelen welke dan door het laatste ras
worden ontwikkeld en die niet worden opgevangen door geolied papier,
krijgt het eerste ras lenticelvlekken. Ook bij gewone koelhuisbewaring
heeft men dit verschijnsel kunnen constateren met dezelfde oorzaak.
Men kon het oproepen door toediening van aethyleen in een concentratie van 1 : 500.
e. De ouderdom
Het natuurlijke eind van alle vruchten is de ouderdom. De cellen
komen los van elkander te liggen, doordat vrijwel alle pectine is opgelost.
Zuur en suiker zijn grotendeels verdwenen en de vrucht begint melig te
worden. Soms kleurt het vruchtvlees bruin. Als regel heeft echter reeds
voordien aantasting door schimmels plaats. Uiterlijk lijkt het soms veel
op lage-temperatuur-beschadiging en vaak komt het samen daarmede
voor. De minder scherpe begrenzing van het bruingekleurde weefsel en
het ontbreken van enige smaak zijn naast gegevens betreffende de voorgeschiedenis, de beste aanwijzingen om beide ziekten uit elkander te
houden. Soms komen barsten in de vrucht voor, zoals bij Cox's Oranje
Pippin. De schil van de Sterappel kleurt zeer donker bruin tot bijna
zwart bij de donkerrood gekleurde exemplaren. De J o n a t h a n krijgt
bruine vlekken op de schil en in het daaronder gelegen vruchtvlees, dat
bovendien week wordt. Te laat plukken en te laat koelen werken ouder-
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domsgebreken in de hand. Bij Bramley's Seedling en Manks Codlin
worden ouderdomsgebreken veelal voorafgegaan door een extra vettig
worden van de schil. J o n a t h a n bederf zou eveneens een uiting van
ouderdomsgebreken zijn. (103)
f. Het scald
De schil van de vrucht vertoont zeer onregelmatige, vaak grillige
vlekken, welke tot de schil beperkt zijn en het ondergelegen vruchtvlees
aanvankelijk gezond er onder laten liggen. Eerst in verder voortgeschreden stadia begint ook het ondergelegen vruchtvlees bruin te verkleuren.
Meestal is de bruine schil droog en met de duim van de vrucht te wrijven.
Het verschijnsel k o m t voor bij appelen en in het buitenland ook bij
peren. Gevoelig zijn o. a. Notarisappel, Goud Reinette en Bramley's
Seedling, terwijl ook Present van Engeland en Brabantse Bellefleur er
soms van t e lijden hebben (foto 28). Bij onze Nederlandse peren heeft

Foto 28. I,iiiks: Zoete Kroon; rechts: Notarisappel met scald.
(Foto Lab. voor Tuinbouwplantenteelt, Wageningen.)

men er nog geen last van ondervonden, in Amerika is het echter de
Beurré d'Anjou die hiervoor bijzonder gevoelig is.
De oorzaak moet gezocht worden in de vorming van bepaalde gasvormige bestanddelen door de vrucht zelf, welke aan de schil een soort
zelfvergiftiging oproepen. Onder de vluchtige bestanddelen, welke verantwoordelijk voor de afwijking kunnen zijn, heeft men gevonden de
amylester v a n mieren-, azijn- en capronzuur, voorts caprylzuur, acetaldehyde en geraniol. Welke dezer stoffen de eigenlijke veroorzaker is en of er
mogelijk nog andere zijn, is niet bekend. Bij voldoende ventilatie heeft
men in het algemeen geen last, zodat de afwijking in een goed geventileerde bewaarplaats ook weinig wordt aangetroffen. Soms k a n men
echter door omstandigheden gedwongen zijn de ventilatie lange tijd t e
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beperken (aanhoudende vorst), terwijl men ook met bijzonder gevoelige
rassen te maken kan hebben. In een koelruimte, waar uit de aard der
zaak minder luchtverversing plaats heeft, kan men het meermalen tegenkomen, terwijl het bij gasbewaring soms een probleem vormt, d a t
bepaalde variëteiten dientengevolge ongeschikt voor deze bewaarmethode m a a k t .
Men kan het bezwaar in vele gevallen ondervangen door de vruchten
elk afzonderlijk in een ,,wikkel" te verpakken, welke met olie gedrenkt is.
De wikkel dient 15 % olie te bevatten en moet goed om de vrucht
sluiten. Ook m a a k t men veel gebruik van geoliede papiersnippers, welke
tussen de vruchten verpakt worden. De wikkels zijn effectiever, de
snippers gemakkelijker. De olie legt nu de vluchtige bestanddelen vast
en bij vele rassen kan het optreden van scald zo geheel ondervangen
worden. E r zijn echter variëteiten, waaronder de Goud Reinette, waar de
wikkel niet of onvoldoende helpt en waar zelfs schilbeschadigingen
optreden, welke op scald gelijken, doch een gevolg van de olie zijn.
Het wikkelen dient direct na de oogst te geschieden. Is de appel
eenmaal over de climacteriële phase heen, dan hefpt wikkelen weinig
meer. Vroeg plukken bevordert het optreden van scald. Volgens Amerikaanse gegevens zou koolzuurbewaring het optreden van scald beïnvloeden.
g. Het stip
Deze kwaal is niet geheel zuiver beperkt tot appels, welke bewaard
worden, doch kan ook reeds voordien in de boomgaard voorkomen.
Men spreekt wel van boomstip en bewaarstip, al naar de plaats van het
eerste optreden. Een goede scheiding tussen beide verschijnselen is echter
niet te maken, omdat ze in uiterlijk volkomen op elkander gelijken en
tussen het optreden van boomstip en bewaarstip geen stiploos tijdperk
is gelegen. Het verschijnsel uit zich als volgt. Al of niet uitwendig zichtbaar ontstaan nesten v a n bruingekleurde dode cellen, welke droog zijn.
Indien uitwendig zichtbaar zijn het ingezonken putjes. Als regel is de
doorsnede niet groter dan 0.5 cm. Meestal is het optreden beperkt tot het
vruchtvlees vlak onder de schil en in elk geval ziet men het nooit tot in
het klokhuis (foto 29). De smaak van het vruchtvlees is soms bitter. In de
practijk spreekt men vaak van kurk of kurkstip. Van kurk in de botanische betekenis van het woord is hier echter geen sprake, aangezien dit
nooit kon worden aangetoond (90). Oppervlakkig bekeken lijkt het
bruine-sponsachtige weefsel er echter veel op. Beter kan men dus in het
algemeen spreken v a n stip. Vele variëteiten hebben ernstig te lijden v a n
stip na enige tijd bewaren. Genoemd kunnen worden Laxton's Superb,
Cox's Orange Pippin, Goud Reinette, Allington Pippin, Notarisappel, en
Glorie van Holland. Factoren welke de groei v a n een los-vlezige appel
bevorderen werken het optreden van stip in de hand. Zo vind men op
jonge leeftijd en op zwak groeiende onderstammen veelal meer stip,
terwijl ook een grote watertoevoer of neerslag in de laatste groeiperiode
het optreden schijnt te bevorderen. Een gelijkmatige vochtvoorziening
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Foto 29. Stip bij Zaailing.
(Foto I^ab. voor Tuinbouwplantenteelt, Wageningen.)

is belangrijk. Voorts zou de pluktijd invloed hebben, daar te vroege pluk
optreden v a n het verschijnsel zou bevorderen. Volgens Engelse ervaring
heeft de pluktijd echter geen invloed (85). Stikstofbemesting zou stipbevorderend werken, fosforzuurtoediening zou het tegengestelde bewerken. Juiste oorzaak en geneeswijze zijn niet bekend.
In Australië werden op stip gelijkende verschijnselen waargenomen,
welke door boriumtoediening voorkomen konden worden. Het hier t e
lande optredende stip reageert echter niet op deze bemesting. (10)
h. D e vorstschade
De meeste vruchten bewaart men bij voorkeur bij zo laag mogelijke
temperatuur en uitgezonderd bij appelen, kan men hiermede tot scherp
tegen het vriespunt gaan. Nu ligt de temperatuur, waarbij de meeste
vruchten bevriezen niet bij o° C, doch lager, omdat het celsap een
oplossing vormt, waarvan het vriespunt tengevolge van de aanwezige
suikers, zuren enz. is verlaagd. Naarmate de concentratie hoger is, ligt
het vriespunt lager. Een overzicht van de belangrijkste vruchten en h u n
vriespunt is gegeven in bijgaande tabel en is gebaseerd op Amerikaanse
gegevens (134).
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TABEL VIII

GEMIDDELDE, MINIMUM EN MAXIMUM-TEMPERATUUR, WAARBIJ
VERSCHILLENDE PRODUCTEN BEVRIEZEN
Product
Aalbes
Aardbei
Appel
Braam
Druif
Framboos
Kers
Kruisbes
Peer
Perzik
Pruim
Veenbes

gemiddeld °C
-

0.99
1.15
1-94
1-75
2.13
1.30
2.32
1.71

— 2.11

- 1-43
— 1.92
- 2.94

Minimum °C

Maximum °C

— 1.11

- 0.97

- 1-35
-2.15
-2.15
- 2.30
- 2.08
— 2.46
-1.83
— 2.40
- 1.61

- 1.03

- 2.11

- 3-17

- 1-75
- 1-43
— 2.01

-0.75
- 2.08
-1.56
-1.65
- 1.25
- 1-75
- 2.80

Niet steeds echter bevriest een vrucht, wanneer de temperatuur tot
haar vriespunt is gedaald, terwijl ook niet altijd schade behoeft te ontstaan als gevolg van bevriezing. Het zachte fruit kan in dit opzicht
slechts weinig verdragen. Zoals de ervaring echter heeft geleerd, kunnen
appels en peren soms zonder bezwaar een temperatuur van — 5 0 C ver-

Foto 30. Vorstschadebij appels.
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dragen. De vruchten kunnen onderkoelen, d.w.z. de temperatuur k a n
dalen tot beneden het vriespunt, zonder dat ijsvorming optreedt. Als
voorwaarde hierbij geldt, dat de omgeving zeer rustig moet zijn en de
vrucht dus niet aan beweging onderhevig is. Treedt wel ijsvorming op,
dan behoeft dit nog niet tot afsterven v a n de vrucht te leiden, ook al is ze
keihard. Indien het ontdooien zeer langzaam plaats vindt en de vrucht
niet aan stoten onderworpen is geweest in de bevroren toestand, is het
mogelijk dat geen blijvende schade optreedt. Als regel zal men er echter
voor moeten waken, dat de temperatuur niet zo ver kan dalen.
Vorstschade uit zich in geheel of gedeeltelijk afsterven van de cellen
met daarop aansluitende bruinkleuring. De wanden hebben hun semipermeabiliteit verloren en laten het vocht lopen. De structuur gaat ten
dele verloren. W o r d t tegen een appel in bevroren toestand gestoten, dan
isdekneusplek, die ontstaat, kegelvormig met de p u n t naar het klokhuis
gericht en veel groter dan bij temperaturen boven o° C mogelijk is.
De vaatbundels zijn soms donkerder gekleurd dan het omringende
weefsel (foto 30).
Enkele gebreken, welke van parasitaire aard zijn en meestal al in de
vrucht aanwezig zullen zijn geweest, toen deze in de bewaarruimte werd
gebracht, zullen nog hier besproken worden, omdat ze zich als regel eerst
tijdens de bewaring duidelijk openbaren.
i. Het neus- of keikrot
Het is een ziekte welke niet tot appelen beperkt is, doch ook bij peren
voorkomt. Uit Engelse onderzoekingen (121) is gebleken, dat de bouw
v a n de kelk en haar verbinding met het klokhuis hierbij bepalend is.
Men heeft variëteiten met een z.g.n. open kelk, d.w.z. er bestaat vrije verbinding tussen het uitwendige van de kelk en het klokhuis. In deze holte
blijft gemakkelijk vocht hangen en kunnen schimmels binnentreden.
Vruchten, welke zeer grof gegroeid zijn, vertonen vaak een open kelk.
Deze zijde van de vrucht gaat tot rotting over en soms is ze onder de
schil reeds verder verrot dan men uitwendig zou verwachten. Drukt men
er op met de duim, dan schiet deze plotseling naar binnen. De belangrijkste verwekker van het neusrot is Nectria galligena, de gewone
kankerzwam. Onder de appels is het de Present van Engeland die er
tijdens bewaring last van kan hebben en in mindere m a t e de Notarisappel. Van de peren hebben Gieser Wildeman, St. Rémy, William's
Duchess, Noord-Hollandse Suikerpeer, Maagdepeer, J u t en IJsbout
er van te lijden. Uit den aard der zaak is het geen ziekte, die tijdens het
bewaren ontstaat. In aanleg is ze reeds aanwezig geweest bij het binnenbrengen, doch was toen nog niet zichtbaar.
j . Het steelrot
Verwant aan de vorige ziekte, doch thans aan het andere einde
van de vrucht voorkomend en alleen van belang bij de appel (9), is
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het steelrot. Er vormt zich hierbij een bruin plekje op de plaats, waar
de vaatbundels van de steel in het vruchtvlees van de appel overgaan.
Dit plekje kan zich verder uitbreiden in de richting van het klokhuis en
onder de schil, zonder dat er uitwendig meer van te zien is dan een betrekkelijk klein rotplekje rondom de steel. In dit verder gevorderde stadium
kan men de steel met gemak verwijderen en bestaat de vrucht uit een
ronde bruine bal waaromheen een dun laagje gezond vruchtvlees met de
schil, (foto 31). Er bestaat een scherpe grens tussen dood en levend
weefsel en men kan ze gemakkelijk van elkander scheiden. Appels welke
te onrijp worden geplukt en tijdens de bewaring groenig blijven, zijn zeer
onderhevig aan steelrot. Niet alleen dat ze sterker rimpelen als gevolg van
indrogen, doch ook de stelen worden eerder bruin. Door de verdroogde
stelen groeit de schimmel naar binnen. Daarnaast blijken ook ingangspoorten te ontstaan via scheurtjes welke zich in de schil naast de steel
vormen. De ervaring, dat onrijp geplukte vruchten er meer v a n te lijden

Foto 31. Steelrot bij Goudreinette.
(Foto Iyab. voor Tuinbouwplantenteelt, Wageningen.)

hebben dan rijp geplukte, zou er op wijzen, dat de nog onrijpe vruchten
bij het plukken te veel geforceerd werden, omdat ze nog niet gemakkelijk
loslaten op hun natuurlijke aanhechtingsplaats. Daardoor ontstaan
scheurtjes naast de steel in de schil. De steel zelf, die nog niet gemakkelijk
losliet, is soms afgebroken, doch ook in die gevallen, dat ze op de n a t u u r lijke aanhechtingsplaats van het vruchthout heeft losgelaten, zal deze
aanhechtingsplaats toch nog geen volledig scheidingslaagje te zien hebben
gegeven. Het steeluiteinde is dan dus een wond, welke niet wordt afgesloten door kurkcellen.
Niet elk jaar is het optreden van steelrot even erg. Als veroorzakers
werden gevonden Nectria en een Phomopsis. De laatste komt meer voor
op dood hout. Een bestrijding is zowel voor neusrot als steelrot moeilijk
aan te geven. Met het oog op steelrot niet te vroeg plukken en in geen
geval de stelen forceren. Voorts zorgen voor voldoende boomgaardhygiène en al het dode hout geregeld verwijderen. Steelrot kan men bij
vrijwel alle rassen aantreffen.
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k. Het verdrogen van de stelen
Dit komt bij druiven voor, waardoor de bessen gemakkelijk loslaten en
t o t schimmelen overgaan. Te onrijp plukken kan hiervan de oorzaak zijn.
De nog groene stelen zijn meer onderhevig aan uitdrogen en als gevolg
hiervan ontstaan nu scheurtjes in de schil van de bes op de aanhechtingsplaats. De bes gaat dan tot schimmelen over.
Er zijn nog vele rot veroorzakende schimmels, welke bij de bewaring
kunnen optreden, doch welke evenzo vóór het binnenbrengen reeds een
belangrijk aandeel hadden bij het vormen v a n rot in het uitgesorteerde
fruit.
Slechts enkelen willen we hier nog even noemen. Wanneer de appels
hun eind beginnen te naderen openbaart zich dit meestal door het
optreden van talrijke kleinere en grotere rotplekken in een deel der
vruchten. Een veel voorkomend rot vertoont zich in de vorm van
meerdere — van elkander gescheiden — plekken, ter grootte van 5—10
m m doorsnede. In het bijzonder bij de Cox's typen, Goud Reinette en
Schoner van Nordhausen komen ze veel voor. De veroorzaker is meestal
een Gloeosporium.
Voorts dient nog gewezen te worden op de bijzonder onaangename
smaak welke sommige rotverwekkende schimmels kunnen teweegbrengen, ook in het nog schijnbaar gezonde deel van een vrucht. Zowel
s m a a k als geur zijn dan uitgesproken muf. Als regel is de dader een
Pénicillium of Botrytus en is de infectie secundair, d.w.z. heeft er een
mechanische beschadiging, soms van een insect plaats gevonden, voordat
de schimmel zich kon ontwikkelen. Blijkbaar trekken de afscheidingsproducten van de betreffende schimmels reeds voor het mycelium uit
door de gehele vrucht. Typische voorbeelden vindt men bij de Cox's
t y p e n en minder sterk bij de Goud Reinette.
§ 6.

H E T ONTSMETTEN

Elke ruimte waarin fruit bewaard wordt dient eenmaal per jaar
grondig ontsmet te worden. Men vernietigt dan de aanwezige schimmelsporen en de fruitgeur, welke anders blijft hangen en van nadeel zou
kunnen zijn voor het binnenkomende fruit van de nieuwe oogst. Alle
wanden welke daarvoor in aanmerking komen, worden met kalk gewit
en de vloer schrobt men uit met kokend soda-water. De ruimte zelf wordt
ontsmet met formaldehyde-damp. Men kan daartoe uitgaan van 40 %
handelsformaline of van paraformaldehyde-tabletten en deze in de
ruimte verdampen. Gerekend moet worden op een concentratie v a n
3 gram formaldehyde-damp per m 3 ruimte-inhoud. Ook kan men gebruik
maken van Formadol-briketten, welke men, op een onbrandbare onderlaag gelegen, kan aansteken, waarna ze al smeulende de d a m p ontwikkelen. W e r k t men met 40 % formaline of formaldehyde-pastilles,
dan kan men deze het eenvoudigste op een electrisch comfoor verdampen bij een niet te sterke verwarming. Tijdens het ontsmetten mag
de temperatuur in de ruimte niet lager dan tot io° C dalen, terwijl de
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lucht zo vochtig mogelijk moet zijn. Het beste k a n men hiertoe van te
voren water verstuiven en tijdens het ontsmetten water verdampen op
een comfoor. Is de ontsmetting eenmaal in het werk gezet, dan sluit
men alles goed dicht en laat het vertrek 24 uren gesloten, waarna men
kan ventileren. Formaldehyde-damp werkt sterk prikkelend op de slijmvliezen van ogen en ademhalingsorganen. Zo nodig gebruike men een
gasmasker, dat hiervoor speciaal bestemd is.
Bij voorkeur ontsmette men tegelijkertijd de lege kisten in dezelfde
ruimte.
Daar de luchtvochtigheid in bewaarplaatsen en koelhuizen steeds
hoog is, heeft alle houtwerk veel te lijden van schimmels. Vooral in gasdichte ruimten is het beslist noodzakelijk, dat alle houtwerk wordt
geïmpregneerd met een zwamdodend middel. Ijzervitriool is in het
algemeen niet afdoende. In de handel zijn echter speciale praeparaten
voor dit doel als Antinonin en Wolmanzout. Een éénmalige bewerking
voordat de koelruimte voor het eerst in bedrijf komt is hiervoor voldoende.
Voor de ontsmetting van druiven met behulp van formaldehyde zij
verwezen naar hetgeen hierover vermeld staat bij de bespreking van
deze vrucht.
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HOOFDSTUK XI

GEBRUIK EN VERWERKING VAN FRUIT

BEGRIPSOMSCHRIJVING
Wanneer men in van Dale's woordenboek der Nederlandse taal
opzoekt w a t onder verwerken wordt verstaan, dan vindt men de volgende begripsomschrijvingen; werkende verbruiken; terdege dooreenmengen; maken t o t ; goed in zich opnemen; werkende verplaatsen;
door gisting bederven; te hard werken.
Onder verwerking wordt verder „het verwerken" verstaan. Verwerking
is dus een tamelijk veelomvattend begrip. Zo vindt men bijvoorbeeld
in het boek „de Fruitteelt in Amerika" van VAN D E PLASSCHE een hoofdstuk getiteld: de verwerking van de oogst. Daarin worden enige maatregelen besproken welke worden toegepast om de fruitoogst een goede
bestemming te geven, zoals sortering, veiling, vervoer en handel.
Wij willen in dit hoofdstuk het begrip „verwerking" in een beperkte
zin gebruiken, namelijk in de betekenis welke daaraan door de fruitverwerkende industrie wordt gehecht.
Deze industrie verbruikt hetfruit door dit te verwerken tot artikelen welke
langer houdbaar zijn dan het versefruit, daarbij strevende naar het behoud
van de voor de mens meest waardevolle eigenschappen hiervan.
Door een deel van de daarbij gevolgde methoden wordt benaderd, d a t
alle eigenschappen van het verse fruit zo volledig mogelijk worden
behouden, een ander deel is er meer op gericht om bepaalde waardevolle
bestanddelen min of meer afzonderlijk en met behoud v a n h u n eigenschappen er uit te winnen en te verduurzamen.
Een criterium waardoor al deze door verwerking bereide artikelen zich
van het verse fruit onderscheiden is dat het leven verdwenen is. Terwijl
wij bij bewaring van vers fruit gebruik kunnen maken van de eigenschap
van elk levend organisme om zich tegen bederf van microbiologische aard
te verzetten, is hiervan bij het verwerkte product geen sprake meer en
d a a r o m moeten wij dus voorzorgen treffen om t e voorkomen d a t dit
product ten prooi zal vallen aan de werkzaamheid van micro-organismen.
In sommige gevallen kunnen de maatregelen, welke worden toegepast
bij de bewaring van het verse fruit en die welke bij het verwerkte product
het bederf tegengaan, in technisch opzicht overeenkomen. Zo zien wij
bijvoorbeeld kunstmatige koude toepassen, teneinde in het koelhuis het
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leven van het fruit te rekken; in het vrieshuis eveneens, maar dan om
zodanige voorwaarden te scheppen, dat de microben niet tot ontwikkeling kunnen komen in het snelbevroren fruit. In de zin van de gekozen
definitie voor verwerking, is dit laatste dus ook verwerkt fruit.
Koolzuurgas wordt bij de zogenaamde gasbewaring van fruit toegepast
voor de remming der levensfuncties, doch vindt ook toepassing bij de
opslag van uit fruit bereid sap, met de bedoeling om de groei van microorganismen te belemmeren.
Daar de verwerking gericht is op het behoud van eigenschappen van
het verse fruit, is het van belang na te gaan, welke eigenschappen het
fruit voor de mens belangrijk doen zijn.
De mens gebruikt fruit:
omdat de smaak ervan hem a a n t r e k t ;
omdat het uiterlijk hem a a n t r e k t ;
omdat hij ervaren heeft dat het in zijn voeding een rol vervult bij
het handhaven v a n een goede gezondheid.
Meerbijkomstige eigenschappen als bijvoorbeeld, om er een aangename
geur voor de linnenkast aan te ontlenen of met het sap een fraaie gelaatskleur te bevorderen, kunnen buiten beschouwing blijven als zijnde van
minder belang.
§ i . D E SMAAK VAN H E T F R U I T

Wanneer men de smaak van een product beoordeelt, dan k a n men dit,
verder vrij ongedefinieerd, uitdrukken door t e zeggen, d a t men het al
of niet lekker vindt. Het is een vrij vaag begrip waaronder de een iets
anders verstaat dan de ander. Het woord lekker duidt op een zeer subjectieve bevinding en k a n dus niet gebruikt worden om daarmede iets te
omschrijven. W a t de een lekker noemt, verfoeit de ander en het is dus
nodig om de smaakindruk nader te analyseren.
Uitvoerige besprekingen v a n dit t h e m a zijn t e vinden in de literatuur
bij C. C. CROCKER en W A S H I N G T O N P L A T T , F L O R A N C E B. K I N G en E.
NELSON.

K.

De smakelijkheid is de resultante v a n een aantal gewaarwordingen
welke afzonderlijk zijn te beschouwen, namelijk:
de consistentie of textuur. Dit is de physieke indruk welke een artikel
in de mond m a a k t . Deze indruk kan bijvoorbeeld sappig, droog, zacht,
hard, taai, knappend, week, slijmig, korrelig, vezelig zijn.
de smaak in engeren zin, waaronder de indruk wordt verstaan welke
het artikel op de smaakpapillen v a n de tong m a a k t . De meeste onderzoekers nemen aan, dat er vier soorten smaakpapillen zijn, die elk corresponderen met een bepaald smaak-element. Men onderscheidt vier elementaire smaken, namelijk zoet, zuur, zout en bitter. E r bestaat een
verband tussen smaak en de chemische constitutie van de stof.
de geur, het aroma of het bouquet, waaronder verstaan wordt de
indruk welke het artikel op de reukzenuwen m a a k t . De classificatie v a n
de geur is minder gemakkelijk dan van de smaak en meestal moet men
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door een vergelijking met de typische geur v a n andere stoffen een
bepaalde geur typeren.
Er zijn verschillende systemen om geur t e classificeren.
H E N N I N G neemt 6 primaire geurtypen aan,namelijk: bloemig, fruitig,
stinkend, kruidig, harsachtig en branderig.
ZWAARDEMAKER gaat v a n meer dan 6primaire klassen uit en geeft een
uitvoerige tabel waarmede de geuren zijn te classificeren. E r zijn ook
vele pogingen aangewend omverband t e leggen tussen geur en chemische
structuur v a n bepaalde stoffen.
De smakelijkheid v a n een product is nu afhankelijk v a n de aanwezigheid v a n bestanddelen welke smaak, geur en consistentie bepalen. Vooral
de verhouding der bestanddelen speelt hierin een grote rol. Het is in vele
gevallen mogelijk om objectieve maatstaven aan t e leggen door bepaling
v a n deze bestanddelen, bijvoorbeeld suiker en zuurgehalte, of door het
vaststellen v a n physische eigenschappen, bijvoorbeeld de zachtheid,
indrukbaarheid of viscositeit. Toch moet de definitieve beoordeling en
de smakelijkheid tenslotte organoleptisch, dus door proeven, plaats
vinden. Hieraan komen mensen t e pas, dus proefpersonen, welke niet
vrij kunnen zijn v a n h u n subjectieve instelling. Bij het proeven kunnen
twee wegen worden gevolgd. De eerste wegis die waarbij men een klein
aantal geoefende experts volgens bepaalde v a n t e voren opgestelde
standaardeisen laat proeven, dit geschiedt bijvoorbeeld meestal bij boterkeuringen, koffiekeuringen, theekeuringen. Volgens de andere methode
worden de artikelen ter keuring gegeven aan een groot aantal niet
speciaal getrainde personen, met de bedoeling om een indruk t e krijgen
v a n het gemiddelde oordeel van het publiek.
Met de eerste methode k a n een behoorlijk grote graad v a n nauwkeurigheid worden bereikt ; de studie v a n POSTHUMUS geeft hieromtrent
een duidelijk inzicht.
Een critische studie over de tweede methode geeft FLORANCE B. K I N G
op grond v a n een onderzoek met verschillende personen, die men brood
liet proeven waarin verschillende stoffen waren gebakken. Onder deze
personen waren mannen en vrouwen, rokers en niet-rokers, personen
boven en onder de 30jaren. De studie is vooral gericht op het vaststellen
v a n de drempelwaarde voor de verschillende smaken zout, zuur, zoet en
bitter. Geen geval v a n volkomen smaakblindheid werd gevonden. Wel
liep de gevoeligheid voor de verschillende smaken bij de proefpersonen
uiteen. E r bestond geen verschil in gevoeligheid tussen rokers en nietrokers, ook niet tussen mannelijke en vrouwelijke proefpersonen. Wel
bleken de personen beneden 30 jaar iets gevoeliger voor een zure smaak
d a n die boven deze leeftijdsgrens.
Uit 64 personen kon men er 14 uitzoeken die geschikt waren voor een
nauwkeurige smaakbeoordeling. Men dient bij smaakbeoordelingen op
veel zaken t e letten. Bij keuring k a n de proefpersoon vrij spoedig vermoeidheidsverschijnselen vertonen; hetoordeel wordt beïnvloed door de
gesteldheid v a n de mond, dus door datgene w a t men kort t e voren
Sprenger, Fruitteelt.
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geproefd heeft. De temperatuur van het te proeven artikel speelt
een rol.
De smakelijkheid van fruit is wel in het bijzonder te zoeken in zijn
sappigheid ; zijn frisse smaak welke het gevolg is van de verhouding v a n
suiker en zuur en v a n de specifieke aangename geur welke de meeste
fruitsoorten bezitten. De bestanddelen in het fruit welke deze smakelijkheid teweegbrengen, veranderen tijdens de rijping. Verschillende cultuurhandelingen kunnen hierop invloed uitoefenen.
§ 2.

D E U I T E R L I J K E AANTREKKINGSKRACHT VAN H E T F R U I T

Ongetwijfeld voelt de mens zich aangetrokken door de uiterlijke
schoonheid van het fruit en vindt hij hierin een aanleiding om dit t e
kopen. Naast bloemen wordt fruit vaak aangewend om een dis te versieren, terwijl men ook in geschilderde stillevens veelvuldig fruit ziet
gebruiken. De teler richt zich op deze aantrekkingskracht en past cultuurmaatregelen toe waardoor deze uiterlijke schoonheid zo hoog mogelijk wordt opgevoerd. Deze cultuurzorgen worden beloond in een hogere
prijs welke voor het fraaie fruit wordt betaald. Een studie van Amerikaanse oorsprong (G. E. BLANCH) toont bijvoorbeeld aan, dat de klant
voor roodgekleurde appels gemiddeld een hogere prijs over had, dan voor
de groene rassen ; ook ontsieringen tengevolge van beschadigingen door
ziekten of insecten verlaagden de prijs.
Deverwerking moet zich er op richten, om deze uiterlijke aantrekkingskracht in de verwerkte producten te behouden of in sommige gevallen
zelfs te verbeteren.
§ 3.

D E VOEDINGSWAARDE VAN H E T FRUIT

De beide behandelde eigenschappen kunnen menselijke behoeften
bevredigen, waarbij men feitelijk van luxe zou kunnen spreken. Lange
tijd werd het gebruik van fruit dan ook tot de luxe gerekend. Sedert de
laatste jaren is met de ontwikkeling van onze kennis der voedingsleer
echter ook de waardering van fruit in onze voeding groter geworden en is
men het fruit als een niet goed misbaar onderdeel van onze voeding gaan
beschouwen, dat noodzakelijk is voor het handhaven van een optimale
gezondheid.
De voedingsleer is een nog betrekkelijk jonge wetenschap en men is in
staat geweest om langzamerhand steeds meer kennis te vergaren over d e
functies, die de verschillende bestanddelen van onze voedingsmiddelen
in ons organisme uitoefenen.
Zover thans de kennis op dit gebied strekt, verdeelt men deze bestanddelen in de volgende categoriën.
Stoffen welke een rol vervullen bij de opbouw en vernieuwing v a n
het organisme. Als zodanig zijn vooral eiwitten en minerale bestanddelen van belang gebleken.
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Stoffen welke de energie voor het levensproces moeten verschaffen.
Hiertoe behoren vooral vetten, koolhydraten en ook de eiwitten.
Stoffen welke een functie vervullen bij het verloop v a n het stofwisselingsproces.
In het algemeen zijn de kwantiteiten welke van de stoffen der laatste
categorie nodig zijn, veel geringer dan die van de eerder genoemde stoffen.
Vandaar dat men de noodzakelijkheid van de stoffen uit deze groep eerst
later is gaan zien. Hiertoe behoren de vitaminen. Aanvankelijk achtte
men deze geheel aan de min of meer natuurlijke, verse toestand v a n
bepaalde voedingsmiddelen gebonden. Later heeft men de meeste in h u n
chemische structuur leren kennen, welke in het algemeen vrij labiel is,
zodat bij te ver doorgevoerde of ondoelmatige toebereiding v a n spijzen
deze beschermende stoffen gemakkelijk vernietigd kunnen worden. De
ziekteverschijnselen, welke bij afwezigheid of te kort aan deze stoffen
optreden, deden aanvankelijk aan vergiftigingsverschijnselen denken, dus
aan een teveel aan schadelijke bestanddelen. Het was de Nederlander
G R I J N S die het eerst tot het inzicht kwam dat er sprake was van
gebreksverschijnselen.
Men duidt de vitaminen meestal aan met een der letters v a n het
alphabet en verdeelt hen in die, welke in vet en die, welke in water oplosbaar zijn.
De voedingswaarde van het fruit is nu afhankelijk van het gehalte
aan voedende bestanddelen. Hiervoor kan verwezen worden naar de
desbetreffende paragraaf welke in dit hoofdstuk is opgenomen.
a. Koolhydraten
Het suikergehalte van fruit kan vrij sterk variëren. Kersen, evenals
appels, bevatten 10 % suiker, de druif tot 10 % , terwijl in zwarte bessen
en aardbeien slechts 4 % voorkomt. Dit zijn gemiddelde cijfers. Alhoewel
deze gehalten in vergelijking met typische koolhydraat-bevattende
voedingsmiddelen betrekkelijk laag zijn, mogen zij toch zeker niet
verwaarloosd worden. Zo is bijvoorbeeld de calorische voedingswaarde
van een liter druivensap gelijk te stellen met die van 3 / 4 à 1 liter volle
melk. >
De voornaamste suikersoorten zijn: saccharose, glucose, fructose en
galactose.
Wanneer we een Bramley's Seedling appel als voorbeeld kiezen, d a n
zien we, dat het suikergehalte in October als volgt kan zijn:
2.85 % saccharose
4.73 % fructose
1.99 % glucose.
De resorbtie-snelheid van deze suikers is verschillend. Galactose en
glucose worden sneller in het bloed opgenomen dan fructose. De appel
bevat vrij veel fructose, terwijl de druif meer glucose bevat. De druif
werkt dus sneller als voedingsmiddel dan de appel ; voor suikerzieken zal
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daarom echter de laatstgenoemde de voorkeur verdienen. Verder k o m t
er in de vruchten nog iets zetmeel voor, echter te weinig, om voor de
voedingswaarde van belang te zijn.
Ook bevatten onze vruchten nog enige andere koolhydraten, n.1.
cellulose en pectine.
Cellulose kan niet door de mens verteerd worden en wordt daarom
gerekend bij het ruwvezelgehalte, waartoe ook andere houtachtige stoffen
behoren. Het bewijst echter grote diensten bij de spijsvertering. Het doet
dienst voor vulling der darmen en een snelle afvoer der afbraakproducten.
Het' oefent een prikkelende werking op de darmwand uit.
Pectine, dat de eigenschap bezit een gelei te vormen, wordt gevonden
in bijna rijp fruit. Onrijp fruit bevat proto-pectine, terwijl het pectine in
overrijp fruit omgezet is in pectinezuur, dat de gelerende werking mist.
Pectine komt veel voor in appels en kruisbessen. Volgens de opvattingen
van MANVILLE, een Amerikaanse onderzoekster, bezitten de afbraakproducten van pectine een antitoxische werking.
b. Vetten
Deze komen in zo geringe hoeveelheid in onze vruchten voor, dat ze
hierin van weinig belang zijn voor onze voeding. In noten zijn zij v a n
veel belang.
c. Eiwitten
Eiwitten komen in vruchten zo goed als niet voor, behalve in noten
e n in de pitten van pitvruchtigen. Voor eiwitarme diëten zijn vruchten
d a a r o m van veel belang.
d. Mineralen
De minerale bestanddelen van het fruit zijn niet alleen van belang als
bouwstoffen voor de lichaamscellen, doch ook wegens hun invloed op de
reactie van het bloed. Het bloed moet namelijk iets alcalisch reageren
<pH7-4).
Alle voedingsmiddelen bevatten minerale bestanddelen, die via het
maag-darmkanaal in onze stofwisseling een rol spelen. Sommige v a n deze
mineralen zijn in de voeding in organische moleculen gebonden, ^oals een
•deel van de fosfor en de zwavel; ze komen daaruit bij oxydatie vrij,
•waarna ze o. a. als fosforzuur en zwavelzuur in onze vaten circuleren.
Andere, zoals calcium, natrium en kalium worden grotendeels in anorganische vorm opgenomen. Tenslotte blijven aan het einde van de stofwisseling, een deel van de opgenomen mineralen over, die, omdat een
constante samenstelling van het lichaam moet worden gehandhaafd, door
de nieren verwijderd moet worden. Op grond van deze physiologische
werking kunnen wij de voedingsmiddelen verdelen in zure en basische.
Men verstaat onder zure voedingsmiddelen die, welke tenslotte meer zure
d a n alcalische resten doen ontstaan en onder alcalische die, welke omgekeerd werken. Van de zuurresten ontdoet het lichaam zich deels door deze
t e binden, deels door uitscheiding van een zure urine. Het voortdurende
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verzet v a n de nieren, tegen het zuur worden v a n het bloed, k a n deze
organen te veel overbelasten.
Een groot deel v a nonze voornaamste voedingsmiddelen, bijvoorbeeld :
brood, meelspijzen, peulvruchten, vlees, vis,vet, eieren en kaas behoren
tot de groep m e t een zuur reagerende as. Fruit daarentegen is een voedingsmiddel m e t een basische mineraal rest en het gebruik hiervan k a n
dus in belangrijke m a t e meehelpen bij het handhaven v a n een optimale
reactie v a n het bloed. Deze zure reactie heeft niets te maken m e t een
eventueel zure smaak v a n het voedingsmiddel zelf.
SPARKS, R O T H en L E W I S vermelden resultaten v a n proefnemingen

met een viertal zwemmers waarbij bleek, dat debloedsamenstelling v a n
athleten welke met een basisch dieet gevoed werden, zo veel beter was
dan v a n de controle personen, d a t men er zijn verwondering over u i t
sprak, d a t de laatsten hadden kunnen volhouden. Zij waren echter zeer
veel vermoeider.
e. Vitaminen
Uit tabel I I over de samenstelling v a n voedingsmiddelen k a n worden
afgeleid, d a t het vooral de in water oplosbare vitaminen zijn welke in
fruit v a n belang zijn. Metname, als bron v a n vitamine C zijn sommige
fruitsoorten v a n veel belang, vandaar is het aan t e bevelen om b a b y ' s
sinaasappelsap t e geven. Doch ookde zwarte besneemt eenzeer uitzonderlijke plaats in, eveneens voor w a t betreft het Carotine en het v i t a mine B I. De aardbei is eveneens een waardevolle bron v a n vitamine C,
vooral omdat deze vrucht in het voorjaar komt op een ogenblik, d a th e t
vitamine C-gehalte v a n de aardappel, onze voornaamste bron, sterk is
gedaald.
f. Organische zuren
Niet alleen de vitaminen en mineralen zijn zeer belangrijke bestanddelen v a n onze vruchten, maar ook vinden we in verschillende fruitsoorten stoffen, diewe t o t dusverre nogniet genoemd hebben. W e treffen
er n.1. nog de organische zuren aan.
De plantenzuren verlenen in de eerste plaats de frisse smaak aan h e t
fruit, die wij zeer waarderen.
Enige bekende organische zuren zijn: wijnsteenzuur, citroenzuur, appelzuur, oxaalzuur, benzoëzuur, melkzuur, barnsteenzuur en tannine.
Wijnsteenzuur komt voor in druiven, sinaasappelen en tomaten.
Citroenzuur komt veel voor in citrus-vruchten, eveneens inde bessoorten,,
kersen, tomaten en aardbeien. Appelzuur vinden weindeappel, aardbei,,
kwee en vele andere vruchten. Benzoëzuur vindt men in veenbessen en
pruimen. Melkzuur treffen we aan in sommige vergiste producten. H e t
is niet v a n nature aanwezig, maar vormt eenafbraakproduct v a n microorganismen evenals het azijnzuur.
Het ene zuur is belangrijker dan het andere. Zo wordt wijnsteenzuur
door de darmflora gebruikt, doch het k a n de nieren schade doen bij t e
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groot gebruik. Sommige zuren kunnen evenals de koolhydraten worden
verbrand in het lichaam en vormen een bron van energie.
Volgens recente onderzoekingen van Dr GROEN speelt de aanwezigheid
van zuur in de darmen een rol bij de resorbtie van ijzer door de darmwand.
Tannine komt o. a. voor in de appel. In rijpe appelen is het gehalte
aan tannine echter zeer gering. Het tannine-gehalte hangt erg af van de
variëteit.
TABEL I

GEGEVENSOVERDEAARDVANHETZUURINVRUCHTEN
Citroenzuur
Aardbei
Appel
Kers
Framboos
Ananas
Druif
Rode bes

90%
sp
—
97%
87%
—
97%

! Appelzuur

Wijnsteenzuur

10%

bijna ioo %
„

IOO %

3%
13%

6o%
3%

40%

g. Geur en smaakstoffen
Iedere fruitsoort bevat specifieke geur- en smaakstoffen, die in belangrijke m a t e medewerken om de smakelijkheid van de maaltijden te vergroten. Hierdoor wordt de eetlust opgewekt en de verteerbaarheid van
het voedsel vergroot. J u i s t om deze genotstoffen zijn groenten en fruit
belangrijke objecten bij de maaltijden, omdat zij hiervan de smakelijkheid sterk kunnen verhogen.
h. Enzymen
Tenslotte bevatten vruchten ook enzymen, waarvan echter de werking
in de voeding niet bekend is. Daarnaast komt nog, dat sommige groentesoorten en de meeste fruitsoorten rauw genuttigd kunnen worden.
Gebleken is, dat dit, mits het niet wordt overdreven, een nuttig effect
voor het lichamelijke welzijn kan opleveren.
W a a r a a n deze eigenschappen precies moeten worden toegeschreven
is niet volledig bekend. De wetenschap tracht dergelijke practische ervaringen wel nader te ontleden, maar ook aan de wetenschappelijke kennis
is tenslotte een grens.
Van de velerlei bestanddelen, welke buitendien in fruit voorkomen
en waarvan het belang voor de voeding nog niet bekend is, zou ik alleen
het chlorophyl willen noemen, omdat daarvan wel is verondersteld, dat
het een rol zou.kunnen spelen bij de vorming van haemoglobine. Ook de
anthocyanen, de kleurstoffen, spelen een rol. De gunstige werking van
bosbessen bij slijmvlies-aandoeningen wordt hieraan wel toegeschreven.
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Bij het beoordelen v a n de waarde van een bepaald voedingsmiddel
dient men ook de wijze waarop dit wordt gebruikt, goed in het oog t e
houden. Soms kunnen producten met een betrekkelijk laag gehalte aan
voedingsstoffen toch nog van belang worden, omdat er veel v a n wordt
gegeten.
Een voorbeeld hiervan is de kers. Deze fruitsoort m u n t niet uit door
hoge gehalten, doch deze vrucht heeft de eigenschap, dat er vrij onbeperkt
v a n k a n worden doorgegeten.
Het behoort niet tot de onmogelijkheden, d a t een liefhebber in de
kersentijd, per dag 2 kilogram kersen gebruikt. Wanneer men nu een
suikergehalte van 10 à 15 % en een vitamine-C-gehalte v a n 10 mg per
100gram aanneemt en er rekening mede houdt, dat 20 % van het gewicht
door de pitten wordt ingenomen, dan betekent 2 kilogram toch nog
640 à 1000 calorieën en 160 mg vitamine C. Op een gemiddelde dagelijkse
behoefte van 3000 calorieën en 50 à 75 mg vitamine C betekent dit een
belangrijk kwantum. Zelfs indien men een pond kersen gebruikt, valt
de voedingswaarde hiervan zeker niet te verwaarlozen.
§ 4.

D E CHEMISCHE SAMENSTELLING VAN H E T F R U I T

Het voornaamste bestanddeel van vers fruit is water dat tussen 75 en
90 % van het verse gewicht uitmaakt. De rest bestaat uit vluchtige en
niet vluchtige stoffen. De vluchtige bestanddelen, welke de geur v a n het
fruit teweegbrengen bestaan uit vluchtige oliën, esters en nemen kwantitatief slechts een zeer kleine, te verwaarlozen plaats in. De droge stof
is samengesteld uit suikers, organische zuren, pectine, houtachtige vezels,
cellulose, zetmeel, stikstofbevattende bestanddelen, minerale zouten,
terwijl verder ook anthocyanen, tannine-achtige bestanddelen, ascorbinezuur, alkaloïden en andere organische stoffen in kleine hoeveelheden
voorkomen.
De suikers nemen naar verhouding kwantitatief het grootste gedeelte
v a n het droge-stof-gehalte in. In de meeste gevallen zijn dit rietsuiker,
glucose en fructose. Dit geldt althans voor de meeste belangrijke fruitsoorten uit de cultuur. In sommige minder bekende soorten, vooral de
in het wild groeiende, treft men ook andere suikers aan, bijvoorbeeld
sorbose in de lijsterbessen.
De gehalten variëren sterk met de verschillende fruitsoorten en ook bij
verschillende rassen v a n dezelfde vruchtsoort. Rijpheid en groeiomstandigheden hebben een grote invloed.
De organische zuren welke in de voornaamste fruitsoorten voorkomen
zijn citroenzuur, appelzuur, wijnsteenzuur en in kleinere hoeveelheden
barnsteenzuur, melkzuur en oxaalzuur.
Deze zuren komen veelal gemengd in de verschillende fruitsoorten
voor, doch in iedere vruchtensoort overheersen bepaalde zuren, die hun
n a a m meestal aan de vruchtsoort waarin zij voorkomen ontlenen. In de
vorige paragraaf werd een beknopte tabel gegeven waarin deze verhoudingen worden aangegeven.
FRANSEN en H E L W E R T geven de navolgende analyse voor de verhou-
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dingen waarin de zuren in appelen voorkomen: oxaalzuur o.ooi % ,
barnsteenzuur 4.22 % , appelzuur 69.57 %> citroenzuur 24.95 % , melkzuur 1.18 % , alles berekend in procenten van het totale zuur. De chemische bepaling v a n deze organische zuren naast elkaar is evenwel lastig
en zo vond NELSON in Amerikaanse appels een veel minder gecompliceerde verhouding en stelde hierin vrijwel uitsluitend appelzuur vast.
Een voor de voedingswaarde belangrijk zuur is verder het ascorbinezuur, waarvan het gehalte sterk afhankelijk is van de fruitsoort en ook
van de toestand, waarin het fruit zich bevindt.
Een belangrijk bestanddeel voor de verwerking is de pectine, omdat
dit de gelerende eigenschappen v a n het fruit veroorzaakt waarvan
gebruik wordt gemaakt bij de bereiding van jams en geleien.
Van belang voor de verwerking is ook de p H van het vruchtensap,
omdat hiervan de sterilisatie-temperatuur en de sterilisatie-tijden welke
nodig zijn om de producten in te maken afhankelijk zijn. Ook wordt door
de p H de smaak ten dele bepaald en is deze van invloed bij het ontstaan
van het pectine-suiker-zuur gelei bij de jambereiding. Op deze gelering
oefenen ook de minerale bestanddelen een invloed uit.
Het vezelgehalte is grotendeels bepalend voor de consistentie v a n het
fruit.
Een gemiddelde indruk van de samenstelling van Nederlandse fruitsoorten kan worden ontleend aan de Nederlandse Voedingsmiddelentabel, uitgegeven door de Voedingsraad.
T A B E L II

GEHALTE AAN VOEDINGSBESTANDDELEN VAN NEDERLANDSE
FRUITSOORTEN
Cal. l e v e n d e
stoffen
Fruitsoort
100 g r a m

cal.

M

<v

>
A a l b e s (rood)
A a l b e s (zwart)
Aardbeien
Appels
Bosbessen
Bramen
Druiven
Frambozen
Kersen
Peren
Perziken z o n d e r
pit
Pruimen

29
29
29
42

I
I

—

I

30

O.3 —
O.5 —
1.2 —
0.2

22

"o
O

vitamines

mineralen
hi

E
'S

J3

0S

a
u

.C

0)

c
0

o,

>ca

a
0

0

6
6
6

30
30
30

30
30
30

I

200

I

10

10

0.2

60
sp

—

10

20

6

S

11

12

O.4

100

—

10

6

63

I

800

?

12

15

20

6

50

— ?
— 90
250 —

28

I

65

0-5

29

1

43
35

0.5
0.5

—
—

10

20

8

20

25
30
50
30
30

36
65

0.7

—

8

5

25

I

0.5

0.1

15

10

20

O.3

0.2
I

O.5
0.2

sp.

80
80

30
140
60

3
10

60

4

760 70
80 1 0 0

7
5
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De cijfers geven de analyse weer van 100 gram van het schoongemaakte
rauwe product. De koolhydraten zijn omgerekend tot zetmeel. De
calorische waarde hiervan is aangenomen op 4.1 cal. per gram, van eiwit
op 4.1 en van vet als 9.3 cal. per gram. Van ijzer is het totale gehalte
opgegeven.
De waterstofionen-concentratie van de sappen van verschillende
fruitsoorten loopt uiteen. Tabel I I I geeft hiervan een indruk:
TABEL III

WATERSTOFIONEN-CONCENTRATIES VAN VERSCHILLENDE VERSE
VRUCHTENSAPPEN (Naar een compilatie van MORRIS)
Soort
Aalbessen (rood)
Aalbessen (zwart)
Aardbeien
Appels
"Bramen
Druiven
Frambozen
Kersen
Peren
Perziken
Pruimen

Percentage
3-0
3-1
3-4—3-77
3-35
3-5
3-8
3-2
3-1—4-4
4.0
3-5
3.0—3.6

De cijfers welke werden gegeven zijn vrij globale gemiddelden, waaromheen de werkelijke getallen schommelen.
Een indruk over deze schommelingen geven de cijfers welke volgens
MACARA vermeldt voor vruchtensoorten welke in jams worden verwerkt.

TABEL

IV

G E D E E L T E L I J K E ANALYSE VAN D I V E R S E VRUCHTEN VOLGENS
MACARA
onoplosbare
droge
stof
(vezels
etc.)
0/o
/
Aalbessen (rood)

Aalbessen (zwart)

Aardbeien

Appels

Bramen

Frambozen

Kersen (zonder pit)

Kruisbessen

Pruimen (groen, geel)
(zonder pit)
Pruimen (Reine Claude)

Pruimen (rood en diversen)
Pruimen (Reine Victoria)
Pruimen (kwetsen)

Maxim.
Gemidd,
Minim.

7.6
6.02

oplosbare
droge
stof
°//o
12.7
10.17

totale
droge
stof

%

totale
zuur
0/o
/

19.7
16.19
13.8

6.9

3.5

0.7

4.80

2.98

0.58

0/

totale
suikers

pectine
0/o
/

/o

4.1

9.1

4.1

2.5

0.4

7.9

16.7

22.4

8.3

5.1

1.7

5.69

19.94
17.3

6.44

4.08

1.08

4-7

14-25
10.0

2.3

3-2

0.6

Maxim.
Gemidd.
Minim.

3-5

13.6

16.2
11.12

8.5

2.0

0.8

5.48

1.09

0.53

3 2

0.5

0.4

Maxim.
Gemidd.
Minim.

2.14

8.98

1.3

5.4

7-3

Maxim,
Gemidd.
Minim.

6.0

12.6
11.70

18.4
14.27
12.2

Maxim.
Gemidd.
Minim.

1 3 6

6.6

7.9

Maxim.
Gemidd.
Minim.

9.2

11.9

Maxim.
Gemidd.
Minim.
Maxim.
Gemidd.
Minim.
Maxim.
Gemidd.
Minim.
Maxim.
Gemidd
Minim.
Maxim.
Gemidd.
Minim,
Maxim.
Gemidd.
Minim.

2.57
1.6

9.64

9.5
10.4
9.06

9.8

2.1

1.3

7.60

1.24

0.75

4.2

0.6

0.5

6.7

1.5

0.9

5.10

1.00

0.59

33

0.6

0.2

20.7

7-9

3.1

0.9

3-58

2.03

0.53

1-3

1.4

0.4

23.0
18.70
14.5

6.17

7.98

4-4

5.4

14.15
10.9

2.7

17.5
14-29
12.4

10.6

1.0

14.8
12.41
10.7

4.6

11.4

1.88

1.9

0.4

8.33

1.03

0.24

6.9

0.5

0.1

15.3
11.06

7.1

3-5

1.2

3.51

2.60

O.81
0.5

2.61

8.45

1.7

6.9

9.1

2.0

1.7

1.4

II.8
10.80

6.5

2.1

1.0

5.69

1.72

O.80

4-5

1.1

0.7

0.9

9.1

12.7
11.83
10.0

1.4

17.3
14.05
10.6

18.3
15.21
11.8

11.3
8.00

1.7

1.0

1.41

0.95

5-4

1.2

0.9

17.1
13.10

18.4
14.32
10.4

10.3

1.03

1.16
1.0
1.7

1.22
0.8
1.6
1 1 3
0.9

9-35
15.2
12.63

9-6

16.7
13-76
10.5

3 3

1.2

7.56

2.04

O.82

4.0

0.6

0.5

9.1

2.6

I.I

7.43

1.92

O.81

5-9

1.3

0.6

Maxim.
4.2
2.8
22.7
25.0
11.5
2.91
1.96
16.03
Gemidd,
7.53
17.99
2.1
10.6
12.8
Minim.
1.3
3-9
In dit overzicht werd de suiker uitgedrukt als invertsuiker, het zuur als wijnsteenzuur en de pectine als calciumpectaat.
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De oplosbare droge stof, welke ook wel aangeduid wordt als het
extractgehalte, is een belangrijke grootheid, waaruit men een algemene
indruk kan krijgen van de kwaliteit van vruchten en vruchtenproducten
Het extractgehalte in vruchtensappen vertoont een sterke correlatie
met het suikergehalte. Op vrij eenvoudige wijze kan een indruk v a n het
extractgehalte worden verkregen door bepaling van het soortelijk gewicht
of van de refractie.
Figuur i iblz. 1009) geeft een beeld van de variatie in het soortelijke
gewicht en het zuurgehalte, zoals deze grootheden onder Nederlandse
omstandigheden werden vastgesteld.
Zelfs kon te Wageningen worden vastgesteld d a t in de samenstelling
van het sap binnen eenzelfde vrucht opmerkelijke verschillen voorkwamen, tussen de zijde welke door de zon was beschenen en de delen
welke meer in de schaduw waren gegroeid.
§ 5.

D E INVLOED VAN CULTUURHANDELINGEN OP D E SAMENSTELLING
VAN H E T F R U I T

Een belangrijke rol speelt de pluktijd en de daarmede samenhangende
rijpheid van het fruit.
Onder Nederlandse omstandigheden werden hierover onderanderen
waarnemingen verricht door H. J. MATHOT. Hij stelde bij een a a n t a l
rode en witte bessenrassen een toename van het suiker en zuurgehalte
vast dat samenging met een verder voortschrijden van het groeiseizoen.
Naar verhouding neemt evenwel de suiker meer toe dan het zuur,
zodat de verhouding suiker/zuur groter wordt, wat in de smaak tot uiting
komt als zoeter worden van de vrucht.
Groeiomstandigheden kunnen hierop invloed uitoefenen. Een langdurige regenperiode kan de gehalten doen dalen.
Dat ook de bemesting en de toestand van de bodem een grote invloed
kunnen hebben op de samenstelling van het fruit is bij herhaling gebleken.
Te Wageningen werd door MATHOT gevonden, dat bij rode zowel als bij
zwarte bessen een hogere stikstofgift een lager zuurgehalte tengevolge
had, terwijl geen invloed van deze bemesting kon worden vastgesteld
op het vitamine C-gehalte. Kaligebrek oefent een zichtbare invloed uit
op het blad van de rode bes, maar niet op het vitamine C-gehalte dezer
fruitsoort, welk gehalte in het algemeen niet hoog is. Bij de zwarte
bessen daarentegen zien wij geen invloed van kali-gebrek op het blad,
maar konden wij wel een daling van het vitamine C-gehalte van 20 %
vaststellen. Bij morellen vond VAN STUIVENBERG een belangrijk betere
kwaliteit op veldjes, welke voldoende kali-bemesting ontvingen, dan op
veldjes, die minder met kali bemest werden. Deze kwaliteitsverbetering
kwam tot uiting in een verhoging van het droge stofgehalte en in een
verbetering in de verhouding suiker/zuur.
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Fig. 2. Verloop van enige gehalten in rode bessen gedurende het
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T A B E L VI

INVLOED KALIBEMESTING OP DEKWALITEIT VAN ZURE MORELLEN
In % van het vers gewicht
Groep

A
B
C

Totaal
titreerbaar
zuur

Voor
inversie

Na
inversie

I.94
2.52
I.82

7-4
5-6
4.8

7-5
5-7
4.8

Berekend in droge stof

Suikers

Suikers
Droge
stof

Zuur

12.8

IS.2

9-9
8.2

25-4
22.2

Voor j Na
inversie inversie

57-8
56.6
58-5

Verh.
suikerzuur

58.6
57-5
58.5

3-9
2-3
2.6

A. perceel, sinds 16 jaar bemest met 1500 kg patentkali perha.
B. perceel, sinds 14 jaar geen kali, 2 jaar patentkali per h a .
C. perceel, sinds 14 jaar 750kg patentkali perha, 2 jaar geen kali.
In het algemeen k a n men wel zeggen, d a t het gewenst is een goed
uitgebalanceerde bemesting te handhaven. Veranderingen in de bemesting zullen meer moeten dienen om een ongunstige verschijning op t e
heffen d a nwel omeengunstige verschijning te stimuleren. Men mag dus
niet concluderen, d a t bijv. kali-bemesting altijd de kwaliteit verbeteren
zal, maar wel d a tditopgronden m e tkali-gebrek het geval zalzijn. Ook
R I E M E N S vond overeenkomstige resultaten bij debemesting van druiven.
Ook het klimaat speelt een grote rol, waaraan wij evenwel slechts
weinig kunnen doen. Alleen door de keuze v a n de oogstdatum kunnen
wij deze invloed enigszins nivelleren.
De positie v a nde vruchten a a nde plant k a nsoms eenrol spelen. Zo
werd bijv. bij aardbeien door MATHOT gevonden, d a tde eerste vruchten
van eenperceel steeds eenhoger gehalte vitamine Cvertoonden, d a n de
later geplukte.
Ook Long Ashton publiceerde in 1931 gegevens waaruit verschillen
naar voren kwamen tussen top- enzijvruchten van appels. De zijvruchten
van Allington Pippin en Bramley's Seedling bevatten meer saccharose
dan de topvruchten. Bijdunnen op 1 vrucht perspoor ging dit verschil
bij Bramley's Seedling verloren. E e n aantal buitenlandse onderzoekers
hield zich bezig m e tde bestudering v a nhet verband tussen bladoppervlakte endekwaliteit v a nverschillende fruitgewassen alsappels, peren,
pruimen, kersen en citrusvruchten.
H A L L E R en MAGNESS (1925) en MAGNESS, O V E R L E I J en L U C E (1931)

vermelden, d a thet totale suikergehalte, dedroge stof ende hoeveelheid
titreerbaar zuur bij appels en peren a a n geringde takken groter waren,
naarmate hetbladoppervlak, d a tpervrucht beschikbaar stond, toenam.
Zij kwamen t o t de conclusie, d a t om vruchten v a nvoldoende handelsgrootte en inwendige kwaliteit te verkrijgen a a n geringde takken wel
20 tot 30 bladeren nodig zijn.
Zij berekenden verder, d a t a a nniet geringde takken ongeveer de helft
der assimilaten a a n devruchten tengoede komt end a tdeandere helft
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voor opbouw v a n de boom en de bladeren wordt verbruikt, zodat zij
menen d a t bij de rassen Winesap, Delicious, Rome Beauty ongeveer 40
tot 50 bladeren per vrucht moeten worden aangehouden.
OVERHOLSER en CLAYPOOL rapporteerden in 1931, d a t de chemische

samenstelling v a n perziken werd beïnvloed door het aantal bladeren per
vrucht, in die zin, d a t stikstof en vochtgehalte afnamen en d a t het
suikergehalte toenam naarmate de verhouding blad-vrucht groter werd
genomen. Een gelijksoortig resultaat vonden zijin 1934 bijde Napoleonkers.
OVERHOLSER, B E D F O R D en K E N W O R T H Y publiceerden in 1944 resul-

taten v a ndergelijke proefnemingen metpruimen v a nde rassen Vacaville
en Santa Rosa. Zij varieerden het aantal bladeren v a n Y2t o t 32 per
vrucht enzij vonden ook hier niet alleen eenverbetering v a nde inwendige
kwaliteit ineen toename v a nhetsuikergehalte m a a r ook v a nde sortering.
Tenminste 4 bladeren per vrucht bleken in 1940 nodig om voldoende
rijping en vruchtzetting t e verzekeren.
K O B E L publiceerdein Zwitserland cijfers, waaruit kanworden afgeleid,
dat goed bestoven vruchten met veel pitten een hoger suiker- en zuurgehalte vertoonden, dan de vruchten met minder pitten.
MATHOT vind invele gevallen eenaantoonbaar positief verband tussen
de zonne-energie in bepaalde perioden v a n het groeiseizoen en gehalten
van de vruchten, wat trouwens niet behoeft t e verwonderen, maar
waaruit voortvloeit, d a t het v a n belang is om door doelmatige plantafstanden envakkundige snoei te voorkomen, d a t t e veel schaduw in de
bomen of struiken optreedt.
In het algemeen vertonen de gehalten bij de rijping a a n de plant een
stijging en daarna een top, t o t d a t m e nbij overrijpe vruchten weer een
achteruitgang waarneemt.
Onderzoek naar de invloed, welke de onderstam op de kwaliteit v a n
appels uitoefende, gaf in Wageningen als voorlopig resultaat, d a t erwel
een grote invloed uitging v a n het t y p e onderstam op de rijptijd, metals
gevolg, d a t men op een bepaalde plukdatum verschillen in de gehalten
kan waarnemen; over de gehele rijf>ingsperiode genomen waren de
verschillen in gehalte niet opvallend groot.
§ 6.

D E THEORETISCHE GRONDSLAGEN VAND E B E S T R I J D I N G VAN B E D E R F
IN V E R W E R K T F R U I T

Verwerkte tuinbouwproducten bevatten nog zo goed als alle
organische bestanddelen vanhet verse product, doch de organisatie v a n
het leven zelf ontbreekt. Daarom vormen zij een gerede prooi voor de
micro-organismen. In het algemeen worden zij door deze aantasting
voor menselijk gebruik ongeschikt en men spreekt daarom v a n bederf,
In sommige gevallen kaneengedeeltelijke aantasting worden toegelaten,
indien de producten daardoor tegen bederf v a n ernstige aard worden
beveiligd en door de aantasting zelf niet onbruikbaar worden gemaakt.
Alle verwerkte tuinbouwproducten moeten openigerlei wijze kunstmatig
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tegen bederf beschermd worden. De bescherming of conservering is een
essentieel onderdeel van elk verwerkingsproces.
In de loop der tijden zijn de methoden, welke men voor de bestrijding
van het bederf toepaste, in belangrijke m a t e gewijzigd. Behalve dat hierbij
de vooruitgang van de techniek een belangrijke rol heeft gespeeld, is ook
de waardering voor het gebruik van fruit in de loop der tijden veranderd.
Daarmede zijn ook de eisen welke men aan de verwerkingsmethoden ging
stellen toegenomen en gewijzigd.
De tijd ligt nog niet zo heel ver achter ons, dat men fruit geheel tot de
luxe artikelen rekende. Alleen smaak en uiterlijk achtte men toen van
waarde en de verwerkingsmethoden uit die tijd waren dan ook vooral op
het behoud van deze eigenschappen gericht. Thans wordt veel meer
ingezien, welk belang het gebruik van fruit voor het handhaven van een
optimale gezondheid heeft en de verwerkingsmethoden van de latere tijd
stellen zich dan ook veel meer ten doel, om debestanddelen van het fruit,
waardoor dit in onzevoeding nut afwerpt, t e behouden en zo min mogelijk
aan te tasten. De vorm van het microbiologische bederf, dat optreedt,
is afhankelijk van verschillende factoren, die in drie groepen kunnen
worden ingedeeld.
a. De samenstelling van de microflora
Overal in de n a t u u r komen kiemen of sporen voor van een zeer groot
aantal verschillende soorten micro-organismen. In grote trekken onderscheiden we in de microflora de schimmels, de gisten en de bacteriën, die
in de vorm van sporen, conidiën of anderszins aanwezig zijn. Voor de
verwerking van fruit, zijn schimmels altijd schadelijk te noemen. Een
uitzondering vormt het gebruik, dat bij de technische uitvoering van de
verwerking wel gemaakt wordt van bepaalde uit schimmels gewonnen
enzympreparaten. Pectinase voor de afbraak van pectine bij het klaren
van vruchtensappen, diatase en proteasen voor de afbraak van zetmeel
en eiwitten bij de bereiding v a n pectine.
De gisten moeten voor de meeste producten ook schadelijk worden
genoemd, doch men heeft zich hun werkzaamheid ten n u t t e gemaakt
bij de bereiding van vruchtenwijnen, waar men alcoholvorming juist
gewenst acht.
Van bacteriën zijn de ziekte-verwekkers en de rottings-bacteriën altijd
schadelijk, doch in vruchtenproducten spelen deze soorten geen belangrijke rol, daar de zuurgraad hun ontwikkeling belet. Van de zuurvormers
k a n soms van de azijnzuurvormers een nuttig gebruik gemaakt worden,
daar hun afscheidingsproduct: het azijnzuur, een door de mens gewaardeerd gebruiksartikel is. De melkzuur- en boterzuurvormers kunnen
soms bij de bereiding van vruchtenwijnen moeilijkheden veroorzaken,
evenals de mannietvormers en de appelzuurafbrekende bacteriën.
Het hangt voor het grootste deel af van de groeivoorwaarden, welke
ergens heersen, welk organisme tot ontwikkeling zal komen. Toch speelt
daarbij ook de plaatselijke samenstelling v a n de microflora een rol.
Indien bij een bepaald product bijvoorbeeld veel gistcellen aanwezig zijn,
Spreng-er, Fruitteelt.
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is daarmede een grotere kans aanwezig, dat ook deze gisten tot ontwikkeling zullen komen. Bij h u n ontwikkeling zullen zij dan andere
microben overvleugelen, doordat zij zich het eerste meester maken v a n
de organische en anorganische bouwstoffen van het substraat en buitendien door hun afscheidingsproducten de groei van andere microben
beletten.
b. De samenstelling van het product zelf
De aard van het substraat bepaalt de vorm waarin het bederf zal
optreden. Van grote invloed is de zuurgraad. De grenzen waarbij de groei
van de verschillende microben nog mogelijk bleek te zijn kunnen als
volgt worden gesteld:
schimmels bij een p H lager dan 2.0;
gisten bij een p H niet lager dan 2.6;
melkzuurbacteriën bij een pH niet lager dan 3.4;
boterzuurbacteriën bij een pH niet lager dan 4.2;
rottingsbacteriën bij een pH niet lager dan 6.0.
Ziekteverwekkers en rottingsbacteriën kunnen in een zure omgeving
niet gedijen, terwijl gisten voor zuur veel minder gevoelig zijn en schimmels in een zeer zure omgeving nog tot ontwikkeling kunnen komen. Een
vergelijking van bovenstaande overzicht met tabel I I I , welke de p H v a n
verschillende vruchtensappen weergeeft, doet zien, dat het vooral de
gisten en de schimmels zijn, welke in verwerkte vruchtenproducten tot
moeilijkheden aanleiding kunnen geven.
Ook het vochtgehalte waarmede onder meer de suikerconcentratie
samenhangt, is van grote invloed voor het bederf dat optreedt. Een
laag vochtgehalte geeft aanleiding tot dusdanig hoge suikerconcentraties
dat alleen osmophile organismen zich nog kunnen handhaven. Elk
micro-organisme heeft voor zijn groei en de opbouw van zijn eiwitten
een weinig stikstof nodig. De afwezigheid van stikstof kan dus belemmerend werken op de ontwikkeling van microben. Ditzelfde geldt voor de
minerale bestanddelen. Bij de vruchtenwijnbereiding kan deze wet wel
eens aanleiding geven tot moeilijkheden bij de vergisting.
De aanwezigheid van stoffen welke voor bepaalde microben giftig zijn
heeft tot gevolg, dat deze zich kunnen ontwikkelen, terwijl andere
microben die hiervoor ongevoelig zijn, daarvan geen hinder ondervinden.
Zout, azijn en verschillende andere chemische conserveermiddelen zijn
hieronder te scharen.
c. De uitwendige omstandigheden
Deze zijn eveneens van beslissende invloed op de ontwikkeling v a n
microben. Zeer belangrijk is bijvoorbeeld de temperatuur. Voor elk
organisme is een optimale temperatuur aan te wijzen, waarbij dit zich
het beste ontwikkelt. Deze optimale temperaturen zijn voor de verschillende microben niet gelijk. Buitendien zijn er minimum en maximum
temperaturen aan te geven, waaronder of waarboven de ontwikkeling
geheel of vrij wel geheel, tot stilstand komt.
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Voor azijnzuurbacteriën bijvoorbeeld ligt de optimale temperatuur
vrij hoog, zodat de kans op azijnzuurvorming in de zomermaanden of
in warme streken groter is, dan in een koelere omgeving het geval is. Ook
de aanwezigheid van zuurstof uit de lucht is een bepalende factor.
Schimmels bijvoorbeeld vragen meestal luchtzuurstof om tot ontwikkeling te komen, men noemt deze organismen dan aëroob. Veel gisten
kunnen zowel met als zonder zuurstof bederf veroorzaken, men noemt
deze daarom facultatief anaëroob. Sommige bacteriën ontwikkelen zich
alleen bij volkomen afwezigheid van lucht, men noemt deze obligaat
anaëroob.
d. D e methoden van verduurzaming
Door nu kunstmatig deze factoren te beïnvloeden kan worden bereikt,
d a t de bederfveroorzakende microben zich niet kunnen ontwikkelen,
hetgeen wil zeggen, dat wij de producten duurzamer maken (conserveren, preserveren).
Hierbij kan men zich door twee verschillende principes laten leiden:
i. Men tracht de producten, zonder in de verhouding der samenstellende bestanddelen veel belangrijks te veranderen, onder dusdanige
omstandigheden te brengen, dat de microben zich niet kunnen ontwikkelen. De samenstelling van het product blijft dus bij benadering
gelijk a a n die v a n het verse fruit.
2. Men kan in de samenstelling van het product zodanige veranderingen aanbrengen, dat dit als voedingsbodem voor de microben ongeschikt wordt, zodat de ontwikkeling hiervan eveneens onmogelijk is.
Deze verandering moet dan van een aard zijn, dat de producten voor
menselijk gebruik niet ongeschikt worden of zo, dat de wijziging vóór het
gebruik door de mens weer ongedaan kan worden gemaakt.
Een zeer scherpe grens tussen beide principes is niet te trekken.
Wanneer volgens het eerste principe wordt gewerkt, wordt geen overwegend gebruik gemaakt van een beïnvloeding van de factoren uit
groep b, doch wel van die uit a en c.
r. D e v e r d u u r z a m i n g i n h e r m e t i s c h g e s l o t e n v e r p a k k i n g ,
hetzij blik of glas waardoor de inhoud aan de microben onttrokken wordt.
Deze methode werd het eerst practisch toegepast door de Franse kok
A P P E R T ten tijde v a n Napoleon, aanvankelijk in glazen flessen. De microben werden door hem door verhitting in de flessen zo ver gereduceerd en
beschadigd, d a t zij zich in de hermetisch afgesloten flessen niet meer
konden ontwikkelen. In veel gevallen komt dit hierop neer, dat de inhoud
volkomen steriel wordt gemaakt, doch in ieder geval wordt een zeer sterke
invloed uitgeoefend op de samenstelling der microflora (factorengroep i ) .
Door de luchtverdunning welke als bijkomend verschijnsel optreedt,
worden anaërobe condities geschapen (factorengroep 3). De methode
n a m een grote vlucht toen het mogelijk werd om het procédé ook in blik
uit te voeren. De breukrisico's werden daardoor sterk verminderd.
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Daar zich onder de microben, welke zich in vruchtenproducten dus bij
lage p H kunnen ontwikkelen, over het algemeen geen thermoresistente
soorten voorkomen, kan worden volstaan met verhitting tot temperaturen beneden ioo° C. Verhitting boven ioo° C onder druk in autoclaven,
zoals dit voor de sterilisatie van vlees en groente wel noodzakelijk is,
behoeft bij vruchten niet te worden toegepast.
Voor heldere vruchtensappen behoeft de steriliteit niet door verhitting
teweeggebracht te worden, maar kan deze ook door filtratie worden
bewerkstelligd.
De in blik of glas ingemaakte en door verhitting of filtratie steriel
gemaakte producten zijn, zolang de afsluiting niet wordt geopend,
onbeperkt houdbaar. Zij zijn dus volledig geconserveerd en men bedoelt
veelal deze producten indien men van conserveren in engere zin spreekt.
Alle andere vormen van verduurzaming leveren producten op van een
meer beperkte houdbaarheid, die gebonden is aan de vervulling van
bepaalde voorwaarden, zodat toezicht geboden blijft. Door sommigen
worden deze wel aangeduid als preserven, vooral in Duitsland en Amerika
is dit het geval. In Engeland verstaat men onder preservation hetzelfde,
wat in de Nederlandse taal onder conserveren in de algemene zin wordt
verstaan, dus het verduurzamen door welk middel dan ook.
2. H e t s n e l v r i e z e n is de tweede methode, welke op het principe
berust, dat slechts weinig aan de samenstelling van het verse product
wordt veranderd. Terwijl bij het conserveren in hermetische verpakking
echter het zwaartepunt ligt in het verminderen v a n de microflora (factorengroep i) en factorengroep 3 slechts als bijkomstigheid in het geding
komt, ligt bij het snelvriezen het volle gewicht bij groep 3. Men handhaaft
dusdanige uitwendige omstandigheden, namelijk een zeer lage temperatuur, dat de wel aanwezige microben zich niet kunnen ontwikkelen.
Weliswaar neemt hun aantal in de bevroren producten af, doch ook
zonder dat zijn zij door de lage temperatuur in h u n werkzaamheid zo
geremd, dat geen bederf optreedt. In principe komt bij het snelvriezen
ook een beïnvloeding van de factoren uit groep 2 in het geding. In
bevroren toestand is immers het water uit de oplossingen bevroren,
terwijl tussen de ijskristallen een geconcentreerde oplossing met een hoge
osmotische spanning overblijft. In bevroren toestand is dus feitelijk wel
een verandering in de verhouding der samenstellende bestanddelen
tot stand gekomen.
Bij alle verder te bespreken verduurzamingsmethoden s t a a t dit principe echter geheel op de voorgrond. Zij berusten alle op een verandering
in de samenstelling dus op een beïnvloeding van de factoren uit
groep b.
3. H e t d r o g e n berust op onttrekking van water. In het gedroogde
product ontstaan dientengevolge hoge concentraties met hoge osmotische
spanningen, waardoor de ontwikkeling van microben onmogelijk wordt.
Suikeroplossingen met een concentratie boven 65 % zijn vrijwel
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o n a a n t a s t b a a r voor micro-organismen. Het drogen van fruit is reeds een
v a n ouds bekende wijze v a n verduurzamen.
4. T o e v o e g i n g e n v a n s u i k e r hebben hetzelfde effect, alswat door
drogen werd bereikt, namelijk verhoging van de osmotische spanning.
H e t zijn vooral de confituren welke op deze wijze worden bereid. Men
kent hiervan vooral de jams, geleien, geconfijte vruchten en limonade
siropen.
5. T o e v o e g i n g e n v a n z o u t e n a z i j n . Deze stoffen welke alle een
bederfwerende invloed uitoefenen, vinden bij de conservering van
groentenproducten veelvuldig toepassing. Bij de verduurzaming v a n
fruit zijn zij van minder belang. Een enkele maal wordt nog wel eens
gebruik gemaakt v a n zout om daarmee vruchten, voornamelijk kersen,
te conserveren, welke naderhand in de banketbakkerij gebruikt worden.
Azijnzuur kan uit fruit bereid worden. Vruchtensap of het extract v a n
gedroogde vruchten (rozijnen) wordt eerst aan een anaërobe alcoholische
gisting onderworpen. Onder anaërobe omstandigheden en bij hogere temp e r a t u u r wordt de verkregen wijn vervolgens aan de inwerking van azijnzuurbacteriën blootgesteld.
6. T o e v o e g i n g e n v a n c h e m i s c h e c o n s e r v e e r m i d d e l e n . E r
zijn veel chemische stoffen bekend, die in zeer lage concentraties conserverend werken, zonder dat zij voor de mens direct waarneembare
vergiftigingsverschijnselen opleveren. Als zodanig werden wel gebruikt:
boorzuur, salicylzuur, mierenzuur, benzoëzuur, zwaveligzuur, broomhoudende esters en enkele andere.
In verband met tenslotte toch gebleken schadelijkheid voor de gezondheid laat de Nederlandse Warenwet voor gebruik in fruitproducten welke
voor de handel bestemd zijn, alleen het zwaveligzuur en het benzoëzuur
onder bepaalde voorwaarden toe.
Het zwaveligzuur vindt wel toepassing bij het zogenaamde inpulpen
van fruit, als voor-conservering bij de jambereiding.
Voor het tijdelijk conserveren v a n vruchtensappen wordt ook veel
koolzuurgas gebruikt.
7. B i o c o n s e r v e r i n g . Hierbij wordt gebruik gemaakt van de
eigenschappen van sommige micro-organismen om bepaalde chemische
bestanddelen te vormen, welke giftig zijn voor microben v a n andere
groepen en die dus ten opzichte hiervan conserverend werken. De voor
menselijke consumptie bruikbare microben-afscheidingsproducten zijn
het melkzuur, d a t uit suiker gevormd wordt door melkzuur-bacteriën,
alcohol en koolzuur afkomstig van de wijngisten en azijnzuur het product
van azijnzuurbacteriën. Bij de verwerking van fruit wordt speciaal v a n
de alcoholische gisting gebruik gemaakt voor de bereiding van vruchtenwijnen en v a n de azijnzure gisting voor het maken van vruchtenazijn.
8. H e t w i n n e n v a n t e c h n o l o g i s c h b e l a n g r i j k e b e s t a n d d e l e n . Het is ook mogelijk bepaalde stoffen uit fruit te winnen en deze
in gezuiverde toestand te bewaren. Zo worden de typische aromastoffen
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wel uit fruit geëxtraheerd teneinde hiervan de natuurlijke vruchtenessences te bereiden. Uit sommige vruchtenresten kan pectine worden
gewonnen, vooral uit de persresten van appelen en uit citrusschillen.
§ 7.

P R O D U C T E N WAARTOE F R U I T KAN W O R D E N VERWERKT E N D E
BENAMINGEN WAARMEDE D E Z E MOETEN WORDEN AANGEDUID

a. Enkele uitvoeringsbesluiten voor verwerkte fruitproducten der
Nederlandse Warenwet
De Nederlandse Warenwet kent een aantal uitvoeringsbesluiten waarin
verwerkte vruchtenproducten worden behandeld. Het belangrijkste in
d i t verband is wel het Jam- en Li monadebes luit van 13 Augustus 1937,
gewijzigd 22 December 1937, 18 J u n i 1938, 5 December 1938, 21 August u s 1939, 24Juli 1941, 25 September 1942, 15 Februari 1943en 1Augustus
1944 en waarin vooral de niet alcoholische fruitconserven worden beschreven, met uitzondering van de snel bevroren en van de gedroogde
producten. Verder het Wijnbeslu.it van 28 Maart 1929, gewijzigd 24 J a nuari 1930, 10 Februari 1934, 25 April 1935 en 2 Februari 1937 waarin
wijn en vruchtenwijn worden behandeld. Meer van zijdelings belang zijn
het Algemeen besluit, het Azijnbesluit en het Suiker- en Stroopbesluit.
Voor snelgevroren producten bestaat nog geen wettelijke regeling.
Wel hebben de betreffende fabrikanten in 1947, in onderling overleg,
kwaliteitseisen opgesteld. Men geeft in het algemeen de voorkeur aan de
aanduiding snelvriesconserven en snelgevroren producten boven andere
benamingen, bestaande uit de aanduidingen „gevroren", „bevroren",
„gekoeld" in combinatie m e t de woorden „snel", „diep", v l u g " en
dergelijke.
Snelgevroren fruit wenst men t e laten voldoen aan de bijzondere
kwaliteitsvoorschriften, welke in 1947 werden opgesteld door de bedrijfsgroep groenten- en fruitverwerkende industrie, sectie ingevroren groenten
en fruit.
Voor gedroogd fruit bestaan ook geen bepaalde wettelijke voorschriften, behalve die welke in het algemeen besluit (Warenwet) zijn
vastgelegd en die vooral betrekking hebben op de hygiënische voorwaarden, waaraan de bewerkingsruimte en het verpakkingsmateriaal
moeten voldoen.
In het Nederlandse spraakgebruik worden alle producten, waaraan op
een of andere wijze het water onttrokken is, aangeduid als gedroogd.
In Amerika bestaat nog een onderscheiding in de benaming welke verband houdt met de wijze v a n drogen. Als algemene aanduiding kent men
ook daar het begrip „dried products", doch men hecht hieraan meestal
een beperkte betekenis en reserveert deze benaming voor de producten,
welke zonder veel voorzorgen gedroogd werden, bijvoorbeeld door zonnewarmte in de buitenlucht. Wanneer daarentegen het drogen plaats vond
onder nauwkeurig regelbare omstandigheden bij temperaturen en vochtigheden, welke niet meer van het toeval afhankelijk zijn, dan spreekt
m e n v a n „dehydrated products". H e t resultaat van een tussenphase
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waarbij de producten kunstmatig gedroogd werden in meer primitieve
installaties, wordt wel aangegeven als „evaporated products".
H e t J a m - en Limonadebesluit beschrijft vrijwel alle andere verwerkte
'vruchtenproducten en geeft de benamingen aan. waaronder dezeaan het
publiek moeten worden aangeboden, alsmede de voorwaarden waaraan
deze producten ten minste moeten voldoen. In dit besluit worden ook
de producten behandeld die tot zekere hoogte als surrogaten moeten
worden opgevat. In het bestek van dit hoofdstuk worden deze buiten
beschouwing gelaten, evenals de producten welke uit citrusvruchten en
t o m a t e n worden bereid.
Indien gesproken wordt v a n suiker, dan wordt daarmede bedoeld
saccharose of invertsuiker of een mengsel van beide.
Onder het suikergehalte wordt verstaan de som der gehalten aan
saccharose en invertsuiker alles omgerekend tot saccharose. Onder
zetmeelstroopgehalte verstaat men het gehalte aan watervrije zetmeelstroop.
Voorzover niet uitdrukkelijk anders is bepaald, verstaat men onder
procent, het gehalte d a t aangeeft het aantal grammen v a n het bestanddeel, dat in ioo grammen der waar voorkomt.
Onder vruchten verstaat men fruit alsmede tomaten.
Vruchten-essences zijn, de onschadelijke geur en smaakstoffen uit
plantendelen verkregen. Onder zwaveligzuur wordt verstaan zwaveldioxyde als zodanig en in zwaveligzure verbindingen, en het wordt uitgedrukt als S0 2 .
Benzoëzuur: het zuur als zodanig en in benzoëzure zouten uitgedrukt
als benzoëzuur; zilver: het metaal als zodanig en gebonden.
De woorden „siroop" en „stroop" mogen beide worden gebruikt en het
woord zetmeelstroop mag door „glucosestroop" worden vervangen.
Als algemene regels gelden verder, tenzij anders is vermeld:
dat in de aanduidingen het woord vruchten vervangen mag worden door de namen van de vruchten, waaruit de waar is bereid of
wanneer dit niet gebeurt, d a n moeten de namen der gebezigde vruchten
onder de waaraanduiding worden vermeld;
andere vruchten dan die, welke op het etiket zijn vermeld, mogen
niet in de waar zijn verwerkt;
in producten, welke zijn aangegeven als gepasteuriseerd of gesteriliseerd, mogen geen chemische conserveringsmiddelen voorkomen.
b. Groepering der producten
Voor het verkrijgen van een enigszins logische indeling worden de
waren hieronder gegroepeerd behandeld. Deze groepering is niet ontleend
aan het J a m - en Limonadebesluit.
i. G r o e p A
Vruchten op water zijn vruchten geheel en/of in stukken met waterof suikeroplossing. Het suikergehalte der waar mag ten hoogste 13 %
bedragen.
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Vruchten op sap moet de waar worden genoemd, indien het suikergehalte meer dan 13 % bedraagt.
Vruchten op siroop mag men de waar noemen, indien het suikergehalte
hoger is dan 25 % .
Aan deze waren m a g onschadelijke kleurstof en citroenzuur zijn
toegevoegd.
Bowl (alcoholvrij) vruchten op water of op sap waaraan essences zijn
toegevoegd. Deze producten mogen ook worden aangeduid als gearomatiseerde vruchten op water of sap.
Deze waren mogen ten hoogste 75 mg zwaveligzuur en ten hoogste
250 mg benzoëzuur per kilogram waar bevatten.
2. G r o e p B
Vruchtenpulp is het product verkregen door vruchten geheel of gedeeltelijk tot moes te brengen. Zonder nadere aanduiding mag vruchtenpulp
ten hoogste 75 mg zwaveligzuur en ten hoogste 250 mg benzoëzuur
per kilogram waar bevatten.
Met een speciale aanduiding mag zwaveligzuur tot ten hoogste 1000 m g
zwaveligzuur tot 1500 m g benzoëzuur per kilogram waar bevatten.
In dit geval moeten de waren kennelijk niet bestemd zijn om aan het
publiek t e worden afgeleverd, en voorzien zijn van de aanduiding:
„halffabrikaat, in overmengde toestand ongeschikt voor consumptie".
De toegevoegde hoeveelheid conserveermiddel moet eveneens vermeld
worden.
Vruchtenpuree is een mengsel van vruchtenpulp met suiker. De hoeveelheid toegevoegde suiker moet zijn vermeld, deze mag niet hoger zijn
dan 35 % . Aardbeienpuree mag een geringe hoeveelheid ener onschadelijke kleurstof bevatten. Vruchtenpuree mag ten hoogste 75 mg zwaveligzuur en ten hoogste 250 mg benzoëzuur per kilogram der waar bevatten.
Puree van appelen moet worden aangeduid als appelmoes en moet
voldoen aan de voor vruchtenmoes gestelde eisen.
Vruchtenmoes is een mengsel van tot moes gebrachte vruchten en
suiker met een suikergehalte van minstens 15 en ten hoogste 25 % . Dit
mag geen conserveermiddel bevatten.
3. G r o e p C
Vruchtenjam, vruchtenmarmelade, jam, marmelade is het product
verkregen door deugdelijke, zo nodig v a n schillen en p i t t e n bevrijde
vruchten, met ten hoogste 1.1 maal haar gewicht aan suiker, uit t e
dampen.
Vruchtengelei is het geleiachtige doorschijnende product verkregen
door vruchtensap, waarin enkele stukjes van vruchten mogen voorkomen, met ten hoogste zijn gewicht aan suiker uit te dampen.
Huishoudjam
of huishoudmarmelade
en huishoudgelei hebben als
bijzonder criterium, d a t de suiker gedeeltelijk vervangen mag zijn door
zetmeelstroop ;bij huishoudjam is buitendien de verhouding van vruchten
tot suiker 1: 1.5.
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Aan alle in deze groep genoemde waren mag zijn toegevoegd citroenzuur en/of een weinig pectine of helder pectine-houdend vruchtensap;
bovendien bij aardbeienjam een geringe hoeveelheid ener onschadelijke
kleurstof. Vruchtenjam en vruchtengelei mogen ten hoogste 50 m g
zwaveligzuur per kilogram waar bevatten.
Huishoudjam en huishoudgelei mogen ten hoogste 75 mg zwaveligzuur
en ten hoogste 250 mg benzoëzuur bevatten. Indien in huishoudjam
appelen zijn verwerkt, behoeft dit niet op het etiket te worden aangegeven.
Voor deze waren geldt verder, d a t andere vruchtensappen of vruchten
dan die,waarvan de namen op het etiket zijn aangegeven, afwezig moeten
zijn. Ook moeten zij voldoen a a n de volgende eisen:
T A B E L VII

EISEN WAARAAN JAMS EN GELEIEN MOETEN VOLDOEN VOLGENS
DE WARENWET
Jam
watergehalteten hoogste
pectine als calciumpect a a t ten hoogste
berekend op 35% watergehalte, suiker + zetmeelstroop, ten hoogste
waarvan suiker ten
minste

35%
0.5 %

Gelei
35%
0.5 %

Huishoudjam Huishoudgelei
35%
0.5 %

35%
0.5 %

61%

62%

66%

61%

30%

30%

Behalve deze algemeen geldende wettelijke bepalingen heeft het
dagelijks bestuur van de ondervakgroep jams, vruchtenmoes, fruitconserven, appel- en perensiropen van de bedrijfsgroep groenten en fruitverwerkende industrie voor de daarbij aangesloten fabrikanten kwaliteitsvoorschriften vastgesteld, waarin voor de huishoudjam normen zijn
vastgelegd, waaraan de verhouding der gebruikte vruchten moet voldoen.
I n huishoudjam, waarin gemengde vruchtensoorten mogen worden
gebezigd waarvan sommigen niet op het etiket behoeven te worden
vermeld, is dit zeker nodig, om te voorkomen, d a t fabrikanten bijvoorbeeld als huishoudjam aardbeien zouden aanduiden, een product waarin
vrijwel uitsluitend appelen en slechts zeer weinig aardbeien werden
verwerkt.
Zij onderscheiden daarin huishoudjam I en II met dien verstande
dat in de I I e kwaliteit minder edelpulp en meer vulpulp is verwerkt d a n
in de I e kwaliteit.
4. G r o e p D
Appelstroop, het product verkregen door het sap of het extract v a n
appelen en/of appelschillen, hetzij verse of gedroogde, uit te dampen
tot geleidikte. Suiker mag zijn toegevoegd.
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Rinse appelstroop wordt gedefinieerd als appelstroop, met dien verstande, d a t beetwortelsap mag zijn toegevoegd.
Perensiroop komt overeen met rinse appelstroop, doch wordt in plaats
v a n uit appelen of appelschillen. bereid uit peren of perenschillen. In de
waren v a n groep D mag zetmeelstroop worden toegevoegd mits de waar
wordt aangeduid met het voorvoegsel „huishoud" en de hoeveelheid der
in de waar aanwezige zetmeelstroop in procenten wordt aangegeven.
Verder geldt voor alle waren dezer groep, dat het suikergehalte ten
hoogste 65 % en het extractgehalte ten minste 70 % moet bedragen.
Voor de huishoudkwaliteiten moet het suikergehalte tenminste 30 %
bedragen en mag de som van suiker en zetmeelgehalte ten hoogste 65 %
bedragen; het extractgehalte moet ook hier ten minste 70 % zijn.
5. G r o e p E
Vruchtensap, zoete most of most is het vloeibare product verkregen uit
vruchten. Suiker mag zijn toegevoegd mits de naam wordt voorafgegaan
door de aanduiding „gezoet" en mits de hoeveelheid toegevoegde suiker
op het etiket is vermeld. Deze mag niet groter zijn dan 20 % .
Zwaveligzuur tot ten hoogste 150 mg of benzoëzuur tot ten hoogste
400 mg per kilogram waar, mag in vruchtensap aanwezig zijn.
De waren aangeduid als zoete most of most mogen uitsluitend zwaveligzuur bevatten tot ten hoogste 100 mg per kilogram; ook mag hierin
koolzuur aanwezig zijn, maar deze waar mag noch geheel noch gedeeltelijk
een verwarming boven 45 0 C hebben ondergaan tenzij zij is aangeduid
als gepasteuriseerde most of most gepasteuriseerd, in welk geval zij niet
boven 65 0 Cverwarmd mag zijn geweest. Aan zoete most v a n peren mag
ten hoogste 0.3 % melkzuur of citroenzuur zijn toegevoegd.
Verder moeten de waren dezer groep voldoen aan de volgende soortelijke gewichten.
TABEL VIII

EISEN VOOR HET SOORTELIJK GEWICHT WAARAAN VRUCHTENSAP,
ZOETE MOST OF MOST MOETEN VOLDOEN
Aalbessen (rood, wit en zwart)
Aardbeien
Appelen of peren
Bosbessen
Druiven
Kersen

1.036
1.025
1-045
1.030
1.050
1.050

Van frambozensap m a g het gehalte aan suikervrij extract niet lager
zijn dan 3.0 % . Alcohol mag aanwezig zijn tot ten hoogste 0.5 cm 3 per
100 cm 3 waar en bij frambozensap 1.5 cm 3 per 100 cm 3 sap.
6. G r o e p F
Vruchtendrank is een verdund vruchtensap al of niet m e t d a a r a a n
toegevoegde suiker. Het gehalte aan vruchtensap moet ten minste 50 %
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en het suikergehalte mag niet minder dan 8 % bedragen. Koolzuur m a g
zijn toegevoegd. In vruchtendrank moet Peroxydase aantoonbaar zijn
en de waar moet steriel zijn en vrij van conserveermiddelen.
Vruchtenlimonadesiroop is een mengsel van vruchtensap, suikeroplossing en citroenzuur of citroensap, waaraan mogen zijn toegevoegd:
vruchten geheel en/of in stukken, vruchten-essence, 0.2 % agar agar of
pectine en'een geringe hoeveelheid ener onschadelijke kleurstof.
Vruchtensiroop is een mengsel van vruchtensap — met uitzondering
van het sap van appels en peren — en suikeroplossing.
Vruchtenlimonade is een verdund vruchtensap met suiker waarvan het
suikergehalte ten minste 8 % en ten hoogste 12 % bedraagt en waaraan
citroenzuur, vruchtenessences en koolzuur mogen zijn toegevoegd; in
het laatste geval mag de toevoeging „gazeuse" worden gebezigd.
Vruchtensorbet, al of niet met de toevoeging „met vruchtensap bereid"
heeft dezelfde samenstelling als vruchtenlimonadesiroop.
Vruchtensaus is een mengsel van vruchtensap en/of vruchten geheel
en/of in stukken en suikeroplossing waaraan citroenzuur en ten hoogste
0.2 % agar agar of pectine is toegevoegd. H e t watergehalte m a g ten
hoogste 45 % zijn.
TABEL

IX

HOOGSTE GEHALTE AAN CONSERVEERMIDDELEN DER WAREN
UIT GROEP F
Vruchtendrank
Vruchtenlimonadesiroop
Vruchtensiroop
Vruchtenlimonade
Vruchtensorbet
Vruchtensaus

geen conserveermiddel
75 mg zwaveligzuur en 250 mg
per kg
50 mg zwaveligzuur per kg
75 mg zwaveligzuur of 75 mg
per kg
75 mg zwaveligzuur en 250 mg
per kg
75 mg zwaveligzuur en 250 mg
per kg.

benzoëzuur

benzoëzuur
benzoëzuur
benzoëzuur

TABEL X

EISEN VOOR SUIKER- EN VRUCHTENSAPGEHALTE WAARAAN DE
WAREN UIT GROEP F MOETEN VOLDOEN
Suikergehalte
Vruchtendrank
Vruchtenlimonadesiroop
Vruchtensiroop
Vruchtenlimonade
Vruchtensorbet
Vruchtenslus

Gehalteaan vruchtensap

8%

50%

55%
55%
8—12 %
55%
45%

30%
30%
10%
30%
30%
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Dewaren, welke min of meer als surrogaat van deze hierboven behandelde producten moeten worden beschouwd, die er op gelijken, doch
slechts met geringe hoeveelheden zuivere vruchten zijn bereid, moeten
worden aangeduid als: namaakgelei, namaakappelstroop, puddingsaus,
limonadesiroop, limonettesiroop, alcoholvrije likeur, limonade-gazeuse,
poeder ter bereiding van namaakgelei.
Verder zijn er een aantal gevallen v a n waren, die in aard of samenstelling op de bovengenoemde gelijken, maar die mogen worden aangeduid met namen, waaruit de aard of de samenstelling kwalitatief en
kwantitatief niet of niet voldoende blijken.
Hiervoor moet speciale koninklijke toestemming zijn verleend. Enige
hiervan zijn bijvoorbeeld: „Imitatie", Limbie, Melk-Fruit-Soda, Dialim,
Fruitcrème.
In de waren volgens het jam- en limonadebesluit zijn dus alleen
zwaveligzuur en benzoëzure zouten als chemische conserveermiddelen
toegelaten. In verband m e t de omstandigheden gedurende de 2 e wereldoorlog en de distributiemaatregelen zijn, zolang de bovengenoemde
stoffen als distributiegoed zijn aangewezen, ook enige esters van p a r a
oxybenzoëzuur toegelaten. In huishoudjam en huishoudgelei, welke
in niet luchtdichte verpakking, welke zich niet leent voor sterilisatie,
wordt afgeleverd, mag in verband met deze distribütieomstandigheden
hoogstens 400 gram der bovengenoemde esters of salicylzuur aanwezig
zijn.
Het wijnbesluit bevat bepalingen ten aanzien v a n de wijnen welke
bereid worden uit het sap v a n druiven en de vruchtenwijnen. De aanduiding vruchtenwijn mag uitsluitend en moet worden gebezigd voor de
gegiste drank die al of niet met gebruikmaking van suiker is bereid uit
sap van ander fruit dan druiven (Vitis Vinifera L.) of bestaat uit mengsels
daarvan met wijn.
Vruchtenwijn moet vrij zijn van vreemde kleurstoffen behoudens
caramel, a m a r a n t h of ponceaurood. Bij de bereiding moet tenminste
30 volumepro:enten aan deugdelijk vruchtensap gebezigd zijn.
Conserveermiddelen moeten afwezig zijn, behoudens zwaveligzuur of
zwaveligzure zouten mits niet meer d a n 200 m g per liter, w a a r v a n niet
meer dan 20 mg per liter als vrij zwaveligzuur aanwezig mag zijn; of
mengsels v a n zwaveligzuur of zwaveligzure verbindingen met benzoëzuur
of benzoëzure zouten, mits niet meer zwaveligzuur aanwezig is dan 50 m g
en benzoëzuur niet meer dan 300 mg per liter.
In verband met de belastingwetten moet vruchtenwijn verder 1 m g
fluoresceïne en 10 mg nikkelchloride per liter bevatten.
§ 8.

B E R E I D I N G S W I J Z E N VAN E N I G E D E R BELANGRIJKSTE PRODUCTEN

Naarmate de verwerking van fruit zich ontwikkelde van huisindustrie
en kleinbedrijf, waar de meeste bewerkingen met de hand plaats vonden,
tot industriële ondernemingen op grote schaal, kwamen ook machines
tot stand, waarmede de nodige bewerkingen in het groot konden worden
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uitgevoerd. Daar de aard van de verschillende vruchtensoorten sterk
uiteenloopt, hebben vele dezer machines een sterk gespecialiseerd
karakter. Zij zijn daarom meestal slechts gedurende een zeer korte
periode in gebruik, namelijk op het moment dat de betreffende vruchtensoort aangevoerd en verwerkt wordt; de rest v a n het jaar staan zij
meestal ongebruikt. Daarnaast zijn andere apparaten, vooral de eigenlijke conserveringsmachines, vulmachines, kookketels en dergelijke meer,
gedurende een veel langere periode in gebruik.
Daar de fruitaanvoeren als gevolg van de seizoenen in korte tijds-

Foto i.

Vóórbewerkincsmachines voor het ontstelen v a n zwarte bessen.
(Foto N.V. De Betuwe, Tiel.)

bestekken plaats vinden en daar het voor de verwerking bestemde fruit
een gemakkelijk bedervende grondstof is, tracht men meestal te geraken
tot een tijdelijke voorconservering, die snel kan geschieden en later
gevolgd wordt door een definitieve afwerking, welke over een langere
periode in minder geforceerd tempo kan plaats vinden.
Het reinigen v a n de vruchten is meestal de eerste bewerking die in de
fabriek, na eventuele sortering naar kwaliteit, grootte en rijpheid, plaats •
vindt. Voor hard fruit levert dit weinig moeilijkheden op, daar men dit
mechanisch door water kan voortbewegen en eventueel met borstels
eveneens mechanisch kan reinigen. Voor zacht fruit is dit moeilijk en een
oplossing werd gevonden door onder in de waterbak waar het fruit op
de lopende band wordt doorgevoerd, lucht te blazen. W a t e r en fruit
komen hierdoor in beweging, met het gevolg d a t zand en vuil v a n de
vruchten wordt losgemaakt.
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a. Snelgevroren fruit en fruit in blik of glas
Deze beide verwerkingsmethoden leveren een resultaat op met eigenschappen; welke die van het verse fruit het dichtste benaderen. Ook
uiterlijk en consistentie v a n het verse product worden in belangrijke m a t e
behouden. Het snelvriezen werd in hoofdstuk X , in aansluiting bij
andere conserveringsmethoden, waarbij kunstmatig koude wordt a a n gewend, behandeld. Zowel bij het snelvriezen als bij het conserveren in
hermetisch gesloten verpakkingen komen voorbewerkingsmachines te
pas, welke vooral gericht zijn op het verwijderen van de oneetbare delen.
Zij lopen al naar de vruchtsoort sterk uiteen.
Hiertoe behoren de kersenontpitmachines, waarvan het voornaamste
onderdeel bestaat uit een cylindervormige trommel voorzien met rijen
geperforeerde kuiltjes, waar juist een kers in past. Automatisch op en
neer bewegende staafjes welke met de rijen kuiltjes overeenstemmen,
drukken bij iedere neergang de kersenpitten door de bodem van het
kuiltje heen. Soortgelijke machines bestaan voor het ontpitten van
pruimen. Ook voor het ontstelen van kersen zijn machines ontworpen,
doch voor het verwijderen v a n de stelen v a n bessen moeten weer geheel
anders geconstrueerde apparaten worden gebruikt. Druiven vragen ook
hun speciale machine voor het ontstelen, kruisbessen moeten behandeld
worden om van de kroontjes te worden ontdaan. Voor het ontpitten en
verdelen van perziken zijn vooral in Amerika zeer vernuftige machines
ontworpen, waarmede dezebeide bewerkingen in één gang kunnen worden
tot stand gebracht.
Verschillende vruchten moeten worden geschild. Bij hard fruit, vooral
appelen, geschiedt dit machinaal met een schavend mesje. Voor zachtvlezig fruit zoals perziken en pruimen wordt chemisch schillen toegepast
door onderdompeling in hete verdunde loog, gevolgd door afspuiten met
een sterke waterstraal.
Het is duidelijk, d a t ondernemingen welke zich op de bereiding van
deze beide artikelen toeleggen en daarbij enige schakering in hun producten willen brengen, over een zeer gedifferentieerd machinepark moeten
kunnen beschikken. Dit is zeker niet volledig zonder een passeermachine,
waaronder een a p p a r a a t wordt verstaan dat kan worden gebruikt om
meestal van te voren gaargestoomde of gekookte vruchten tot moes te
wrijven en deze moes door een geperforeerde cylinderwand te zeven en
zo van pitten en schillen t e ontdoen.
Sommige vruchten dienen te worden geblancheerd, d.w.z. aan een
kortstondige verhitting t e worden onderworpen teneinde verkleuringen
' t e voorkomen.
Bij de methode van het conserveren in hermetisch gesloten verpakkingen worden de vruchten of vruchtendelen in de verpakking gedaan.
Indien deze uit blik bestaat, dient dit, vooral voor gekleurd fruit, inwendig met een synthetische laklaag te zijn bekleed anders kunnen verkleuringen optreden. Bijvulling geschiedt met water of suikeroplossing.
Voordat sluiting plaats vindt, dient het product eerst t e worden
geëxhausteerd. Dit geschiedt door verhitting in de nog niet geheel
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gesloten blikken of glazen in een stoombad, waardoor de lucht uit de
verpakking wordt verdreven en door waterdamp vervangen. Daarna
volgt de afsluiting. Blikken kunnen machinaal zeer snel gesloten worden.
De eigenlijke conservering moet daarna volgen. Wegens de lage p H
kan bij vruchtenproducten reeds bij ioo° C of zelfs daar beneden een
voldoende conservering worden verkregen, zodat verhitting onder d r u k
in autoclaven niet nodig is. De duur der hittebehandeling is afhankelijk
van de grootte van de verpakking.
b. Gedroogd fruit
Van het Nederlandse vruchtensortiment komen vooral de appels in
aanmerking. Drogen in de zon is in ons klimaat vrijwel niet mogelijk.
De vruchten worden geschild en moeten daarna met S 0 2 behandeld
worden, teneinde een voldoende blank product te verkrijgen. Meestal
gebeurt dit door de appelstukken op houten rekken uit te spreiden en
hieronder zwavel te verbranden. Het drogen geschiedt met een kunstm a t i g verwarmde luchtstroom bij temperaturen die 75 0 C niet mogen
overschrijden. Gemiddeld rekent men dat voor 1 kg gedroogde appelen,
7—8 kg vers fruit nodig zijn geweest.
c. Alcoholvrije vruchtensappen
Bessensap is een reeds van oudsher bekend product, dat bereid wordt
door aalbessen te koken en het troebele sap uit te persen en in flessen
te conserveren. In de laatste decennia hebben ook de koud geperste
vruchtensappen bekendheid verworven.
De vruchten moeten daartoe met speciale molens worden vermalen.
Het sap wordt vervolgens uitgeperst met pak-, korf- of continu werkende
persen. Indien men een helder product wenst te bereiden, moet het sap
worden geklaard en gesepareerd of gefiltreerd. Vóórconservering geschiedt
met koolzuurgas, al dan niet gecombineerd met kunstmatige koeling in
druktanks, of door pasteurisatie in grote verpakkingen (vaten, glazen,
ballons, tanks). De definitieve conservering in kleine verpakking voor
de consumenten, geschiedt vervolgens door steriele filtratie over een
microbenfilter of door pasteurisatie in de flessen of via een warmteuitwisselaar. Indien geen verwarming wordt toegepast, mag gesproken
worden van zoete most.
Door verdunning dezer sappen met water en toevoeging van suiker en
andere toegelaten stoffen worden de vruchtenlimonades,
vruchtenlimonadesiropen, vruchtensiropen en vruchtendranken bereid.
Vruchtensappen kunnen ook door snelvfiezen worden geconserveerd.
d. Vruchtenwijnen
Door persen gewonnen vruchtensap kan dienen als uitgangsproduct
voor vruchtenwijn. Al naar de gebezigde fruitsoort wordt een hoeveelheid
water toegevoegd om een drinkbaar zuurgehalte te verkrijgen. Door
oplossing van suiker wordt de basis gelegd voor het alcoholgehalte v a n
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F o t o 2. Pi I

>r het winnen van appelsap.
(Foto N.Y. Becht's Drankenindnstrie.)

de vruchtenwijn, waarbij men mag rekenen dat uit ioo gram suiker
46 à 48 gram alcohol ontstaat. In vaten of tanks, welke met een ventiel
zijn afgesloten, wordt daarna met behulp van selectiegisten een alcoholische gisting teweeggebracht en na bezinken en enige malen oversteken
in schone vaten, wordt tenslotte de vruchtenwijn op flessen gebracht.
Het hoogste alcoholgehalte dat met wijngisten wel is bereikt, bedraagt
circa 17 volume-procenten. Er is vakkennis nodig om wijnziekten te
voorkomen.
e. Azijn
Indien vruchtenwijn aan de lucht wordt blootgesteld en aan de werking
van azijnzuurbacteriën wordt onderworpen, dan vindt een omzetting
van de alcohol in azijnzuur plaats. Dit wordt bereikt door in half gevulde
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vaten te werken waarin zich op de oppervlakte een huid van azijnzuurbacteriën heeft gevormd, of door de wijn over met azijnzuurbacteriën
geïnfecteerde beukenkrullen te laten druppelen.
f. Geconcentreerde vruchtensappen, appel- en perensiroop
Wanneer men vruchtensappen laat indrogen door het water er uit te
verdampen, ontstaat een houdbaar product. Bekend is de appelstroop
welke meestal uit sap van appelen, gecombineerd met suikerbietensap,
wordt bereid. Het verdampen van het water geschiedt in de kleinere
bedrijven meestentijds in open pannen op een direct vuur, doch in de
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F o t o 3.

Appelstroopfabrieage.
(Foto N.V. De Betuwe te Tiel.)

grotere industrie gebruikt men daarvoor vacuumketels waarin de waterverdamping bij veel lagere temperaturen plaats vindt, waardoor de smaak
veel minder wordt beïnvloed.
g. Vruchtenpulpen
Een belangrijke tak van de verwerkingsindustrie is het zogenaamde
pulpen. Dit is weer een methode van vóórconservering welke vooral voor
het zachte fruit van groot belang is. Het is een chemische conservering
met behulp van zwaveligzuur al dan niet in combinatie met calciumbisulfiet. Deze pulp wordt in houten vaten opgeslagen. Vóór het gebruik
moet het zwaveligzuur door koken worden verdreven. Men onderscheidt
Sprenger, Fruitteelt.
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vulpulp, welke bestaat uit geconserveerde gekookte en gepasteuriseerde
appelen, pruimen of kruisbessen en edelpulp, bestaande uit vers gezwavelde aardbeien, frambozen, kersen of andere om hun aroma gewenste
vruchtensoorten. De vruchtenpulpen vormen de belangrijkste grondstof
voor de jamfabricage.
h. Vruchtenjam, vruchtengelei
Wanneer vruchten of vruchtensappen met suiker worden gekookt,
ontstaat, wanneer een bepaalde concentratie van suiker, pectine en zuur
is bereikt tengevolge van de verdamping van het water, een product
dat na afkoeling een meer of minder stijve geleiachtige consistentie bezit
en niet meer vloeit. H e t is de pectine, een natuurlijk bestanddeel v a n
vruchten die dit verschijnsel veroorzaakt. Men spreekt dan ook van het
pectine-suiker-zuur gel.
Sommige vruchten bevatten meer en betere pectine dan andere.
Appelen, pruimen, bessen, zijn rijker aan pectine, de rijpheidsgraad
speelt een rol. Frambozen en aardbeien zijn arm aan goede pectine. H e t
indikken geschiedt in open, met stoom verhitte pannen of in de meer
moderne bedrijven in vacuum-kook-ketels.
i. Geconfijte vruchten
Voor het confijten van vruchten worden deze, eventueel na voorconservering, inzwaveligzuur en suikeroplossingen gebracht, aanvankelijk
v a n een lage concentratie. Door telkens op t e koken wordt gisting voorkomen. De concentratie der suikeroplossing wordt langzaam verhoogd
tot dat een houdbaar product wordt verkregen.
j . Pectine; vruchtenessences
Pectine wordt vooral bereid uit de persresten van zure appelen. De
persresten van peren bevatten geen goede pectine. De gedroogde perskoek wordt warm in een zure omgeving geëxtraheerd en weer uitgeperst.
Het sterk visceuse perssap kan worden ingedikt tot zogenaamde vloeibare pectinepreparaten, of de pectine kan chemisch worden neergeslagen
en gedroogd waarbij een poedervormige pectine wordt verkregen. De
geleerkracht van pectinepreparaten wordt uitgedrukt in graden welke
aangeven, hoeveel suiker door een bepaalde hoeveelheid pectine in een
gelei kunnen worden gebonden of hoeveel pectine nodig is om een
bepaalde hoeveelheid suiker in een gelei te binden. Pectine vindt niet
alleen toepassing in de jamindustrie, doch ook in de pharmacie, de cosmetische industrie en biedt in verschillende andere richtingen mogelijkheden.
Vruchten-essence-fabrieken extraheren de natuurlijke aromastoffen
van het fruit of destilleren deze over en leggen ze in geconcentreerde
vorm vast.
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§ 9- H E T BELANG VAN D E V E R W E R K E N D E INDUSTRIE VOOR D E FRUITTEELT

Statistische gegevens bieden de mogelijkheid om zich een indruk te
vormen over het aandeel dat de verwerkende industrie heeft in de afzet
van het fruit. Men kan daaruit afleiden, dat in de jaren 1937 t/m 1940
gemiddeld 20 % van het fruit d a t over de veilingen werd aangevoerd
in Nederland door de verwerkingsindustrie werd afgenomen. Voor de
verschillende vruchtensoorten afzonderlijk konden in het j a a r 1937 de
volgende percentages worden vastgesteld:
aardbeien
zwarte bessen
frambozen
rode bessen
kersen

55%
94%
95%
40%
49%

Ongetwijfeld kan hieruit de conclusie worden getrokken, dat de verwerkingsindustrie voor de telers dezer producten van zeer groot belang
is geweest. Hier staat tegenover, d a t de percentages van de volgende
fruitsoorten veel geringer waren:
appelen
blauwe druiven
peren
pruimen

12%

0.5 %
1%

5%

Dit is vooral een gevolg van het feit, d a t de kilogramopbrengsten van
de laatste vier, vele malen groter zijn d a n van de eerste vijf en zo ligt de
verhouding in totale gewichtshoeveelheden uitgedrukt anders:
Volgens de gegevens van het centraal bureau voor de statistiek werden
de navolgende hoeveelheden vruchten door de conservenindustrie verb r u i k t in 1000 k g :

TABEL XI

VRUCHTEN GEBRUIKT DOOR CONSERVEN-INDUSTRIE IN 1000 KG

aardbeien
appelen
aalbessen
frambozen
kersen en morellen
peren
pruimen

1937/38

1938/39

1939/40

14004
11976
3983
2489
1144
1281

12965
5706
3198
1165

4242
27173
6837
2732
2148
1420
1494

660

946
30
255
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TABEL

XII

BELANGRIJKSTE PRODUCTEN, BEREID DOOR DE VERWERKENDE
INDUSTRIE

vruchtenlimonadesiroop
vruchtensap (in flessen)
vruchten opsap (inblikof glas)
appelmoes (in blik of glas)
jam, marmelade, gelei (in blik
of glas)
appel- en perensiroop
aardbeienpulp
zwarte bessenpulp
frambozenpulp
andere soorten pulp

eenheid

1937/38

1938/39

1939/40

iooo liter

933
2220

1119
2282
2152
3053

1037
2806
3966
5977

8111

961
841

9553
3793
3636
2452
2388

1348

12220

IOOO
1000

„
„

IOOO

„

iooo kg
1000

„

IOOO „
IOOO „
IOOO „
IOOO „

2845
3443
6626
3407
1
j_i

>3
ai

E*

* 2 TO

3436
12753

De productie van vruchtenwijn bedroeg in 1938 ongeveer 1.4 millioen
liter en in 1939, 1940 en 1941 respectievelijk 1.9, 2.1 en 2.5 millioen liter.
H e t belang d a t de teler heeft bij afname v a n fruit door de verwerkingsindustrie bezit verschillende aspecten:
de conserven-industrie is een van de wegen waarlangs het gewone
consumptie-fruit van de m a r k t kan verdwijnen. Vooral in tijden
v a n grote aanvoer zal hierdoor fruit aan de m a r k t worden onttrokken. Dit k a n stabiliserend werken op de prijsvorming,
door verwerking is het mogelijk om de mindere sorteringen een
bestemming te geven en hieruit een volwaardig product te fabriceren, waarin de uiterlijke gebreken v a n de grondstof waarvan
werd uitgegaan volkomen verloren zijn gegaan. E r is d a n een even
goed product ontstaan, als wanneer v a n fruit met prima uiterlijke
kwaliteits-eigenschappen was uitgegaan. E r k a n dus gesproken
worden v a n een waardevermeerdering v a n het fruit v a n tweede
kwaliteit. Hierdoor wordt het economisch mogelijk om de kwaliteits-sortering op hoger peil te brengen en het publiek vers fruit
v a n hoge kwaliteit te bieden, zonder dat daarom de prijs zo hoog
behoeft te worden, dat dit voor de gemiddelde koper onbetaalbaar
wordt,
de verwerkende industrie k a n afnemer zijn van bepaalde speciaal
voor haar geteelde fruitrassen of soorten welke niet voor verse
consumptie in aanmerking komen. Men kent bijvoorbeeld bepaalde
rode-bessenvariëteiten, die vrijwel uitsluitend door de fabrieken
worden afgenomen,
voor de consument betekent de verwerking, d a t de gebruiksperiode gedurende welke men van de speciale eigenschappen van
het fruit k a n gebruik maken, vrijwel onbeperkt wordt verlengd,
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ook wordt hierdoor vervoer naar verafgelegen streken mogelijk,
waar men anders het fruit niet zonder bederf heen zou kunnen
brengen, zodat men het ook daar zal kunnen gebruiken. Door verwerking wordt dus het afzetareaal vergroot.
In Nederland komen er 50 à 60 industriële ondernemingen voor welke
ieder minstens 70 à 100 ton fruit per jaar Verwerkten. Er zijn bovendien
een groot aantal kleinere ondernemingen die echter gezamelijk veel
minder fruit verwerken dan de grotere, hun aandeel in het totale verbruik
bedraagt slechts enkele procenten. De fruitverwerkers zijn georganiseerd
in de vakgroep „fruitverwerkende industrie", welke te zamen met de vakgroep ,,groentenverwerkende industrie" de bedrijfsgroep ,,groenten- en
fruitverwerkende industrie" vormen. De vakgroep is onderverdeeld in
drie ondervakgroepen en deze weer in secties.
Men treft deze ondernemingen over het gehele land verspreid aan.
Wanneer per provincie en de drie grote steden het aantal fruitverwerkende
ondernemingen wordt nagegaan d a t d a a r gevestigd is, dan k a n men de
ondervermelde rangorde opstellen.
1
3
3
4
5
6
7
8

Gelderland
Zuidholland, Amsterdam
Noord-Brabant
Noord-Holland
Utrecht, Limburg, Rotterdam
Friesland, Den Haag
Overijsel
Drente, Zeeland.

De fruitverwerkende ondernemingen zijn vooral gevestigd in Gelderland en Overijssel langs de grote rivieren.
In Zuid-Limburg vindt men een duidelijke concentratie van appelstroopfabricage. In Groningen vindt men de meeste vruchtenwijnfabrieken.
Indien men de verschillende secties der vakgroep rangschikt volgens
het aantal ondernemingen dat daarbij is ingeschreven dan ontstaat deze
rangorde :
1 Fruitconserven en vruchtenmoes in blik of glas
2 Vruchtensappen
3 Vruchtenlimonadesiropen, vruchtensiropen, vruchtendranken
4 Vruchtenwijnen
5 J a m s en geleien
6 Appel- en perensiropen
7 Vruchtenpulp
8 Geconfijte vruchten
9 Gedroogd fruit, zoete most
10 Ingevroren fruit
11 Essences.
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Het ligt voor de hand, dat in de eerste plaats de eigenschappen der
verschillende fruitsoorten bepalen tot welke producten zij kunnen
worden verwerkt, waarbij vooral de inwendige eigenschappen als smaak,
kleur, suikergehalte, zuurgehalte, pectinegehalte, sappigheid, stevigheid
en in sommige gevallen ook de uitwendige vorm beslissend zijn.
a. De aalbes (rood en wit)
Deze fruitsoort valt op door zijn sappigheid, het sap heeft een fraaie
kleur, de smaak is niet bijzonder aromatisch, doch aantrekkelijk door zijn
frisheid als gevolg van de verhouding tussen suiker- en zuurgehalte. De
vrucht bevat vrij veel pectine.
Door deze eigenschappen komt de aalbes vooral in aanmerking voor
verwerking tot bessensap en bessenwijn, terwijl het pectine-gehalte hem
ook voor jambereiding geschikt doet zijn, alhoewel de steeltjes en de
pitjes hiervoor als een bezwaar kunnen worden aangemerkt. Voor drogen
komen aalbessen niet in aanmerking. Zoete most van rode of witte
aalbessen is over het algemeen te zuur, tenzij men combineert met
andere vruchten, die te weinig zuur bevatten. Men kan de goede rassen
invriezen, doch voor dit doel schijnt de aalbes toch een te weinig fijn
product; ook voor inblikken wordt hij practisch niet gebruikt.
Van de verschillende aalbessenrassen komen vooral die welke in verse
toestand een harmonische smaak bezitten voor snelvriezen in aanmerking, dit zijn de rassen met een hoge verhouding suiker/zuur. De rassen
met een lage verhouding suiker/zuur en een daarmee gepaard gaande
sterk zure smaak zijn de typische industriebessen, welke zeer goed in
aanmerking kunnen komen voor verwerking tot bessenwijn. Hiertoe
behoren Duitse Zure, Gondouin, Hougthon Castle. Natuurlijk geldt ook
voor deze rassen dat zij geschikter zijn voor verwerking, n a a r m a t e het
suikergehalte door goede cultuur-maatregelen hoger is opgevoerd.
b. De aardbei
De aardbei is eveneens een zeer saprijke vruchtsoort. Ook is de kleur
van het sap fraai, doch in de overige eigenschappen is hij in zekere zin
als antipode van de aalbes te beschouwen. Zijn voornaamste eigenschap
is wel het aroma ; het suiker-, zuur- en pectinegehalte is daarentegen aan
de lage kant. Door deze eigenschappen komt de aardbei in het bijzonder
in aanmerking voor verwerking in jams wegens het aroma. Voor dit doel
worden de vruchten veelal eerst ingepulpt (edelpulp), doch daar de
pectine van de aardbei van mindere kwaliteit is, vraagt hij een andere
vruchtsoort erbij als zogenaamde vulpulp. Ook voor invriezen en voor
inblikken op sap of stroop bezit de aardbei bijzondere kwaliteiten.
Voor zoete most en vruchtenwijn is hij minder geschikt, omdat het
zuurgehalte wat te laag is en het aroma daarbij meestal niet geheel
voldoet. Wel vindt het sap toepassing in vruchtenlimonadestroop. Voor
drogen is hij ongeschikt.

1035
Opgemerkt dient te worden dat deze vruchtsoort een betrekkelijk hoog
vitamine-C-gehalte bezit.
Deeisen, welke de verwerker aan aardbeienrassen stelt, zijn: gemakkelijk t e verwijderen kelk en steel; goede kleur, goed aroma, vastheid v a n
vlees. Het ras J u c u n d a is een ras met goede eigenschappen voor de
verwerker. Ook de Deutsch Evern wordt veel gebruikt. Voor de jambereiders en pulpers komen de kleinere sorteringen van Madame Moutot
ook in aanmerking; voor de snelvriezers is Madame Moutot minder
geschikt, doch het ras Oberschlesiën kan hiervoor voldoen. Dit laatste
ras wordt door de jamfabrikanten daarentegen weer afgekeurd.
c. De appel
De appel is een v a n de belangrijkste grondstoffen voor de vruchtenconservenindustrie. Wegens de goede pectine welke hij bevat en het
daarop berustende gelerend vermogen, waarbij komt dat de prijs welke
de kleinere sorteringen en het kroet op moet brengen niet hoog is, vindt
de appel veel toepassing als zogenaamde vulpulp in jams. De smaak van
deze jams wordt dan geleverd door de edelpulp welke erin isverwerkt en
die van aromatische vruchten, zoals aardbeien en frambozen afkomstig is.
De appel is zeer geschikt voor de bereiding van zoete most, vruchtendrank en appelwijn.
Appelmoes, zowel in blik of glas dan wel ingevroren, is een zeer gangbaar en gewild artikel.
Hij leent zich bij uitstek voor drogen, is als zodanig de vrucht welke
voor ons land wel in de eerste plaats in aanmerking komt, terwijl hij ook
veel gebruikt wordt voor appelstroop en zijn toepassing door de banketbakkers in de vorm van appelbollen, appelflappen en wat dies meer zij,
de belangrijkheid van deze vruchtsoort nog vergroot.
Indien men een oordeel wil geven van de geschiktheid van sommige
appelrassen voor de verwerkingsdoeleinden dan moet worden vooropgesteld, dat vrijwel voor elke appel, mits niet rot of melig, een bestemming te vinden is in de verwerkingsindustrie. Hiermede is niet gezegd,
d a t alle rassen voor alle verwerkingsdoeleinden geschikt zijn. B.v. appelen
met een zeer laag zuurgehalte, de zogenaamde zoete rassen dus, zijn voor
appelmoes ongeschikt, daar deze niet moezen. Wel lenen deze zich voor
drogen, terwijl ook voor het ingedikte sap van de zoete appelen nog wel
een bestemming te vinden is. Appelen welke wel moezen, doch een rode
schil of rood vruchtvlees bezitten, zijn eveneens voor appelmoesbereiding
ongeschikt, aangezien men nu eenmaal blanke appelmoes wenst. Ook
voor het drogen is b.v. de Sterappel minder geschikt omdat men de rode
delen in het vruchtvlees in het gedroogde product overhoudt.
Voor het drogen zijn verder rassen met een hoog suikergehalte te verkiezen, terwijl het ook wenselijk is, d a t de vruchten voor machinaal
schillen een ronde vorm bezitten, zodat b.v. rassen met een geribde neus
zoals Signe Tillish, hiervoor niet geschikt zijn. Ook de grootte stelt een
beperking. Appelen welke kleiner zijn dan 6 cm zijn voor drogen minder
geschikt o m d a t deze te moeilijk schillen. Men mag niet bij voorbaat
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zeggen d a t een fijne tafelappel, zoals b.v. Cox's Orange Pippin en
J o n a t h a n , ook bij verwerking het fijnste product zal opleveren, omdat
wel gebleken is, d a t bij verschillende verwerkingsmethoden het aroma
teloor ging. Wel bleek het mogelijk te zijn om dit aroma bij invriezen
in suikeroplossingen t e behouden.
Voor alcoholvrije vruchtendranken komen rassen in aanmerking met
een zuurgehalte van 6 tot 8 g per liter en een s.g. van 1.50 of meer. Vooral
de Brabantse Bellefleur levert een fijn product op, maar ook Goudreinette, Ossekop, e. d. geven een uitstekende drank vooral wanneer men
een zekere vermenging van rassen toepast.
Valfruit kan voor mostbereiding een bestemming vinden, maar er
dienen wel zekere voorwaarden gesteld t e zijn aan de rijpheid, terwijl rot
natuurlijk zeker niet mag voorkomen. Men kan dus niet bij voorbaat
zeggen d a t alle valfruit geschikt is voor de sapbereider. Hetzelfde geldt
voor het kroet.
Voor de appelstroopbereiding kunnen de eisen minder hoog zijn, al
blijft ook hiervoor gelden dat rot fruit onbruikbaar is.
De vroege rassen met een laag suikergehalte, zoals Yellow Transparent, Early Victoria en ook Bramley's Seedling e. a., welke bovendien
weinig aroma bezitten, zijn voor de sapbereiding vrijwel ongeschikt,
daarentegen zijn ze juist weer wel voor de vruchtenwijnbereiding zeer
goed bruikbaar.
In het algemeen k a n men de grens ongeveer trekken bij de Jacques
Lebel, dus de variëteiten na de Jacques Lebel zijn voor de sapbereiding
het meest geschikt, die, welke daar vóór komen zou men beter voor de
vruchtenwijnbereiding kunnen bestemmen. Hieronder wordt verstaan de
vruchtenwijnbereiding met toevoeging van suiker om het alcoholgehalte
voldoende hoog te krijgen. Franse Zure wordt wel aanbevolen voor
banketbakkersdoeleinden.
d. De blauwe bes
De blauwe bes is geen vruchtsoort welke reeds op grote schaal als
teeltobject toepassing vindt. Toch bestaat er in ons land een vrij belangrijke handel in een wilde vorm, de bosbes. Deze vrucht vindt vrijwel
geheel zijn afzet in de conservenindustrie en voor de pharmaceutische
handel. Zij worden voornamelijk verwerkt in jams, tot zoete most of
vruchtenwijn, of gedroogd voor apotheken. Voor verwerking in vruchtenwijn bezit deze vrucht zeer veel goede eigenschappen, vooral kleur en
karakter van de wijn kunnen er zeer ten goede mee worden beïnvloed.
De gekweekte blauwe bessen leveren in suikerstroop, zowel ingeblikt als
ingevroren, een zeer aantrekkelijk product.
e. De braam
De bramen zijn voor de conservenindustrie van minder betekenis.
Zij kunnen een goede vruchtenwijn opleveren en lenen zich voor verwerking in jams of tot vruchten op sap en bijzonder goed voor snelvriezen.
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f. De druif
De Nederlandse kasdruiven, hoezeer ook hoog te schatten als tafelfruit, hebben voor de conservenindustrie geen overwegende betekenis,
zoals ook wel uit de bovengenoemde statistische gegevens naar voren
komt. Hoewel de druif, in de buitenlucht onder gunstige klimaatsomstandigheden geteeld, de grondstof vormt voor een der voornaamste
en oudste dranken der mensheid, is de kasdruif, hoewel niet onbruikbaar,
hiervoor toch minder uitblinkend gebleken t e zijn. Men k a n v a n sommige
rassen een bevredigende wijn bereiden, terwijl hij ook voor verwerking
tot zoete most in aanmerking komt.
Bepaalde zeer goed gemuskeerde rassen lenen zich ook wel voor drogen
tot rozijnen, doch hiervoor zowel als voor elke vorm van verwerking is d e
druif te hoog in prijs om te kunnen concurreren met buitenlands product.
Op beperkte schaal werd hij ook wel tot vruchten op sap verwerkt.
Het beste voldoet nog de variëteit Frankentaler.
g. De framboos
De framboos vindt voor het overgrote deel zijn bestemming in de verwerkingsindustrie. Zijn bijzondere eigenschappen komen in principe
sterk overeen met die van de aardbei, zijn voornaamste eigenschap is
wel het buitengewone aroma. Hij is daardoor eveneens uiterst geschikt
voor edelpulp ter verwerking in jams. Op sap of suikerstroop worden d e
vruchten ingeblikt of ingevroren. Het sap leent zich voor verwerking
in vruchtenlimonade. Voor zoete most of vruchtenwijn treedt de framboos minder op de voorgrond. Voor drogen is hij ongeschikt.
h. D e kersen
De verschillende kersenrassen lopen in hun inwendige eigenschappen
nogal sterk uiteen. W e kunnen ook hierbij weer evenals bij de appelen
een scheiding maken in zoete en zure rassen. De bestemming in de
conservenindustrie voor deze groepen is niet gelijk.
De zure rassen komen in aanmerking voor verwerking in jam, zoete
most en vruchten op sap. Voor verwerking t o t vruchtenwijn komen
alleen de zure rassen Morel en Westerlese in aanmerking. Van de krieken
zijn sommige geschikt voor vruchten op sap, ingeblikt of snelgevroren.
Deze kunnen alleen t e zamen m e t sap van zuurdere vruchten, b.v. rode
bessen, in vruchtenwijn verwerkt worden. Bepaalde hardvlezige soorten
komen in aanmerking voor confijten.
i. D e kruisbes
De kruisbes vormt een belangrijke grondstof voor de jamfabricage
waarbij hij in enigszins onrijpe toestand, wanneer de vruchten veel
pectine bevatten, wordt geplukt en ingepulpt.
Evenals de appel is hij hiervoor geschikt wegens een goed pectinegehalte en de afwezigheid v a n een op de voorgrond komende smaak.
In rijpe toestand kan de kruisbes verwerkt worden tot een goede vruchtenwijn. Voor andere vormen van verwerking vindt hij weinig toepassing.
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j . De peer
De verschillende pererassen lopen in hun eigenschappen weer sterk
uiteen. In de verwerkingsindustrie vinden bepaalde rassen toepassing
als vruchten op sap, ingeblikt of ingevroren. Ook voor drogen komen
bepaalde rassen in aanmerking. Voor deze doeleinden zijn vooral de
rassen met hoog suikergehalte en een gemuskeerd aroma van belang.
Voor confijten zijn sommige peren ook geschikt. Daarentegen zijn peren
voor verwerking tot zoete most of vruchtenwijn minder aanbevelenswaardig tenzij gecombineerd met andere vruchten. Wel kunnen zij
verwerkt worden in perenstroop.
Voor de peer is een zeer beslissende factor of de kleur goed blijft bij
het conserveren in blik of glas. Sommige rassen hebben n.1. de eigenschap
om bij deze verwerking te verkleuren. Bij stoofperen wenst men juist
graag een rode kleur, maar deze eigenschap is voor het inmaken in blik
of glas weer ongewenst.
De variëteit die in Amerika de grootste opgang heeft gemaakt voor het
inblikken is de Bon Chrétien Williams, waarvan zowel de kleur als ook
het aroma bijzonder aantrekkelijk is. Ook Beurré Lebrun is goed te
gebruiken, levert een blank product en bezit het gemuskeerde aroma dat
voor het inmaken in blik of glas gewenst is.
Ook rassen als Clapp's Favorite, Louise bonne d'Avranches, zijn bruikbaar, wanneer men maar rekening houdt met een juiste rijpheidstoestand
op het moment van gebruik voor het inblikken. Dit geldt ook voor een
ras als de Herfstpeer van Geulle die ongetwijfeld een goed product kan
opleveren, doch de onaangename eigenschap heeft van spoedig buikziek
te zijn, hetgeen voor de verwerker zeer lastig is. Ook voor het snelvriezen
komen de genoemde rassen wel in aanmerking. Daar is echter de moeilijkheid nog gelegen in de bruine verkleuring die alle peren vertonen wanneer
men daarbij geen speciale voorzorgen in acht neemt. Het zal echter
vermoedelijk wel mogelijk zijn om deze fouten in de toekomst te voorkomen. Stenige peren zijn natuurlijk ook weinig geschikt voor verwerking.
Voor het drogen komen zeer veel verschillende rassen in aanmerking.
k. De perzik
De perzik vindt in de verwerkingsindustrie uitsluitend een bestemming
als vruchten op sap, ingeblikt of ingevroren, en levert dan een bijzonder
fijn aromatisch artikel op. Het kostbare kasproduct kan echter bezwaarlijk wedijveren met het buitenlandse, dat in de open lucht rijpt. Hetzelfde geldt voor gedroogde perziken.
1. De p r u i m
De pruimen bieden weer veel mogelijkheden, zowel het uiterlijk
als de inwendige eigenschappen lopen sterk uiteen. Vandaar dat hun
toepassing al naar de variëteit verschillend is. Pruimen bevatten in niet
te rijpe toestand veel pectine. De goedkope soorten kunnen derhalve
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gebruikt worden voor vulpulp in jams, terwijl ook zuivere pruimenjam
een goed product kan zijn, mits van daarvoor geschikte variëteiten
gemaakt.
Voor vruchten op sap of stroop kunnen sommige aromatische rassen
eveneens een afzet vinden, hetzij ingeblikt of ingevroren. Gedroogde
pruimen vormen een zeer bekend artikel. De meeste Nederlandse
pruimen hebben echter een wat te laag suiker- en een te hoog zuurgehalte, zodat het product niet geheel kan wedijveren met het buitenlandse.
Voor zoete most zijn pruimen onbruikbaar, wel is het mogelijk om met
bijzondere voorzorgen een zeer goede vruchtenwijn uit pruimen te
bereiden.
De verwerkende industrie toont bijzondere belangstelling voor de
Tonneboers en de Mirabellen. De eerste worden niet geheel rijp gebruikt
voor de bereiding van vulpulp in jams, de laatste voor de inmaak op sap.
Voor drogen is de zoete kwets bruikbaar, terwijl ook de Reine Victoria
in de verwerkingsindustrie wel toepassing vindt. Reine Claude verte
in blik of glas is ook een goed product.
m. D e zwarte bes
De zwarte bes bevat veel pectine, een hoog ascorbinezuurgehalte, een
fraaie kleur en een sterk aroma. Dientengevolge vindt hij veel toepassing
in jams, sap, zoete most, vruchtenwijn, vruchtendranken en in bessenjenever. Voor verwerking op sap of stroop zou hij ook in aanmerking
komen, doch de typische zwarte bessensmaak wordt door velen in deze
geconcentreerde vorm niet gewaardeerd.
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4. Destructuur v a ndegrond
349
5. Degrondwaterspiegel
349
De v e r a n d e r l i j k e f a c t o r e n
a. D e rijkdom aan plantenvoedende stoffen
b. D e zuurgraad van degrond
c. D e afwateringstoestand
§ 3. G E S C H I K T E BODEMTYPEN VOOR D E F R U I T T E E L T

,

349
349
35°
351
351

a. Het grote fruit (appel, peer, p r u i m enk e r s ) . • . 3 5 6
1. De appel
356
2. Depeer
357
3. Depruim
357
4. Dekers
358
b . Het kleine fruit (aal-, kruis- en zwarte bes, f r a m boos)
358

§ 4. D EBODEMMOEHEID

359

B. D E G R O N D B E W E R K I N G .

360

§ I . D E GRONDBEWERKING VÓÓR HET PLANTEN

3Ó0

a. D eegalisatie
b. D edrainage
c. Het diepspitten of -ploegen
§ 2.

H E TONDERHOUD VAN D E GROND NAH E TPLANTEN

360
361
361
. . 362

a. Het zwart houden tegenover bedekte grond . . • 3 ° 2
b. Systemen vangrondbedekking
364
1. D e permanente bedekking m e t gras
364
2. De tijdelijke bedekking v a nde bodem . . . 365
3. De strobedekking
367
Sprenger, Fruitteelt.

66
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c. De bewerking van de zwart gehouden boomgaard 37°
i. De bewerking m e t de h a n d
370
2. De grondbewerking met p a a r d e k r a c h t . . . . 370
3. De machinale grondbewerking
372
d. Bijzondere maatregelen
372

HOOFDSTUK III.

DE B E M E S T I N G (door Ir G. D E BAKKER) 374

§ 1. H E T DOEL VAN D E BEMESTING

374

§ 2. D E BODEM ALS VOEDINGSMILIEU

375

a.
b.
c.
d.

De waterhuishouding in de scheuten en bladeren • 377
De seizoencyclus van as en asbestanddelen . . . . 377
Correlaties en interacties van asbestanddelen .
379
De invloed van de onderstam op de chemische
samenstelling van de plant
379

§ 3. E N K E L E OPMERKINGEN OMTRENT GEBREKSVERSCHIJNSELEN
BIJ VRUCHTBOMEN IN VERBAND MET D E B E T E K E N I S VAN D E
E

L

E

M

E

N

T

E

N

V O O R

D

E

P H Y S I O L O G I E

D

E

R

P L A N T E N ,

B E H A N -

DELD I N HOOFDSTUK I

a.
b.
c.
d.
e.

Stikstof
Phosphor
Kalium
Calcium
Magnesium

§ 4. E N K E L E B E K E N D E GEBREKSZIEKTEN

a. Randjesziekte
b. Kalkchlorose
c. Inwendig kurk („Internal cork")
§ 5. D E BEPALING VAN D E VOEDINGSTOESTAND VAN D E BODEM
§ 6. D E BEMESTING I N H E T ALGEMEEN

•

384

384
385
385
386
38°
,.

387

387
390
392
393
398

a. De structuur van de grond
398
b. Structuurverbetering door bemesting
399
c. De bemesting ter verbetering van de voedingstoestand van de bodem
401
1. Stikstof
402
2. Phosphor
404
3. Kali
406
4. Neven- en spore-elementen
407
5. Samengestelde meststoffen
408
6. Schadelijke en onschadelijke ballaststoffen . . 409
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§ 7. D E BEMESTING VAN D E FRUITSOORTEN E N - V A R I Ë T E I T E N . 410

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
§

8.

De Appel
De Peer
De P r u i m
De Kers
De Rode Bes
De Kruisbes
De Zwarte Bes
De Framboos
De B r a a m

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

412
413
413
414
414
416
416
418
418
O P

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

IN N E D E R L A N D

419

a. Inleiding
419
b. Het bemestingsproefveld „De Lange Ossekampen"
te Wageningen
420
c. Andere bemestingsproeven in Nederland
422

H O O F D S T U K IV.

D E T E C H N I S C H E H U L P M I D D E L E N VAN
HET FRUITTEELTBEDRIJF
(door Dr. Ir E. W . B. VAN D E N MUIJZENBERG) 425

Inleiding

425

§ 1. H E T VERRICHTEN VAN TECHNISCHE A R B E I D EN D E W E R K T U I G E N H I E R B I J I N GEBRUIK

a.
b.
c.
d.

425

De onderbemaling
425
Het draineren, irrigeren en besproeien
427
De aanleg van wegen en paden
428
De grondbewerkingswerktuigen en de maai"
machines
429
1. Het handgereedschap
430
2. De mechanische werktuigen
430
ie, De motortrekkers
430
434
2 e . De ploegen
435
3 e De schijveneggen
436
4 e De cultivatoren
436
5 e Het schoffelmes
437
6« De eggen
437
7 e De sleep
8 e De maaiwerktuigen
437
De werktuigen en methoden voor de bestrijding
van plantenziekten
i . De handspuiten
2. De rugspniten

438
439
439
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7
8
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f*
g.
h.
i.
j.
k.

De vatspuiten
De motorspuitmachine
De vaste spuitinstallaties
De rijen-spuiten
De snelspuiten
De Atomizers
De Aerosol-methode
Het verstuiven

De nachtvorstwering
Het snoeigereedschap
Het materiaal benodigd bij het plukken
De sorteermachine
Het materiaal benodigd bij het verpakken . . . .
Het transport

§ 2. G E B O U W E N E N KASSEN

a. De bedrijfsschuur
b. De kassen
1. De bouw
2. De verwarming v a n kassen

Bladz.
439
439
444
444
445
445
445
445
445
446
447
448
450
451
452

452
455
455
459

I e . De warmtebehoefte
460
2 e . Oppervlak van de verwarmingspijpen in
de kas
460
3 e . Ligging der verwarmingspijpen
. . . . 461
4 e . De ketel, de schoorsteen en het ketelhuis 461
5 e . De electrische verwarming van kassen . . 463

H O O F D S T U K V. DE Z I E K T E N EN PLAGEN D E R F R U I T G E W A S S E N (door Ir P . Hus)
Inleiding
§ 1.

464

D E PLANTAARDIGE PARASIETEN

a. Bacteriën
b. De schimmels
§ 2.

464

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

a. De gewervelde dieren
b. De geleedpotige dieren

465

465
466
470

47°
471

§ 3.

D E V I R U S ZIEKTEN

473

§ 4.

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

475

1049
Bladz.
H O O F D S T U K V I . H E T H O U D E N VAN B I J E N IN H E T BELANG
VAN DE F R U I T T E E L T
(door Dr Ir A. M I N D E R H O U D ) 480
§ 1. D E BESTUIVING

a. Bestuiving door de wind
b. Bestuiving door insecten
§ 2.

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

a.
b.
c.
d.
e.
f.

De honingbij
De h o m m e l s
De aardbijen
De andere bijen
De zweefvliegen
De overige vliegen

§ 3. D E H O N I N G B I J

a. Eigenschappen van het bijenvolk
b. Eigenschappen der werkbij
c. Andere theoriën over de bijen
§ 4.

D E BIJENTEELT IN NEDERLAND

a.
b.
c.
d.
e.

Het huren van bijenvolken
Het bijenhouden
Bijenvolken in of vóór kassen
Het gevaar door bespuiting
D e hoeveelheid bijenvolken per ha fruit

480

480
480
481

482
482
482
483
483
483
484

484
485
487
488

489
489
490
490
491

H O O F D S T U K V I I . D E F R U I T T E E L T IN D E VOLLE GROND
(door Ir. J . Bos) 492
§ 1. OVERZICHT VAN D E F R U I T T E E L T IN N E D E R L A N D

492

a. De Fruitteeltcentra
493
1. Het land tussen de grote rivieren m e t daarbij
aansluitend het Zuidwesten v a n Utrecht . . . 493
2. Zuid-Limburg
;
493
3. Zeeland m e t de Zuid-Hollandse eilanden . . . 494
4. De IJsselsstreek
495
5. De Bangert en de Beemster
495
6. B r a b a n t . .
495
7. Overig Nederland
496
§ 2. D E VRUCHTSOORTEN D I E I N D E VOLLE GROND G E T E E L D
WORDEN

De p i t v r u c h t i g e n
a. D e appel
1. De systematiek

496

496
496
497
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2. De appelonderstammen
499
I e . De zaailing onderstammen
500
2 e . De vegetatief vermeerderde onderstammen 502
3. Eisen die de appels stellen a a n de grond en
ziekten welke optreden indien hieraan geen
aandacht wordt besteed
510
4. De variëteitenkeuze
511
5. De plantvormen
525
I e . De hoogstam
525
2 e . De struik
527
3 e . De spilvorm
527
4 e . De cordon
. 527
5 e . De pilaar
529
6. De plantsystemen
529
I e . Het driehoeksverband
529
2 e . De gelijkbenige driehoeksbeplanting . . . 529
3 e . Het vierkantsverband
525
4 e . De rechthoekige beplanting
530
5 e . Het haagsysteem
530
6 e . De onregelmatige beplanting
530
7 e . De blokbeplanting
532
8 e . De rijenbeplanting
532
9 e . Het blijver- en wijkersysteem
532
7. De ondercultuur
534
I e . De ondercultuur in de eerste jaren . . . 534
2 e . De ondercultuur in laterejaren (het weiden,
het mulchen, het zwart houden) . . . . 537
8. De ziekten en plagen v a n de appel en hunne
bestrijding
539
I e . De dierlijke parasieten van de appel . . 539
2 e . De plantaardige parasieten van de appel 549
3 e . De niet-parasitaire ziekten van de appel 553
De peer
557
1. De systematiek
557
2. De peeronderstammen
558
3. De bijzondere eisen die de peer stelt a a n de
grond .
560
4. De variëteitenkeuze
560
5. De plantenvormen en systemen
567
I e . De hoogstamboomgaard
567
2e
De struikboomgaard
568
569
3 e Het haagsysteem
4 e Het cordonsysteem en de pilaarvorm . . 569
569
5 e De vormbomen
I. De vrijstaande vormbomen . . . 570
I I . De leibomen
570
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6. De ziekten en plagen v a n de peer en hunne
bestrijding
572
I e . De dierlijke parasieten van de peer . . . 572
2 e . De plantaardige parasieten van de peer . 576
3 e . De niet parasitaire ziekten van de peer 577
c. De mispel
d. D e kweepeer

579
580

De s t e e n v r u c h t i g e n

580

a. D e kers
580
1. De systematiek
581
2. De kersonderstammen
583
3. De bijzondere eisen die de kers stelt a a n de
grond
584
4. De variëteitenkeuze
584
5. De plantsystemen en plantenvormen . . . . 587
I e . De hoogstarnboomgaard
587
2 e . De struikboomgaard
589
3 e . Het haagsysteem
590
4 e . Het cordonsysteem
590
5 e . De vormboom
590
6. De ziekten en plagen v a n de kers en hunne
bestrijding
591
I e . De dierlijke parasieten van de kers . . . 5 9 1
2 e . De plantaardige parasieten van de kers 592
3 e . De niet parasitaire ziekten van de kers 595
b. De pruim
1. De systematiek
2. De pruimonderstammen
3. De bijzondere eisen die de pruim stelt a a n de
grond
4. De variëteitenkeuze
5. De plantsystemen en plantenvormen . . . .
I e . De hoog- en halfstamboomgaard . . . .
2 e . De struikboomgaard
3 e . De waaiervorm

595
596
597
599
600
603
603
604
604

6. De ziekten en plagen v a n de pruim en hunne
bestrijding

604

c. D e perzik
604
1. De systematiek
604
2. De teelt v a n de perzik in de volle grond . . . 605
3. De ziekten en plagen v a n de perzik en hunne
bestrijding
605
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d. De abrikoos
005
1. De systematiek
605
2. De teelt v a n de abrikoos in de volle grond . . 606
De b e s v r u c h t i g e n

607

a. De rode en witte aalbes
607
1. De systematiek
607
2. De onderstammen
608
3. De bijzondere eisen die de bes stelt aan de grond 608
4. De variëteitenkeuze
608
5. De teelt v a n de rode en witte bes in de volle
grond
610
6. Deziekten en plagen der rode en witte aalbessen
en hunne bestrijding
610
e
I . De dierlijke parasieten van de rode en
witte aalbes
610
2 e . De plantaardige parasieten van de rode
en witte aalbes
612
3 e . De niet parasitaire ziekten van de rode
en witte aalbes
613
b. De zwarte bes
613
1. De systematiek
613
2. De variëteitenkeuze
614
3. De teelt v a n de zwarte bes in de volle grond . 615
4. De ziekten en plagen der zwarte bes en hunne
bestrijding
616
I e . De dierlijke parsieten van de zwarte bes . 616
2 e . De plantaardige parasieten van de zwarte
bes
618
3 e . Denietparasitaire ziekten van dezwarte bes 618
c. De kruisbes
619
1. De systematiek
619
2. De variëteitenkeuze
619
3. De teelt van de kruisbes in de volle grond .
620
4. De ziekten en plagen der kruisbes en hunne
bestrijding
, . 621
I e . De dierlijke parasieten van de kruisbes . 621
2 e . Deplantaardige parasieten van dekruisbes 622
3 e . De niet parasitaire ziekten van de kruisbes 623

Overige meer 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 . 624
a. De druif
b. De framboos
1. De systematiek
2. De variëteitenkeuze
3. De teelt v a n de framboos

624
625
625
625
625
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c. De braam (Hymalaya)

628

1. De systematiek
2. De teelt v a n de b r a a m
3. De ziekten en plagen v a n de framboos en de
braam en hunne bestrijding

628
628
630

e

I . De dierlijke parasieten van de framboos
en de braam
2 e . De plantaardige parasieten van de framboos en de braam
3 e . De niet parasitaire ziekten van de framboos en de braam

630
632
634

A n d e r e g e w a s s e n d i e t o t h e t g e s l a c h t R u b u s b e h o r e n 635
1. D i v e r s e b r a m e n s o o r t e n e n - v a r i ë t e i t e n
d.
e.
f.
g.

635

Rubus laciniatus Hort
Rubus spectabilis
Rubus ceasius
Dwarf Black berries

2. K r u i s i n g e n t u s s e n f r a m b o o s e n b r a a m
h. De Loganbes (Lowberry en Phenomenaalberry
i. De Veitchberry
j . De Strawberry flavoured blackberry

636
636
636
636
636
• 636
636
636

3. A n d e r e k r u i s i n g s p r o d u c t e n
k. De Laxtonberry
1. De Boysenberry
m . De Youngberry
n. De Japanse Wijnbes
o. De blauwe bes
1. De systematiek
2. De teelt v a n de blauwe bes
p. De moerbei
q. De walnoot
r. De hazelnoot
§ 3.

D E AANLEG E N ONDERHOUD VAN HOOGSTAM- E N STRUIKBOOMGAARDEN

636
636
637
637
637
637
637
637
638
638
640

640

a. De grondbewerking (ontwatering)
640
b. Ietsover soortenkeuze enbestuiving inhet algemeen 641
1. De soortenkeuze
641
2. De bestuiving
642
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c. De eisen, aan een te planten vruchtboom te stellen 647
d. Het opkweken der jonge bomen
650
1. De hoogstam
650
I e . Vorming boikroon
651
2 e . Vorming pyramidale kroon
651
2. De struikvorm
652
3. De leibomen
652
e. Het planten , . . . , .
1. Het uitzetten
2. De plantafstanden
3. H e t planten
4. De planttijd
5. Het insnoeien bij het planten
f. De beschutting

653
653
653
653
655
655
655

g. D e maatregelen ter bevordering vande vruchtbaarheid
657
1. Het bevorderen der assimilatie
657
I e . Een doelmatige bemesting
657
2 e . Een doelmatige plantafstand
657
3 e . Een juist uitgevoerde ziektenbestrijding
. 659
2. Stremming en bevordering v a n de sapstroom . 659
3. De snoei
660
I e . De vormsnoei
661
2 e . De onderhoudssnoei
661
3 e . De verjongingssnoei
663
4. Het omenten
663
5. H e t dunnen der vruchten
665
§ 4. H E T OOGSTEN, H E T SORTEREN E N H E T V E R P A K K E N . . . .

668

a. Het oogsten
668
b. Het sorteren
670
c. Het verpakken
672
1. H e t verpakkingsmateriaal
672
I e . De afmetingen van het verpakkingsmateriaal
672
2 e . De meermalige en éénmalige verpakking 673
3 e . De wijze van verpakking
674
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H O O F D S T U K V I I I . DE F R U I T T E E L T O N D E R GLAS
(door Ir C. M. VAN D E R S L I K K E ) 677

A. A L G E M E E N G E D E E L T E
§ 1. I N D E L I N G VAN D E F R U I T T E E L T ONDER GLAS

677
677

a- De fruitgewassen welke in ons klimaat, zonder gebruik te maken van glascultuur, gekweekt kunnen
worden
677
b . De fruitgewassen, welke in ons klimaat niet of
minder goed groeien en tot rijpheid komen en
dus onder glas moeten worden gekweekt
677
§ 2. D E B E T E K E N I S E N OMVANG VAN D E F R U I T T E E L T O N D E R
GLAS I N ONS LAND

a.
b.
c.
d.

D e verdeling van het oppervlak over deprovinciën 678
De voornaamste centra van cultuur
678
De in- en uitvoer
679
De afzet
682

§ 3. D E B E S P R E K I N G VAN W A R E N H U I Z E N E N KASSEN

a. D e Warenhuizen
b . De koude kassen
c. De stookkassen
§ 4.

678

686

686
688
693

D E B E H A N D E L I N G VAN D E FACTOREN, D I E INVLOED OP D E
ONTWIKKELING VAN D E FRUITGEWASSEN ONDER GLAS U I T -

OEFENEN

693

a. Het licht
b . D e temperatuur en het vocht
1. De temperatuur
2. H e t vocht

693
694
694
696

c.
d.
e.
f.
g.

697
699
7°2
704
706

De grond en de grondbewerking
D e bemesting
D e watervoorziening
Het luchten
Het schermen
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B. D E F R U I T S O O R T E N
WORDEN

DIE ONDER

GLAS

GETEELD
706

§ 1. D E DRUIF (Vitis vinifera L.)

706

a. Algemene opmerkingen
b . D e variëteitenkeuze
c. D evermeerdering

7°6
710
7Z6

1. De geslachtelijke vermeerdering
2. De ongeslachtelijke vermeerdering
3. Deknopvariatie

716
717
72°

d. D e plantwijze enverdere opkweek i n de kassen- • 721
1. Devorm
2. De vorming der snoeren

721
722

e. D eplantwijze ende afstanden
f. D e cultuurzorgen

724
725

1. De behandeling v a n de druivenbomen en de
druiven

725

e

I . Het snoeien
725
2 e . Het uitbreken, het binden en het nijpen 727
3 e . De kunstmatige bestuiving, het trosdunnen
en het krenten
728
4 e . Hetoogsten, het verpakken en het verzenden 730
2. H e t gebruik en de behandeling v a n dek a s grond

730

I e . Het gebruik van de kasgrond voor andere
cultures
732
2 e . De bemesting
733
3 e . De grondbedekking
733
4 e . Het gieten en het sproeien
734

•

3. Debehandeling v a n dek a s
I e . Het luchten en het schermen
g.
h.
i.
j.
k.

D e opbrengst ende rendabiliteit
D e afzetmogelijkheden
Hetvervroegen
Hetverlaten
D e ziekten enbeschadigingen enhoeze bestreden
moeten worden
1. De dierlijke parasieten
2. De plantaardige parasieten
3. De niet-parasitaire ziekten

734
736
73s
738
740
742
742
742
746
747
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§ 2.

D E P E R Z I K ( P R U N U S P E R S I C A ZUCC.)

a. Algemene opmerkingen
b . D e variëteitenkeuze
1. Voor de stookkas en de koude kas
2. Voor de koude kas
c. D e vermeerdering
1. De geslachtelijke Voortplanting
2. De ongeslachtelijke voortplanting
3. De knopvariatie
d. D e verdere opkweek en de plantwijze in kassen en
warenhuizen
1. De vorm
2. De vorming der b o m e n
I e . De waaiervorm
2 e . De struikvorm
e. D e plantwijze en de afstanden
f. D e cultuurzorgen
1. De behandeling v a n de perzikbomen en v a n de
vruchten
e

I .
2e.
3e.
4e.

749

749
753
754
754
757
757
758
758
758
758
759
759
760
760
761
761

Het snoeien
761
Het uitbreken, het nijpen en het binden 762
De bestuiving en de vruchtdunning . . . 763
Het oogsten, het verpakken en het verzenden 764

2. Het gebruik en de behandeling v a n de kasgrond 765
I e . Het gebruik van de kasgrond voor andere
cultures
765
2 e . De bemesting
766
3 e . De grondbedekking
. . 767
4 e . Het gieten en het sproeien
767
3. De behandeling van de kas
I e . Het luchten en het schermen
g.
h.
i.
j.

De opbrengst en de rendabiliteit
D e afzetmogelijkheden
Het vervroegen
D e ziekten en de beschadigingen en hoe ze b e streden moeten worden
1. De dierlijke parasieten
2. De plantaardige parasieten
3. De niet-parasitaire ziekten

767
767
768
769
769
771
771
773
774
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§ 3.

D E PRUIM ( P R U N U S S P E C I E S HABR.)

775

a. Algemene opmerkingen,
b. D e variëteitenkeuze
1. J a p a n s e pruimen
2. Europese pruimen

775
777
778
780

c. Het benodigde plantmateriaal
1. De vormen

781
781

d. D eplantwijze endeverdere opkweek in warenhuizen
en in kassen
1. De plantwijze in warenhuizen en in het t y p e
rozenkas
2. De plantwijze in de kassen
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Foto 51a. Stekken van Myrobalaan „ B " gestoken op 20 Juli, gefotografeerd op 2 Sept. Groep I. Behandeld met indolylazijnzuur (1 : 10000gedurende 7uur). Foto Lab. v. Tuinbouwplantenteelt)
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Foto 52. 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 dito)
314
Foto 526. Stekken v a n appelzaailing. Gestoken op 27 Juni, gefotografeerd op 3 Aug. (Behandeld met indolylboterzuur
(1 : 10000 — 24 uur). (Foto dito)
315
Foto 53. Scheutvorming aan wortelstukken. (Naar Stoutemyer,
1937)
317

HOOFDSTUKII. DEKEUZEVANDEGRONDENDEGRONDBEWERKING
Foto 1.
Foto 2.
Foto 3.
Foto 4.
Foto 5.
Foto 6.
Foto 7.
Foto 8.

Grondprofiel op een goed perceel
352
Grondprofiel op een slecht perceel (zand dicht aan de
oppervlakte)
353
Yellow Transparent op goed perceel (zie foto 1) . . . . 354
Yellow Transparent op slecht perceel (zie foto 2) . . . . 355
Boomgaard met onderteelt v a n wikke voor groenbemesting
367
Boomgaard met onderteelt v a n klaver
368
Boomgaard m e t grondbedekking door middel v a n stro 369
Schijvenegge met paardekracht
371

H O O F D S T U K IV. DE T E C H N I S C H E H U L P M I D D E L E N VAN H E T
FRUITTEELTBEDRIJF
Foto 1. Pomphuisje met vijzel
426
Foto 2. Twee-wielige trekker met 2 stuurstangen, die onafhankelijk v a n elkaar werken; voorzien v a n ganzevoeten . . . 431
Foto 3. Vier-wielige trekker met schijvenegge (32 schijven 4x 8) . 431
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Foto 4. Kleine rupstrekker, hoogte ± 90 cm, voorzien v a n
7-tands cultivators (aangekoppeld)
432
433
Foto 5- Rupstrekker m e t schijvenegge, hoogte 1.20 m
433
Foto 6. Rupstrekker met schijvenegge en duizendpoot
435
Foto 7- Schijvenegge voor paardekracht
436
Foto 8. Verstelbare cultivator voor paardekracht
437
Foto 9- Trekker met 4 zig-zag eggen
438
Foto 1 0 . Motorzeis
Foto i i . Motorspuitmachine (600 1tank) met paardentractie . . 440
Foto 1 2 . Motorspuitmachine met behulp v a n aftak-as aangedreven 441
442
Foto i.3- Zelfrijdende motorspuitmachine
443
Foto 14. Bespuiting met zelfrijdende spuitmachine
Foto 15- Motorspuitmachine met electrische aankoppeling . . . 443
449
Foto 16. Electrische sorteermachine

H O O F D S T U K V. DE Z I E K T E N EN PLAGEN D E R
GEWASSEN

FRUIT-

Foto 1. Wortelknobbel bij appel (Bacterium tumefaciens) . . . 466
Foto 2. Zwarte, geparasiteerde bloedluizen. Hl verschillende een
gaatje, waaruit het sluipwespje te voorschijn is gekomen . 471
Foto 3. Verkurkte band als gevolg v a n vorstbeschadiging . . . 477

H O O F D S T U K V I . H E T H O U D E N VAN B I J E N IN H E T BELANG
VAN D E F R U I T T E E L T
Foto 1.

Een bij na een bezoek aan een bloem
486
(Foto Cord Clarke Crinwell Iowa)

H O O F D S T U K V I I . DE F R U I T T E E L T IN DE V O L L E G R O N D
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6.
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Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
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7.
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9.
10.
11.
12.
13.

Moerhoek, appelonderstammen (aanaarden)
502
Tak van een hoogstam Goudreinette
517
Hoogstam Notarisappel in bloei .
525
Goedgevormde vruchtdragende hoogstam Goudreinette 525
Cordonsysteem, variëteit J o n a t h a n
528
Driehoeksverband. Met Eysdener K l u m p k e omgeënte
40-jarige Sterappels in Limburg
529
Ondercultuur met aardbeien
534
Ondercultuur met kruisbessen
535
Ondercultuur: grondbedekking door middel v a n wikke 536
Een door middel van schijvenegge bewerkt stuk grond . 538
Verkurkte band als gevolg van vorstbeschadiging . . . 554
Clapp's Favorite op tussenstam
559
Monilia-aantasting bij peer
578
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Foto 14. Lichtgroene vlekjes op de vruchten veroorzaakt door de
loodglanszwam (Stereum purpureum)
578
Foto 15. Struikboomgaard kersen met Early Rivers als blijver met
Meikers als wijkers
590
Foto 16. Kersenboom lijdende aan bacterieziekte
594
Foto 17. Randjesziekte (kaligebrek) bij bes
620
Foto 18. Larven van de bessenbladwesp, vretende aan een bessenblad
•
621
Foto 19. Zaailing Framboos
626
Foto 20. Frambozen-aanplant op pollen, 8 jaar oud, Radboud . . 626
Foto 21. De teelt v a n frambozen aan rechte hagen
627
Foto 22. Bramen rijen in het winterseizoen
629
Foto 23. Eén van de vormen van mozaïekziekte bij framboos . . 634
Foto 24. Een beschutting met levend materiaal (Italiaanse populieren met els)
656
Foto 25. Oogsten v a n kersen. Ladder met 2 kruiselings geplaatste
schoren
670
Foto 26. Plukken met plukemmers
'671
Foto 27. Plnkmanden
671
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Type rozenkas (complex model)
686
Complex druivenkassen
691
Black Alicante
711
Golden Champion
714
Muskaat v a n Alexandrie
* 7*5
K a s met stookdruiven Black Alicante (verticale boomvorm)
721
Foto 7. Kas met Black Alicante. Horizontale snoeren . . . . 722
Foto 8. Kropsla in een oude druivenkas
731
Foto 9. Dopluis op druif (Pulvinaria vitis)
745
Foto 10. Een mooie tak perziken
749
Foto 11. Struikvorm perzik ,,Gretha J o n k e r "
751
Foto 12. Leiboom perzik „Bon Ouvrier"
751
Foto 13. Een perzikboom geleid in de palmet waaiervorm . . . . 752
Foto 14. Goed gedunde perzik
763
Foto 15. Struikvorm perzik met ondercultuur v a n t u l p e n . . . . 765
Foto 16. Krulziekte bij perzik (Taphrina deformans)
773
Foto 17. Struikvorm pruim in bloei (bestuivingsproef)
776
Foto 18. Golden J a p a n
778
Foto 19. Kas met pruimen
783
Foto 20. Goed dragende pruim o n i e r glas
7^5
Foto 21. Pruimen onder glas
786
Foto 22.* Pas gezette vruchtjes, aangetast door de pruimezaagwesp 792
Foto 23. Vruchten v a n de Tèrong blanda
806
Foto 24. Een gesnoeide plant v a n de Tèrong blanda
807
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Foto
Foto
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HOOFDSTUK X. HET BEWAREN
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Glazigheid bij Ananasappel
875
J o n a t h a n met hagelbeschadiging
877
Goud Reinette met watervlek. Leptothyrium-pomi . . 878
Beurré Hardy, doorgelegen op geribd carton, dat met
ribben naar boven was gekeerd
907
Foto 5. Druiven met doorgelegen bessen t.g.v. ondoelmatige
onderlaag
908
Foto 6. Fruitbewaarplaats met natuurlijke luchtcirculatie . . . 9 1 1
Foto 7. Fruitbewaarplaats m e t luchtafvoer door middel v a n
ventilator (links boven deur) en aangebouwde sorteerruimte
927
1

1.
2.
3.
4.

In de tekst staat abusievelijk Foto 12, moet zijn Foto 22.
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Foto 8. Interieur v a n een fruitbewaarplaats m e t luchtafvoer door
een zuigkanaal. Let op de openingen in het zuigkanaal,
afgesloten door schuiven en de betonnen regels op de
grond
927
Foto 9. Verwarming van muren met electrische verwarmingskabels
op de isolatie aangebracht
931
Foto 10. Koelhuis voor fruit bij de Veiling „Utrecht en Omstreken".
Inrit voor spoorwegwagons met daarboven gebouwde
machinekamer
935
Foto i i . Machinekamer in het koelhuis v a n de Veiling „Utrecht en
Omstreken". Pekelbakken en pekelpompen; geheel links
compressoren m e t motor
941
Foto 12. Koelruim met luchtcirculatie door middel v a n zuig- en
perskokers. Veilingsvereniging „Zuid-Beveland", Goes . 943
Foto 13. Koelruim m e t horizontale luchtcirculatie door middel v a n
een loze zuig- en perswand volgens fig. 7. Veilingsvereniging „Zuid-Beveland", Goes
945
F o t o 14. Koelruim met verticale luchtcirculatie door middel v a n
loze vloeren en kokers langs het plafond volgens fig. 8.
Circulatie omkeerbaar. Wanden, vloer en zoldering gasdicht gemaakt met zinkbekleding. Veilingsvereniging
„Utrecht en Omstreken"
946
F o t o IS- Bevroren groenten en vruchten
955
F o t o 16. Birds-Eye vrieskast
960
Foto 17. Vriestunnel met wagentjes aan hangbaan
961
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962
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964
Foto 2 0 . Gekoeld vervoer per spoor
965
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968
F o t o 2 2 . Hangende druiven gekoeld met aardappel op steeleinde . 977
Foto 23- Cox's Orange Pippin met C0 2 beschadiging
983
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984
Foto 25. Louise bonne d'Avranches met l.t.b
984
Foto 26. J o n a t h a n met lenticelvlekken
985
Foto 27. J o n a t h a n , lenticellen en lenticelvlekken vergroot . . . 986
F o t o 28. Links: Zoete Kroon; rechts: Notarisappel met scald . . 987
Foto 29. Stip bij zaailing
989
Foto 30. Vorstschade bij appels
990
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992
H O O F D S T U K X I . G E B R U I K EN V E R W E R K I N G VAN F R U I T
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Figuur I. Bouw van de cel (schematisch) (Orig.)
10
Figuur 2. Chromosomen v a n een framboos, variëteit Superlatief,
A, en v a n een Worcester Pearmain, B, vergroting
2
3 5 ° X (Naar Crane en Lawrence, 1934)
11
Figuur 3. Stippels. A : Hofstippels in tracheïden (op dwarse doorsnede) ; B: model v a n een kruisspleetstippel v a n terzijde en in vooraanzicht; C: kruisspleetstippels. (Naar
Eames en MacDaniels, 1925)
13
Figuur 4. Sklerenchym. Steencellen uit het vruchtvlees v a n de
peer. (Naar Eames en MacDaniels, 1925)
16
Figuur 5. Epidermis met cuticula v a n appelvrucht. (Naar Eames
en MacDaniels, 1925)
16
Figuur 6. Huidmondje v a n appelloofblad.
A: In gesloten
toestand; B en C: geopend. (A en B in bovenaanzicht,
C op dwarse doorsnede). (Naar MacDaniels en Cowart,
J
1944)
7
Figuur 7. Ringvormige honingklier op het vruchtbeginsel bij Ribes
vulgare macrocarpum, b.v. Fay's Prolific (Orig.) . . 18
Figuur 8. Lenticel v a n de zoete kers op dwarse stengeldoorsnede.
(Naar Eames en MacDaniels, 1925)
19
Figuur 9. Phloëemelementen. A : Tangentiële doorsnede door
perenbast, waarin de zeefvaten zeer duidelijk zichtbaar
zijn; e e n a a n t a l mergstralen (1) is dwars doorgesneden;
B:bastvezel ; C: bastparenchymcel. 1 : totaalaanzicht,
2: dwarse doorsnede. (A naar Reinders, 1941. B en C
naar Eames en MacDaniels, 1925) ,
20
Figuur i o . Xyleemelementen. A: H o u t v a t met hofstippels; B :
houtvezel (gedeeltelijk) met kruisspleetstippels; C:
houtparenchymcel met gewone stippels. 1 = totaalaanzicht, 2 = dwarse doorsnede. (Naar Eames en
MacDaniels, 1925)
21
Figuur 11. Schema v a n de stengelbouw op dwarse doorsnede.
(Orgi.)
22
Figuur 12. Schema v a n de verschillende doorsneden door een
stengel of wortel
23
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Figuur 13. Dwarse doorsnede door een zeer jonge appelwortel (iets
geschematiseerd). (Orig.)
24
Figuur 14. Plaatsen waar wortelprimordia kunnen ontstaan.
1. wortelprimordium uit secundaire mergstraal, 2. uit
takvenster, 3. uit bladvenster, 4. uit primaire mergstraal. (Schema naar Swingle, 1927)
27
Figuur 15. Scheuttypen. (Orig.)
33
Figuur 16. H e t blad. (Orig.)
38
Figuur 17. Schematische voorstelling v a n de aanleg v a n loofbladprimordia. De bladstand is aangegeven door de lijnen 1
t o t en met 5. De loofbladprimordia (L.P.) zijn genummerd naar de volgorde v a n h u n ontstaan. (Naar Bell en
MacLellan, 1939)
40
Figuur 18. Doorsnede door een lichtblad v a n de appel. (Naar
Eames en MacDaniels, 1925)
42
Figuur 19. De bloem. (Orig.)
45
Figuur 20. Vaatbundelsysleem v a n de appelbloem. (Naar MacDaniels, 1940) •
46
Figuur 21. De algemene vorm v a n de appel en de peer. (Naar
Dahl, 1944)
52
Figuur 22. Afmetingen, t e gebruiken bij de beschrijving v a n de pitvrucht. ,Orig.)
53
Figuur 23. Vorm v a n in- en uitwendige kelkholte, a. exocarp en
vruchtblad, b. en c. dwarse doorsnede vrucht . . . .
54
Figuur 24. Vorm en afmetingen v a n de steenvrucht. (Orig.) . . .
55
Figuur 25. Schema v a n de pruimensteen. (Naar Dahl, 1940) . . 56
Figuur 26. Schematische afbeelding v a n de cel. (Naar Janssen,
1939)
57
Figuur 27. F a t o r e n die de wortelgroei beïnvloeden. Verklaring
zie tekst. (Naar Rogers, 1939)
67
Figuur 28. Samenhang tussen wortel- en sttngelgroei en enige
uitwendige groeifactoren. Verklaring zie tekst. (Naar
Rogers, 1939)
69
Figuur 29. Vroegtijdige bladval door Mg-gebrek bij appels. (Naar
Blake et al, 1937)
89
Figuur 30. Verband tussen het B-gehalte der vruchten v a n Bramley's Seedling en het optreden v a n stip (naar gegevens
v a n Wallace en Jones, 1940)
. 92
Figuur 31. Adenine
108
Figuur 32. Schematische voorstelling van de celdeling
109
Figuur 33. Auxine
ui
Figuur 34. Hetero-auxine (ß-indolylazijnzuur)
in
Figuur 35. a-naphthylazijnzuur
112
Figuur 36. 2—4 dichloorphenoxyazijnzuur
113
Figuur 37. Lengtetoename van een laterale bladknop
115
Figuur 38. Grafische voorstelling van de koolhydraatstikstoft h e o r e naar Kobel, 1931. (Iets veranderd)
173
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F i g u u r 39. BloemknopontwikkeHng naar Bell en MacLellan . . 1 8 5
Figuur 40. Schematische voorstelling van de ineffectieve zelfbestuiving en de succesvolle kruisbestuiving
225
Figuur 41. Eicellen en Synergiden van Macintosh, 72 uur na de
bestuiving (naar Bryant, 1935)
227
Figuur 42. Gekiemde stuifmeelkorrel van de appel. (Naar Mac
Daniels) .
229
Figuur 43. Het verband tussen ontwikkelingsduur en aantal cellen
per vrucht. (Naar Hugh Smith, 1940)
258
Figuur 44. Het verband tussen çelvolume en aantal cellen per
vrucht bij verschillende appelvariëteiten. (Naar Hugh
Smith, 1940)
259
Figuur 45. Het verband tussen celgrootte en vruchtgewicht bij
Bramley's Seedlingappels van twee verschillende herkomsten. (I, II) (Naar Hugh Smith, 1940)
260
Figuur 46. De invloed van bespuiting met a-napthyl-azijnzuur op
de late val van Sterreinetten. De beide bovenste lijnen
geven de geaccumuleerde val, de onderste lijnen de
dagelijkse val aan. (Naar Van Stuivenberg, 1940) . . 275
Figuur 47. Het verband tussen het optreden v a n zeer ernstige
schade aan bloemknoppen, bloemen en zaadknoppen
door de inwerking van lage temperaturen. (Naar
Dorsey, 1940)
282
Figuur 48. Resultaten van een behandeling v a n stekken v a n een
skimmia variëteit. (Rappaport 1939)
306
Figuur 49. Het oculeren, a. Het gesneden oog; b. de T-snede;
c. het geplaatste oog; d. de omwonden oculatie . . . 333
Figuur 50. De copulatie en de Engelse enting, a. De gewone
copulatie; b. de gesneden ent en onderstam; c. de
gemaakte Engelse enting
340
Figuur 51. Spleetenting. a. De gewone spleetenting met 2 gezette
enten ; b.spleten in de onderstam voor de schuine spleetenting
341
Figuur 52. De kroonenting. a. De bastsnede in de onderstam;
b. de gesneden griffel ; c. de ent klaar voor het omwinden
en afdellen met entwas
842
Figuur 53. Het driehoeksenten, a. het toegesneden entrijs; b. de
driehoekige wond in de onderstam ; c. de geplaatste ent 342
Figuur 54. Bastenting voor stekelvarkenting
344
Figuur 55. Verschillende methoden van brugenting. Duidelijkheidshalve wordt alleen het nog niet afgedekte stadium
afgebeeld
345

Figuur 1.

H O O F D S T U K I I I . DE BEMESTING.
Gemiddelde analysecijfers van bast, hout en bladeren
v a n de appelvariëteit Lane's Prince Albert op diverse
onderstammen, berekend op de droge stof gedurende
het gehele jaar

377
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Figuur 2.

Het gemiddelde stikstofgehalte v a n bast, hout en
bladeren v a n de appelvariëteit Lane's Prince Albert op
diverse onderstammen, berekend op de droge stof
gedurende het gehele jaar

379

H O O F D S T U K IV.
Figuur 1. Model druivenkas met verwarmingsinstallatie . . . .
Figuur 2. Ontwerp verwarmingsinstallatie

Sprenger, Fruitteelt.

455
459
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687
Druivenkas type A
689
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690
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718
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719
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719
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Figuur 8.
Figuur 9.

HET BEWAREN
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idem (buitenlucht warmer)
913
Plattegrond fruitbewaarplaats voor 34.000 kg . . . . 924
Dwarsdoorsnede van fig. 3 over A—B
925
Kortsnijden v a n de luchtcirculatie bij gebruik van
zuig-perskokers
943
Kortsnijden v a n luchtcirculatie bij gebruik v a n koel- .
lichaam zonder luchtgeleiding
944
Horizontale luchtcirculatie met pers- en zuigwand . . 944
Verticale luchtcirculatie met loze zoldering en vloer . 944
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Kidd en West)
949
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Figuur 1.

Figuur 2.

Grafisch overzicht van het soortelijk gewicht en het
zuurgehalte v a n het sap van verwerkte vruchtensoorten
Verloop van enige gehalten in rode bessen gedurende
het groeiseizoen

1009
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Grafiek i. Verlies in vers gewicht v a n Bramley's Seedling bij verschillende temperaturen. De gemiddelde levensduur bij
elke temperatuur is aangegeven door een verticale lijn 893
Grafiek 2. % gewichtsverlies tengevolge van ademhaling en uitdroging bijGoud Reinette; gemiddeldevan 10exemplaren 894
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896
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912
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droge-stof-gehalte
droogrest
driehoeksspiegel
driehoeksverband
d. n. c
drupa

Biz.
245, 283
692
287, 290
123
936
360
425
360
426
196, 197
34
18z
342
322
1016
375
700
653
821
471, 547
48

DUNCAN

205
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genencombinatie
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genencombinaties
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geotropische prikkel
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geslachtelijke stadium
169
gestandaardiseerde onderstammen 142,
164
gestratificeerd
500
gevernaliseerd
180
gisten
1013
globoïden
13
glucose
58, 891, 999, 1003
ß-glucose
58
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hetero-auxine
heterogeen zaaisel
heterozygoot

79
129
266
43
86, i n , 305
500
293

H I E L E , VAN

903,

904,

hieltje
HILKENBAUMER

978

319
123, 129, 131, 138,139,

142, 157, 160, 162, 163, 211
hilus
HITCHCOCK
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inactivering
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intercellulaire ruimte
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intermediare t u s s e n s t a m m e n . . .
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intersteriliteit
642
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invertase
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Junival-periode
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kapitaalgoederen
kapitaalintensief
katelase
katalysator
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kationen
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2-kernige embryozak
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ketozuren
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kaliumbemesting
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kalibehoefte
377
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Kalium-overmaat
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koolzuur-beschadiging
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koude-productie
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176
korte-dag-planten
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krachtverbruik
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LUNDEGARDH
LUTZ

74,

LUYTEN

1 1 5 , 189,

99
894
191

LYSBAKKEN
LYSENKO

278
180

lijstjes v a n C a s p a r y

25

M

384

laklaag
Landbouw-Economjsch-Instituut .
lange-dag-plant
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nachtvorstschade
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natte behandeling
322
navel
46
navelstreng
46

matrijs
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necrose
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nitraatreductie
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nucleolus
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onverenigbaarheid
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ouderdomstheorie
170
oogstek
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oospore
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O o s t e r h o u t s e b o u w p l a a t . . . 9 1 8 , 926
op het zwad halen
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opnemingsactiviteit
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o p t i m a l e b e d r i jf s g r o o t t e
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optimum
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Orsat-apparaat
968
osmose
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o s m o t i s c h effect
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OSTERWALDER
2 3 3 , 8 7 3 , 886
ovarium
45
OVERBEEK, VAN . . . .
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110
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18
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photoperiodiciteit
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159, 163, 176, 177, 178,
2 0 3 , 274
photoperiodieke invloed
159
phyllocaline
107
phyllotaxie
39
physiologische bewaarziekten . .
880
p h y s i o l o g i s c h e v e n w i c h t . 7 7 , 880, 8 8 6
p h y s i o l o g i s c h g e b a l a n c e e r d e o p l o s s i n g 65
p h y s i o l o g i s c h e leeftijd
179
p h y s i o l o g i s c h e o n v e r d r a a g z a a m h e i d 129
physiologische steriliteit
218
physiologisch uitgeput hout . . .
292
physiologische u i t p u t t i n g . . . .
162
p h y s i o l o g i s c h e z i e k t e n . . . 400, 4 7 4

1114
phytocide werking
PiENiAZEK
pistillum
Pinsel-verfahren
pitvrucht
pisang
pitzetting

Biz.
102
106
44
719
49
803
733

PLAGGE

881

placentae
plantschema
Plasmodesmen
Plasmolyse

46
826, 832, 854
13
63

PLASSCHE, VAN D E

plastiden
platige structuur
poedermethode
P O L , VAN D E

pollenmoedercellen
pollentetraden
polygaam
polyploïde planten
POMEROY

Pomologische systemen
poolkernen
poortje

99s

10
348
322, 326
250
198
198
43
222, 293

PRIESTLEY

Q
quantitative analyse
374
quotient kroonhoogte:kroonbreedte 145

182, 758

499
203, 221, 229
47

POSTHUMUS
POTTER
POUWER

préclimacterièle phase
precursor
précursorvervoer
prepareren van zaden
preserveren

Blz.
58
58
58
12, 82
12
213
9, 10
9. 57
37
51.245,257
467
80
868
967, 976

prosthetische groep
protoeïnasen
proteïne
proteïnen
Proteosen
protogynisch
protoplasma
protoplast
proventieve loten
pseudocarp
pycnide
pyrodruivenzuur
prijsregulering
pyrogallol

997
174
267

902
112, 264
119
301
1015
120, 121,

322

primaire endospermkern . . . .
200
primaire wand
13
primeurs
682
primordia der zaadknoppen . . .
193
prismastructuur
348
productieapparaat
825
productiecapaciteit
101
productiefactoren
810, 815
productiefactor
345
productiekosten
8io, 811
productiekostenberekeningen . .
811
productieproces . . . . 810, 811, 833
productieve stadium
820
productieve toestand
818
productievermogen
210
productievervroeging
819
Proefstation East Mailing . . . .
584
Proeftuin te Berlikum
789
Proeftuin N . F . 0
660
Proeftuin Zuid-Hollands Glasdistrict 698,
716, 732, 781, 808
pro-embryo
233
profielstudie
348
profit-line
828

radiale doorsnede
radio-actieve C
radio-actieve-koolstof
radio-actieve stralingen
radio-actief-kalium
raphe

23
97
97
84
96
46

RAPPAPORT

307

randjesziekte

85, 384, 386, 394, 396, 414
RAO
163
ras
900
rationalisatie
811, 838
READ

181, 193, 312

reciproke bestuiving
reciproke entingen
rechthoeksverband
REDEMANN

227
135
821
.

in

reducase
82
reductiedeling . . 11, 169, 198, 296
relatieve vochtigheid
697
remstof
162, 258, 302, 313
remmende stoffen
69
remstoffen
159, 203, 223
remstof-concentratie
259
remstof-reservoirs
162
remstofwerking
263
rendabele periode
820
rendabiliteit
810
Rendabiliteitsberekeningen . . .
821
REED

64,

regenkanonnen
REINDERS

reiscentrale . . .
resorbtie-snelheid .
retentie

83

427
20,

74

488
999
290

1115
Biz.

Biz.
rhizocaline
rhizomorphen

3 0 5 , 308
468

498

scheidingslaag
scheidingslijn
scherm
schermvormige tros
scheutstek
scheutstekken
scheuttypen
schimmeis
schil
SCHMITHENNER
schoffelmes
schone grond
schorsblazen
SCHRADER
schroefpompen

284

SCHUBERT

RICKS

262

RIEMENS
RIETSEMA

893
227,

414,

416,

505,

625,

710, 7 1 2 , 7SO, 7 7 9 , 7 8 0
ringen
311, 320
rinse appelstroop
1026
risicoverdeling
814, 8 1 5 , 826
RIVERS

754,

rivierkleigronden

756

363

ROACH

75

R O B E R T S 103, 137, 141, 182, 2 3 1 ,

382

RoBBiNS

305

RODER

55

ROEMER

138,

roestkurk
ROGERS . .

24,

68,

66,

69,

151,

SCHEIDER

SCHULZ

152

ROTH

1001

s c h u tb l a d p r i m o r d i a
schuthout
schutlaag

Rothhamsted Experimental Station
routine-onderzoek
rozenkas
rozenkas (complex) model . . . .

486
393
760
686

schijvenegge
Sclerotien
scrubber

rojalen

224

ROSSUM, VAN

511,

565

RUBEN

97

RUDORF

498

RUDLOFF
rug
ruggroef

209
55
56

RUMPH

755

rupsbandentrekker
r u p s e n l i j m 1943
rusttijd
rijpingsproces
rijpheidsstadium
saamgestelde meststoffen

. . . .

431
472
739
966
881
407

S
saccharose .
SACHS

. . .

58, 891, 999, i o n ,
98,

170,

171,

178,

SAHUT

samengesteld blad
samengestelde steenvrucht
samengestelde tros
SAMPSON

304
76

. . .

39
48
48
84

^2
j0
48
4g
328
320
33
1013
5Q
10y
43g
369
476
3 I 2

424
t

122,

SHAW

164

.

434
468
974
954

iI0
2 0 3 , 229
56
377
1028
63
473
136,

139

101,

153

SHAMEL
SINGH

4

30
167

SCUPIN

sectoriale chimaere
secundaire embryo-zakkern .
s e c u n d a i r e zijrib
seizoencyclus
selectiegist
semi-permeabel
serum

6

131
x86

SCHWECHTEN

182

SINHA

311

SIRKS

220

SKARA

278

sklereïden
sklerenchym
sklerenchymatische endocarp

1019

274

. .

16
16
49

SKOOG

114

slapende knop
sleep

32
436

S L I K K E , VAN DER

686,

SLITS

693
523

sluitcellen

17

SANDSTEN

231

S L Y K E , VAN

382

sap-conentraten
sapvlies

965
30

smaakstoffen
smalspoor

58
428

SAUNDERS

44

s c a l d . 5 5 6 , 8 8 2 , 8 8 3 , 8 9 9 , 9 5 1 , 987
SCHANDERL
213, 284
schaduw-bladeren
41
„schaduw"-vruchten
92
schadelijke benedengrens . . . .
985
Schaufelrad Regner
704

SMITH

snelbevroren fruit
snelgevroren fruit
snelgevroren producten
SNELL

snelvriezen
snelvries-conserven

260,

888

996
1026
1018
96

966, 1016
1018

1116
Biz.
446
446

snoeihoutopruimer
snoeihoutverbrijzelaar
SNOW

120

Society R. H

712

SÖDING
SOHIE, GEBR

n o , 120
688

soortelijke warmte

914

SOMMER

86

SOROKIN
sorteerruimte
SouTHWiCK

86
930, 933
274

SPARKS

1001

spantpoten
specialisatie
spint
spleetenting
spoeldraden
sponsparenchym
spore-elementen
sporidiën
sport
spouwmuur
spouwruimte
spreeuwenvolken
SPRENGER . . 226,

456
832, 833
30
342
109
15, 42
406
467, 618
no
936
936
470
227,

503, 530,

531

Spritz-verfahren
720
spuitschade
284
Stadium van de diepe rust . . .
160
stadium van de narust
160
standaard-productiekosten....
842
standaard-productiekostenberekening
841
stapel
483
STARRING
STARK B R O S

staminodium
stamper
stamvormers
steelblad primordia
steelrot
steencellen
steenontwikkeling
steenvrucht

.

312
755

44
44
151
188
887, 991
51
.
257
48, 55

STEGLICH
STEINEGGER

stek
stekmedium
stempel
stengelvormer
sterilisatie-temperatuur
sterilisatie-tijd
steunblaadjes
STEWART

stichtingskosten
stichting voor bodemkartering . .
stigma
stikstof-gebrek
stikstofgebreksverschijnselen . . .

382
233

887
327
45
124
1004
1004
37
382

934
351
45
82
383

Blz.
383
976
988
556
56

stikstofovermaat
stikstoftrichloride
stip
stippigheid
stofwisselingsprocessen
STOKLASA

84

stomata

17

STOUT
96
STOUTEMEYER . 32, 315, 316, 317, 331

stratificatie
301
stratificeren
300, 501
stremsnede
118
strobedekking
366
stroopbesluit
. 1018
structuurgebrek
397
structuurverbetering
39&
strijkwortels
124
stuifmeelkiemingspercentage . . .
218
stuifmeelzakje
44
STUIVENBERG, VAN 209,

226,

254,

273,

275, 643, 882, 883, 885, 903, 904, 972,
976, 905, 1008
suberine
166
succulente scheuten
79
subminimale koolhydraatgebied . 174
subminimale stikstofgebied . . .
174
suikerbesluit
1018
suiker-rum-verhouding
892
SWARBRICK

120, 137, 142, 153, 158,

161, 166, 167
SWINGLE

27

sylleptische scheut
34
Synergiden
203, 229
synthetische groeistof . . . . . .
110
synthetiseren
58

T
takkenbosdrainage
tangentiële doorsnede
taunine-achtige bestanddelen . .
tapetum
teleutospore
teleutosporen
temperatuurperiode
tempereren
tempereerruimte
TETLEV

360
23
1003
196
467
796
203
938
939
51

tétrade
201
tetraploïd
295
tetraploïde appelrassen
37
tetraploïde appelvariëteiten . . .
295
tetraploïde peren
296
tetraploïde planten
60, 296
textuur
996
thermo-regulateur
931. 947
thermolabiliteit
58
thermoperiode
274.

1117

THIMANN

116

thiocyanaten

264

THOMAS
THOMPSON
TIBEAU
TIEDJENS

80
154
203
203

toevoersnede
token

118
747

TONG

121

topbloemprimordium
189
topografie
346
torus
43
toxinen
359
tracheïde
21
tracheïden
20, 21
transmissie coëfficiënt
459
transmissie-berekening
459
transpiratie-capaciteit
105
transportkou
477
trekschaar
445
trekvermogen
433
tri-glactosidyl-quercetine . . . .
264
triploïd
295, 643, 644
triploïde appels
205
triploïde appelrassen
37
triploïde appelvariëteiten . . . .
269
triploïden
270
triploïde peren
207
triploïde planten
60
triploïde variëteiten 17, 218, 243, 245, 296
triploïde zygote
295
tryptophaan
80
TSJAJLACHJAN

177, 178, 179

T U K E Y 137, 150, I53> 196, 237, 302, 332
TUFTS

76

tuiltje
Tuinbouwgids 1944
Tuinbouwgids 1948
Tuinbouwvoorlichtingsdienst. . .
tunica
tuimelsysteem
turgescente toestand
turgor
62, 63,
tweehuizig
tweenokkers
686,
tweeslachtig
tweezijdige serres

35
637
900
775
107
961
62
475
43
760
43
688

u
UPSHALL

V
vaatmerk
vacuole

47
9

VAIDYA

375

vacualisatie
236
valgolf
250
valintensiteit
277
valpercentage
277
vaste spuit-installatie
443
vaste kas met warenhuismodel. .
688
v. b. c
471, 547
veerlobbig
39
veernervig
39
veerspletig
39
vegetatieve groei
475
vegetatieve hybride-natuur . . .
127
vegetatieve kern
198, 229
vegetatieperiode
180
vegetatieve planten
176
V E H , VON . . 200, 202, 230, 233, 245
VEITCH
VELDSTRA

veldbodemkundige kartering. . .
ventilatie
VETTE, DE

558
287
290
906
144

467, 618, 796
48

756
113

346
457
713

verbranding van de schil . . . .
876
verbronzing
82
verlaten
691
vermogensinvestering 810, 811, 818,
821, 822, 824, 825
VERNER
VERSLUYS

49
192

vertakkingshoek
138
vertikale snoeren
721
vervangsnoei
416
verwarmingscapaciteit
931
verwarmingskabels
931
verwerken
995
verzadigingsgraad . . . 392, 397, 399
verzamelcellen
42
vestigingsplaats
811
vierkantsverband
821
vierkernige embryozak
201
vingerbalk
436
virus
472, 635
virussen
57
virusziekte
57
virusziekten
473
viscositeit
997
VISSER

uitgestelde onverdraagzaamheid .
uitvalsjaar
uitwendige groeiomstandigheden .
uitzweten
904,
uredosporen
uva

Blz.

Biz.
306, 326, 328

"thiamine

755

vitaminen
59
vitamine B :
306, 326, 1001
vitamine B;
58
vitamine C . 59, 79, 268, 981, 1001
vitamine C-gehalte
269
vitamine C-vorming
269
vitamine P. P
58

1118
voedingsmilieu
voedingsraad
voedingswaarde
volautomatisch-bedrijf
voorjaarsvorst
voorkoelruimte
voorkoelruimen
voorraadbemesting
voorraadsbespuiting
voorrust-stadium
voortbrengingsproces
voortplantingsorgaan
vorstbeschadiging
vorstgevoeligheid
vorstresistentie
vorstring

Biz.
374
1004
998
947
477
938
940
403, 405
41
160, 321
836
43
876
286
164
284

V R I E S , DE

115, 189

vriesconservatoren
964
vriesprocédé
966
vriestunnel
961
vruchtbaarheidsniveau
374
vruchtbaarheidsversnelling . . .
302
vruchtbeginsel
45
vruchtbeginselhokken
46
vruchtbeurs
36
vruchtbladen
44
vruchtbladprimordia
189
vruchtbladprimordium
193
vruchten-essences
1019, 1030
vruchtdunning
290
vruchtengelei
1020, 1030
vruchtenjam
1020, 1030
vruchtknop
31
vruchtenlimonade
1023
vruchtenlimonade-siroop . . . .
1023
vruchtenmarmelade
1020
vruchtproductie
289
vruchtenpulpen
1029
vruchtretentie . . 236, 248, 287, 300
vruchtensap
1022
vruchtensaus
1023
vruchtensiroop
1023
vruchtensorbet
1023
vruchtenwijn
1024
vruchtspoor
35
vruchttwijg
35
vruchtzetting
86, 236, 734
vulstof
324
VYVYAN

134,

140,

Vijfde beschrijvende
voor fruit
vijzels

311,

321,

903

rassenlijst

80,

85,

413, 416
225

92,

375,

379,

383,

388, 389, 390, 394, 416, 880
warmte-afgifte-coëfficiënt . . . .
warmte-capaciteit
warmte-doorgangs-coëfficiënt . .
warmte-geleidings-coëfficiënt
915,
warmte-geleidings-coëmciënten . .
warmte-overgangs-coëmciënt . 918,

460
914
917
919
917
919

WARNER
WASHINGTON PLATT
WASSCHER

306
996
638

wasser (scrubber)
950
waterhuishouding . . . 348, 354, 376
waterloten
37
waterniveau
350
wateroverlast
357
waterstagnerende lagen
398
waterstof-ionen-concentratie . . . 1005
watervlek
878
WAUGH
779
WEEVERS
98
WEINBERGER
881, 882
WELLINGTON
246,
252
W E N T 107, 108, 110, 124, 162, 305,

306, 308
WEST

61,

879,

882,

883,

893,

897,

901, 948, 969, 971
WHITE
WIERSMA

WlERSUM
WlLCOX
WlLDMAN

wikkelen
wikkel
wikkelpapier
WINKLER

winterhardheid
winterknop
WITTWER

Woburn
WOLF

wolharen
Wolmanzout
wondafsluiting
wondgom
wondgomvorming
wondheling
wondinfectie
wondweefsel
WOODBRIDGE

750
424

w
WAGNER
WAITE

Blz.
WALLACE

worteldruk
wortelknobbel
wortelmutsje
wortelstek
wortelvezel
wortelvormer
wrijvingsweerstand

76,

96
732

177
92
III

809
988
908, 909
901

162, 163, 164
31
239

415
982

17
994
166
166
167
165, 167
169
167
92

76
137
23
330
23
305
929

1119
Biz.

xanthophyl
xanthophyllen
xeniën
xyleem

12
264
255
IS. 21

U
ijzergebrek

475. 557. 579

zelfregistrerende thermometers . .
zelfsteriel
zelfsteriele soort
zetmeel
ZiELKE
ZIMMERMANN

161, 303

zink
Zn-gebrek
zoete most
zonne-bladeren
zonne-energie
zomerknop
„zon"-vruchten
zomersporen

90
90, 114
1022
41
104, 1012
31
92
467

ZSCHOKKE

zaadknop
zaadknopkern . . . .
zaadlijst
zaadnerf
zavelgronden
. . . .
zavelige p r o f i e l . . . .
zeefplaat
Zeelands proeftuin . .
zeefvaten
zelffertiel
zelffertiele fruitboom .
zelf-incompatibiliteit .
zelfonverenigbaar . .
zelfonverenigbaarheid .

. . 46
. . 46
. . 46
. . 46
• . 355
• . 352
..

20

. . 885
..

20

. . 643
. . 485
. . 220
. . 221
220, 241

50

zuigkoker
946
zuigkokers
943
zuurgraad
349. 1014
zuurstofconcentratie-vermindering
950
ZWAARDEMAKER

997

zwadhaalder
zwart houden
ZWEEDE

. . . .

429
846
209,

226,

227,

zijbloemprimordia
zygote
zijgroef
zijrib
zijnerven
zymase
zijwortel

Bij h e t n a l e z e n v a n h e t e e r s t e deel v i e l e n n o g e n k e l e e r r a t a o p .
Wij herstellen hierbij de m e e s t s t o r e n d e fouten,
blz.

6. 7 e r. v . o. i n s t a n t ï s m o e t zijn i n s t a n t i e s

blz.

4 3 . h e t t e k e n v o o r h e r m a p h r o d i e t is n i e t $ d o c h O

blz.

90. 8 e r. v . b . M e n l e z e : H e t z i n k heeft

blz.

9 0 . o n d . r. m o e t l u i d e n : hij die a u P r u n a c e a e

blz. 224. tabel X X X I I I h e t juiste getal der gezette invullen in 24.977
b l z . 2 3 8 . d e r d e a l i n e a . — n a h e t d o o r m a k e n van d e t w e e d e —
b l z . 3 3 2 . i 9 e r . v . o . „ v a n h e t u i t g e p u t t e " m o e t zijn „ o m h e t u i t g e p u t t e " —
blz. 422. I n n o o t „bleek d a t m e n " m o e t v e r a n d e r d w o r d e n in — „bleek
dat zich" —

Biz.
696
642
485
891
278

643

189
231
56
56
39
58
23

