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Openingsrede
(Opening speech. Summary p. 5)
door

J. J. van den Berg
(Secretaris van het Bestuur van het Instituut voor de
Veredeling van Tuinbouwgewassen)

Dames en Heren,
Daar onze voorzitter, de Heer Veldhuyzen van
Zanten, voor belangrijke besprekingen de Zaadhandel in het buitenland moest vertegenwoordigen,
is mij de taak gegeven deze vergadering te leiden.
Uit de opkomst voor deze vergadering blijkt wel
de belangstelling, die er voor het veredelingswerk
in allerlei kringen bestaat.
Stond de vorige veredelingsdag vooral in het teken der practijkproeven, vandaag hopen wij interessante dingen te horen over het veredelingswerk
en de zaadteelt, en wat daarmede samenhangt, in
Amerika.
Namens het bestuur van het I.V.T. heet ik U
allen hartelijk welkom. Ik hoop dat wij een leerzame en prettige dag zullen hebben.
In het bijzonder stellen wij op prijs de aanwezigheid van de vertegenwoordigers van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, van
de Landbouw Hogeschool, van de zusterinstituten, van binnen- en buitenlandse officiële en semi-officiële diensten, van de vak- en dagbladpers en niet
in 't minst van de sprekers voor hedenmiddag.
W a t de werkzaamheden van het I.V.T. over de periode 1 Maart 1951 —
1 Maart 1952 betreft, het volgende:
Bestuur. In de samenstelling van het Bestuur deden zich geen wijzigingen
voor.
Vergaderingen. Het Bestuur vergaderde twee keer, terwijl het één keer in
klein comité bijeenkwam. In de vergadering van 23 November werd het
,,Reglement Practijkproeven" vastgesteld en aangenomen, nadat op 27 Juni
een ontwerp was besproken in een vergadering van zaadproducenten uit de
landelijke beoordelingscommissie voor practijkproeven.
Onderzoek. Het onderzoek bij peulvruchten ging over van Ir N. Hubbeling
naar Ir }. M. Andeweg. De heer Hubbeling zal zich nu geheel op de plantenziektenkundige problemen — voornamelijk resistentie-onderzoek — kunnen
toeleggen.
Het chemisch laboratorium te Groningen werd overgeplaatst naar W a g e ningen.
Mej. Ir H. G. Kronenberg en Ir J. Sneep maakten een E.C.A.-reis naar de
Verenigde Staten van Amerika.
Practijkproeven volgens het Deense systeem. De practijkproeven bij Spitskool, Vroege en Herfst Rodekool, Spruitkool en Flakkeese wortel zijn in 1951
afgewerkt. Die bij de gewassen Radijs (Rond-Rood), peul (Record), Lange
Kroot en Rode Bewaarkool zullen in 1952 voor de tweede keer worden genomen, terwijl het gewas Wittekool (Vroege, Vroege Herfst + Roem van

Enkhuizen, Succes, Late Herfst en Bewaar-) dit jaar voor het eerst aan de
beurt komt.
De practijkproeven bij de Uien worden geleid door de Stichting Nederlandse
Uien Federatie.
De resultaten van de afgewerkte practijkproeven werden in het kort gepubliceerd in diverse tuinbouwbladen. Hiervan zullen echter in meer uitgebreide
vorm nog gedrukte Mededelingen verschijnen.
Raad voor het Kwekersrecht. Aan de Raad voor het Kwekersrecht werden
verzonden:
in de Verslagperiode
met inbegrip vanaf
voorgaande jaren
van groentegewassen
14 rapporten
59 rapporten
van fruitgewassen
2
14
van laanbomen
•—
,,
3
35
van rozen
o
3
van seringen
Hiervan werden in totaal ingeschreven in het Centraal Rassenregister 33
groenterassen, 7 fruitrassen, 3 laanbomen, 27 rozen en 3 seringen.
Lezingen. In de verslagperiode werden door directeur en onderzoekers 15
lezingen gehouden, waaronder een lezing door de directeur op een congres
te Wenen over de bescherming van de kwekersarbeid en een radiolezing van
Ir Elzenga betreffende kruidenteelt.
Cursussen. In 1951 werd de cursus „Rassenkennis Groenten" voor assistenten van de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst en van de N.A.K.-G. voortgezet.
Behandeld werden de gewassen komkommer, sla, peulen, tuinbonen, bonen en
koolgewassen. Het gemiddelde aantal deelnemers bedroeg 16, het aantal lessen 3.
Verder werd begonnen met de cursus „Plantenveredeling" voor zaadselecteurs en zonen van zaadhandelaren. Het gemiddelde aantal deelnemers bedroeg
46, het aantal lessen 4.
Excursies en individuele bezoekers. In 1951 werd voor de proeftuin, zowel
uit eigen land als uit het buitenland, veel belangstelling getoond.
Rondgeleid werden:
Uit eigen land 455 personen (25 excursies)
Uit buitenland
119 personen ( 4 excursies)
Totaal
564 personen (29 excursies)
Publicaties. De volgende Mededelingen van het I.V.T. werden uitgegeven:
No. 25: De vermeerdering van onderstammen voor fruitgewassen, door Ir J.
Floor.
No. 26: Bescherming van de kwekerseigendom, door Dr O. Banga.
No. 27: Selectie op het juiste tijdstip, door Ir J. Sneep.
No. 28: Onderstammen-onderzoek, door Ir J. Floor.
No. 29: Walnotenteelt, door Ir C. J. Gerritsen.
No. 30: Resistentie van frambozen tegen de grote frambozenluis Amphorophora rubi Kalt., door Ir H. G. Kronenberg en Dr H. I. de Fluiter
(I.P.O.).
No. 31: De betekenis van de andromonoecische planten voor de veredeling
van Asparagus officinalis L., door Ir J. Sneep.
No. 32: Algemene Veredelingsdagen 1951. Verslag van voordrachten en discussies.
Verder verscheen de Vierde Beschrijvende Rassenlijst voor Groentegewassen, terwijl in November j.1. het eerste jaarverslag van het I.V.T. kon worden
uitgegeven.

In diverse periodieken verschenen tevens verscheidene artikelen, waarvan U
achter in de publicaties van het Instituut een lijst kunt aantreffen.
Interne organisatie en personeel. Met medewerking van het Bureau voor
Organisatie en Efficiency van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening kon in 1951 een reorganisatie van het Instituut tot stand worden gebracht. De nieuwe organisatievorm is vermeld vóórin het Jaarverslag
1950 van het I.V.T.
In 1951 verliet de phytochemicus Dr S. P, Dijkstra het Instituut. Hij werd
opgevolgd door de Heer J. W . de Bruyn, pharmaceutisch drs.
De Heer R. Hofstra, pharmaceutisch drs, verliet, in verband met de beëindiging van zijn onderzoek over nicotine-productie in Nederland, het I.V.T.
Gebouwen en kassen. Op 23 November 1951 werd de symbolische eerste
steen voor het nieuwe gebouwencomplex te Wageningen door de voorzitter
gelegd.
In Wageningen kon het nieuwe bedrijfsgebouw in gebruik worden genomen.
Verder werd op de proeftuin ,,De Goor" een warenhuis met 16 isolatiehokken
gebouwd.
Op de ,,Santacker" te Eist kwam de boerderij gereed.
Dit is wel zeer in het kort een opsomming van hetgeen het I.V.T. in het
afgelopen jaar presteerde.
Ieder, die enigszins met het veredelingswerk op de hoogte is, weet welke
massa's werk verzet moesten worden.
Voor de wijze, waarop dit geschiedde, willen we gaarne onze Directeur,
Dr O. Banga, onze lof toezwaaien.
Ook de wijze, waarop alle medewerkers van het I.V.T. hun deel bijdroegen
aan de opbouw van het Instituut, heeft onze grote waardering.
De verhouding tussen het Instituut en de practijk en andere instituten is
steeds van de meest prettige aard.
Wij achten dit van zeer grote betekenis. Immers alleen bij een gezonde samenwerking zal het Instituut kunnen beantwoorden aan de verwachtingen,
die men aan het I.V.T. meent te mogen stellen.
Summary
Opening speech by the Secretary Mr. J. J. van den Berg

The secretary, Mr. J. J. van den Berg, opens the Horticultural Plant Breeding Days 1952 and delivers his address of welcome. He briefly discusses the
program for these days and reviews the activities of the Institute of Horticultural Plant Breeding during the past year.

D e economische positie van de kersenteelt in het Rijkstuin-'
bouwconsulentschap Geldermalsen»
(Summary p. 10)

door

Ir J. D . Gerritsen
Rijkstuinbouwconsulent te Geldermalsen

De kersenteelt is in dit gebied, dat eigenlijk een
onderdeel is van het grote Midden-Nederlandse
fruitteeltgebied, van grote betekenis. De totale oppervlakte fruitteelt in genoemd gebied is ongeveer
8300 ha; hiervan is volgens de Mei-inventarisatie
1951 ongeveer 740 ha, dus bijna 10 % beplant met
kersen. In Nederland bedraagt de oppervlakte kersenteelt 5200 ha, hetgeen betekent, dat in het Rijkstuinbouwconsulentschap Geldermalsen ongeveer
15 % van de Nederlandse kersenboomgaarden aanwezig is.
Het ambtsgebied kan in 4 delen verdeeld worden
nl. Gelderland ten Westen van Tiel tussen Lek en
Waal, de Bommelerwaard, de Vijfheerenlanden en
een gedeelte van de Alblasserwaard en tenslotte
het Land van Heusden en Altena.
Van genoemde 740 ha kersen ligt ongeveer 600
ha in het fruitteeltgebied van W e s t Gelderland ten Westen van Tiel. In de
Bommelerwaard is ongeveer 60 ha kersenteelt, in de Vijfheerenlanden 50 ha
en in het Land van Heusden en Altena minder dan 10 ha. Van economische
betekenis is dus de teelt van kersen alleen in het eerstgenoemde centrum.
In de oppervlakte kersenteelt in het consulentschap is de laatste 15 jaren
weinig verandering gekomen. In 1938 was er 675 ha, in 1946 690 ha, in 1948
740 ha, in 1950 775 ha en in 1951 740 ha. Vergeleken met voor de oorlog is
de oppervlakte kersenteelt dus slechts met ongeveer 10 % vooruitgegaan. De
oppervlakte van de appel- en pereteelt daarentegen is met ± 50 % toegenomen.
Momenteel is er enige teruggang in de oppervlakte kersenteelt. Uit onderstaande tabel blijkt dit duidelijk, omdat het aantal boomgaarden, dat vooral de
laatste twee jaren gerooid is, groter is dan de nieuwe aanplant van kersen.
Aantal ha kersen.
seizoen
1948/49
gerooid: ± 10 ha M
geplant: 22,5 ha M

seizoen
1949/50

seizoen
1950/51

seizoen
1951/52

20 ha
2,5 ha

30 ha
1,6 ha

55 ha
0 ha

Hoewel de toestand nog geenszins verontrustend is, is er een duidelijke lijn
te ontdekken die wijst in de richting van de teruggang van de teelt.
Om welke rassen handelt het in dit gebied?
Hoewel het totale sortiment vrij uitgebreid is. zijn er slechts 4 rassen die een
geschat

speciale rol spelen. Dit is allereerst de Meikers. Naar schatting is tenminste
80 % van alle kersen Meikersen.
Dan komen Early Rivers, Varikse Zwarte en Wijnkers. In de na de oorlog
nieuw aangeplante percelen speelt de Meikers een minder grote rol, terwijl
vooral Early Rivers en Wijnkers zijn aangeplant; Early Rivers in combinatie
met andere vroege rassen als Kassins Frühe en Früheste der Mark, Wijnkers
veelal in combinatie met Inspecteur Löhnis.
Welke zijn de oorzaken van het achteruitlopen van de kersenteelt?
De drie belangrijkste oorzaken zijn:
Ie het feit, dat de verkoopprijs de laatste jaren lager is geweest dan de kostprijs
2e de moeilijke exploitatie van een kersenboomgaard tengevolge van de ongunstige arbeidsverdeling in de verschillende maanden van het jaar
3e het laat in productie komen van een jonge kersenboomgaard.
Allereerst dus de slechte financiële uitkomsten van de kersenteelt.
Volgens een onderzoek op een 15-tal bedrijven in de Betuwe ingesteld, bedroegen de jaarlijkse onkosten in de jaren 1948, 1949 en 1950 gemiddeld 45 à
4800 gulden per ha. Hiervan was 2500 à 3000 gulden arbeidsloon; dit is ± 60
à 65 % van alle uitgaven. De opbrengst van deze bedrijven was in genoemde
jaren 8 à 9000 kg kersen per ha, hetgeen een kostprijs betekent van ongeveer'
55 et. per kg. Volgens gegevens van deze zelfde 15 bedrijven bedroeg in 1950
de middenprijs van
Varikse Zwarte
35,5 ct. per kg
Meikers
44 ct. per kg
Early Rivers
60,5 ct. per kg
Wijnkers
65 ct. per kg
Gemiddeld is dit
48.5 ct. per kg
Vergeleken met de kostprijs van 55 ct. per kg betekent dit dat de kersenteelt
in 1950 een verlies heeft opgeleverd en dat is in 1951 nog in meerdere mate
het geval geweest. Slechts de zeer vroege variëteiten en de van prima kwaliteit
zijnde Wijnkers ontkomen aan dit algemeen beeld.
Ook demonstreert de gemiddelde prijs van de kersen, de laatste 5 jaren op
de verschillende veilingen in dit ambtsgebied aangevoerd, duidelijk hoe het
met de kersen is gesteld.
/as in
in 1947
Deze was
1947 82 et.
in 1948 65 et.
in 1949 45 et.
in 1950 50 et.
in 1951 43 et.
Het is dus geen wonder dat de fruittelers zich meer richten tot de teelt van
appels en peren, welke de laatste jaren wel goed lonend is geweest.
Ten tweede is een kersenboomgaard niet vroeg in volle productie. Wij
leven in een tijd waarin alles snel moet gaan en ook de fruitteler, vooral de
jonge fruitteler, wil snel een rendabel bedrijf hebben. Hij voelt weinig meer
voor notebomen of appels en peren op zaailing, omdat het te lang duurt voor
deze dragen. Voor appels en peren is er een oplossing gevonden, nu gebruik
wordt gemaakt van zwakke onderstammen; voor kersen zijn deze er niet en
duurt het omstreeks 12 jaren, voordat een boomgaard in volle productie is.
Dit is tweemaal zo lang als bij een goed perceel appels of peren.
Een derde reden van het achteruitgaan van de kersenteelt is de ongunstige
arbeidsverdeling, want een kersenboomgaard vraagt weinig werk gedurende
10 of 11 maanden van het jaar, terwijl er zeer veel werk valt te verrichten ge-

Arbeidsfilm van een kersenperceel van 1 ha in de Betuwe.
Opbrengst 8950 kg per ha.
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durende 3 à 4 weken. Bijgaande grafiek toont dit duidelijk. Als onderdeel
van het gemiddelde fruitteeltbedrijf is dit zeer vervelend en de drukte in de
kersenpluktijd leidt gemakkelijk tot verwaarlozing van de appels en peren.
Beter past daarom een kersenboomgaard in het gemengde landbouwbedrijf,
hoewel ook daar de moeilijkheden niet gering zijn. Geen wonder dan ook dat,
terwijl men in het algemeen van het verpachten van fruit op het hout van
appels en peren terugkomt, het verpachten van kersen op het hout eerder toedan afneemt; zelfs zeer goede fruittelers verpachten hun kersen.

Wat is hieraan te doen?
Een zekere achteruitgang van de kersenteelt zal niet te voorkomen zijn.
Zolang er geen evenwicht is tussen de inkomsten en uitgaven zal de oppervlakte
kersen achteruitlopen, omdat de fruitteler niet met verlies kan blijven exploiteren.
Dit evenwicht zal bereikt kunnen worden door stijging van de verkoopprijs
óf door daling van de kostprijs.
Een hogere veilingprijs mag alleen verwacht worden, wanneer het product
schaars gaat worden. Eer dat stadium bereikt zal zijn, zullen er nog heel wat
boomgaarden gerooid moeten worden, hetgeen belangrijk kapitaalverlies betekent. Ook moet het betreurd worden, wanneer de kers een zo schaars en zo
duur product zou worden, dat alleen de beter gesitueerde burgers kersen zouden kunnen kopen. Een lagere kostprijs zou een betere oplossing zijn voor de
moeilijkheden. Daar de post arbeidslonen de voornaamste post is, zou er veel
bereikt kunnen worden als deze kosten naar beneden zouden kunnen worden
gebracht. Het komt er dus vooral op aan te streven naar lagere oogstkosten.
Eenvoudig zal dit niet zijn, daar de kersenpluk geschiedt met losse arbeiders,
vaak arbeiders die vacantie hebben of een kleine zaak of bedrijf en alleen bereid zijn kersen te plukken wanneer zij er extra voor worden betaald.
Naar mijn mening zou er in deze richting alleen iets gedaan kunnen worden
wanneer de pluk wordt vergemakkelijkt. Dit kan door minder grote en minder
hoge bomen te kweken en ook door het bij de kersenteelt meer te zoeken in
struikvormcultuur en zo mogelijk zelfs met behulp van zwakke onderstammen.
Het is een zeer onrendabele bezigheid om voor één mandje kersen 40 sporten
omhoog te gaan en 40 sporten omlaag, de ladder een keer te verzetten en weer
40 sporten omhoog en omlaag te gaan met als resultaat, dat gemiddeld niet meer
dan 60 à 70 kg per dag wordt geplukt. Wanneer er meer kersen van de grond
af zouden kunnen worden geplukt of met behulp van een kleine trap of ladder,
zal de plukprestatie toenemen, terwijl er ook van andere plukkers, mogelijk
van vrouwelijke plukkrachten gebruik kan worden gemaakt. Zolang de kersen
aan plukken en sorteren ongeveer 30 et. per kg kosten, ziet het er voor de
kersenteelt somber uit.
Daarom moet m.i. het onderzoek op het gebied van de veredeling van de
kersen vooral in de richting gaan van: ,,Hoe kweekt men kersen aan kleinere
boomvormen?" Ongeveer een maand geleden had ik het genoegen een Australische vooraanstaande fruitteler en voorlichter rond te leiden door mijn ambtsgebied. Hij was zeer enthousiast over hetgeen ik hem liet zien, totdat ik met
hem kwam in een zeer mooi perceel vol met Early Rivers. Het waren hoge
bomen en zwaar beladen met kersen. Ik vertelde Mr Kemp, dat de kersenteelt
zich in Nederland in economische moeilijkheden bevond en dat vooral de hoge
plukkosten één van de redenen was, dat de kersenteelt achteruit gaat. Zijn
antwoord was: „Dat is jullie eigen schuld, als je de kersen gaat telen aan dergelijke idioot hoge bomen."
Een andere mogelijkheid om de moeilijkheden iets te verminderen zit er misschien in het vergroten van het sortiment. De Betuwse kersenteelt is wel zeer
eenzijdig met al die Meikersen, die in ± 3 weken geplukt moeten zijn. W a n neer door de teelt van meer vroege en late kersen het oogstseizoen van 3 weken
op 6 à 7 weken gebracht zou kunnen worden, zou dit mogelijk enige verlaging
in de oogstkosten kunnen geven. Veel verwacht ik hiervan niet, maar alle
beetjes helpen.
Mijn conclusie is:
Ie Dat de kersenteelt terugloopt omdat de verkoopprijs de laatste jaren is gedaald onder de kostprijs.

2e Dat de taak van het I.V.T. vooral zal moeten zijn, te zoeken naar zwakke
onderstammen en kleine boomvormen, waardoor de oogst van de kersen
zal worden vergemakkelijkt.
3e Dat de voorlichtingsdienst de teler meer zal moeten wijzen op de teelt van
kersen aan struiken.
The economie position of the cherry industry within the province of the Horticultural
Advisory Officer at Geldermalsen (Summary) by Mr. J. D . Gerritsen, Horticultural Advisory Officer at Geldermalsen.

The district covers about 8300 ha of fruit, 700 ha of which are under cherries. In the Netherlands 5200 ha are grown with cherries, and 15 % of the
Dutch orchards are to be found in this district.
In this part of the country the area under cherries has undergone but little
changes during the last 15 years. In 1938 the acreage was 675 ha, in 1946
690 ha, in 1950 775 ha and at present (1952) it amounts to ± 700 ha. Therefore we can hardly say that this culture has been enlarged to a noticeable
extent.
On the other hand, apple and pear growing has been extended by ± 50 c/c
in the same period. At present the area under cherries is decreasing because
of the fact that in the last 3 years more orchards have been pulled up than
planted. During the past season even 55 ha of cherry-trees were pulled up,
whereas not one fruit grower has planted a young parcel.
Assortment.
Mainly 4 varieties are concerned viz. May-cherry, which is the most important, further Early Rivers, Varikse Zwarte, and Wijnkers. In the new plantations of the last few years especially Early Rivers and Wijnkers play a great
part. As the most important cause of the decline of cherry-growing should be
mentioned:
le. the fact that the selling price has been lower than the cost price in the
last few years;
2e. the difficult working of a cherry-orchard owing to an unfavourable division of labour in the different months of the year;
3e. the fact that a young cherry-orchard comes late into bearing. With respect
to the first point it can be said that in the last 5 years the average sale
price of the cherries grown in this district has amounted to
82 ct in 1947
65 ct in 1948
45 ct in 1949
50 ct in 1950
43 ct in 1951
From inquiries made in the Betuwe it appears that the cost price of 1 kg of
cherries amounts to 55 ct. From this it is clear that growers have sustained
losses in the last 3 years.
The second reason is the unfavourable division of labour in a cherry-orchard.
During 1 month of the year the grower has to get through an enormous
amount of work, whereas in the remaining 11 months of the year there is but
little work to be done in a cherry-orchard. Consequently, in that one month,
the picking-season, the grower has to engage a casual staff who are only willing to pick if high wages are paid. This makes picking very expensive.
A third objection, as compared with apples and pears, is that a cherryorchard comes late into production. A young fruit grower will pick as soon as
10

possible. W i t h apples and pears this is already possible after 3 or 4 years;
with cherries it takes about 10 years.
It will be very difficult to introduce a change for the better in the less favourable conditions of cherry-growing. A higher sale price is a solution but
can only be reached when the cherries are growing scarce. From a general
viewpoint, however, this solution is not ideal. It would be better to aim at a
lower cost price; since the expenditure on harvesting is the most important
item of expense, it will have to be reduced as much as possible. This can be
attained by growing smaller trees, by using bush trees, less vigorously growing
varieties, and weaker rootstocks. If a larger percentage of the cherries could
be reached from the ground, the expenditure on picking would be reduced and
the cherries would become cheaper. Then it would also be possible to make use
of female labour, which might equally result in a lower cost of picking.
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D e economische positie van de kersenteelt in Zuid-Limburg
(Summary p. 14)

door

Ir S. A. H. M. van de Geyn
Rijkstuinbouwconsulentschap, Maastricht

Het lössgebied van Zuid-Limburg is bij uitstek
geschikt voor de kersenteelt en wel speciaal voor de
groep der zoete kersen.
De groei op deze gronden is uitstekend en opbrengsten van 500—600 kg per boom zijn geen
zeldzaamheid. Soms vindt men bomen, welke 1100
—1200 kg opbrengen.
Niettemin heeft de kersenteelt in Zuid-Limburg
sedert de latere na-oorlogse jaren met verschillende
technische en economische problemen te kampen,
waarbij, zoals steeds, de economie en de techniek
niet los van elkaar besproken kunnen worden.
De voornaamste oorzaken hiervan zijn:
1. Het kersensortiment is voornamelijk ingesteld
op export naar Engeland en het Duitse industriegebied.
Op verschillende fruitteeltbedrijven in Zuid-Limburg ligt de verhouding
tussen kersenboomgaarden en die van het andere fruit niet gunstig.
3. De import van kersen uit België neemt toe.
4. Het voorkomen van de Eckelrader virusziekte.
In de Zuid-Limburgse kersenteelt zijn 3 perioden te onderscheiden. Rond
de eeuwwisseling trof men in de kersenboomgaarden een uitgebreid sortiment
aan. Alles werd geconsumeerd in de eigen streek en het aangrenzende Duitse
en Belgische industriegebied.
Vanaf ongeveer 1910 begint de export naar Engeland aanzienlijk te worden
en de Bastaarddikke of Abbesse de Mouland blijkt hiervoor het meest gewild.
Het is een late, zwarte, vrij harde kers, die zich bij uitstek leent voor vervoer
over lange afstand. Het gevolg is dat het areaal van de Bastaarddikke zich
zeer uitbreidt ten koste van de andere rassen.
Na de oorlogsjaren, wanneer de export van kersen naar Engeland moeilijkheden ondervindt, gaat het sortiment zich weer in de richting van de andere
rassen bewegen, speciaal op het gebied van zoete kersen (de zure doen het in
Limburg minder goed).
Deze omschakeling gaat echter geleidelijk en nog steeds is de Bastaarddikke de voornaamste op de veiling aangevoerde kers.
De aanvoer hiervan neemt echter langzamerhand af en jonge bomen van dit
ras worden niet meer aangeplant.
Op de tweede plaats komt de Gascogner of Bigarreau Napoleon, een geelrode kers van zeer goede kwaliteit. De boom heeft evenwel zeer te lijden van
basterieziekte en Eckelrader virusziekte. Alleen op zeer goede grond geeft dit
ras voldoening.
De rest van de veilingaanvoer bestaat uit een verzameling van meer of minder goede rassen in ongeveer gelijke hoeveelheden. Het huidige sortiment
beweegt zich hoofdzakelijk in de richting van de volgende rassen:

Als vroege:
Early Rivers.
Als middelvroege: Dikke Loen en Gascogner. (Deze laatste dus uitsluitend
voor de betere grond).
Als late:
Hedelfinger.
Als tweede oorzaak voor de moeilijkheden in het Zuid-Limburgse kersencentrum komt de onevenwichtige verhouding tussen de kers en het andere fruit
op vele bedrijven. In sommige gemeenten is 15.—20 % van het met fruit beplante oppervlak ingenomen door kersenboomgaarden. Voor sommige bedrijven ligt deze verhouding nog ongunstiger. De moeilijkheid voor deze bedrijven
is om in het plukseizoen voldoende geschoolde arbeidskrachten te krijgen.
Het mijnwezen en de industrie in Limburg nemen het overgrote deel van de
arbeiders op en door de hoge lonen en goede sociale voorzieningen van de
arbeiders wordt het tekort aan arbeidskrachten in land- en tuinbouw steeds
groter, waardoor de intensivering van de fruitteelt in het algemeen slechts
moeizaam vordert.
Door het tekort aan plukkers moeten zeer hoge plukkosten betaald worden,
terwijl ook het sorteren van het geplukte product zeer te wensen overlaat door
gebrek aan personeel.
Een direct gevolg hiervan is, dat de import van Belgische kersen hand over
hand toeneemt, daar onze Benelux-buren — het is wat pijnlijk om dit te moeten bekennen — een veel beter product op de markt brengen (o.a. door beter
sorteren). Door een overeenkomst in het kader van de Benelux kunnen over
en weer de tuinbouwproducten, waarvan de dagprijzen op de veilingen boven
een bepaald minimum liggen, onbeperkt worden in- en uitgevoerd, terwijl bij
dagprijzen beneden dit minimum een invoerheffing moet worden betaald.
Zo werden gedurende de vorige week (9^—14 Juni) per dag een 70—100
ton kersen uit het Belgische centrum St. Truiden geïmporteerd.
Dat speciaal Zuid-Limburg van deze import heeft te lijden, meer dan de
andere kersencentra van ons land, vindt zijn oorzaak hierin, dat zowel het
sortiment als de tijd van rijpheid van deze beide gebieden vrijwel gelijk is.
Het sluiten van de grens voor de import van Belgische kersen, zoals vaak
door de telers wordt verlangd, behoort tot die maatregelen, die slecht passen
in de politiek van een land als het onze, hetwelk in zo sterke mate op export
is aangewezen.
Als laatste moeilijkheid in de Zuid-Limburgse kersenteelt moet het in sommige boomgaarden catastrophaal voorkomen van de Eckelrader virusziekte
worden genoemd. Deze in 1946 ontdekte virusziekte heeft volgens de laatste
tellingen ongeveer 12 % van alle kersenbomen aangetast (nagenoeg alleen
zoete kersen). Het percentage zieke bomen neemt nog steeds toe.
Laat deze ziekte zich van de ene kant ernstig aanzien, van de andere kant
kan vermoedelijk, door strenge keuring van het te bezigen enthout, een verdere
uitbreiding van de ziekte worden tegengegaan.
Conclusie:
Het komt ons voor dat aanplanten van jonge kersenbomen in bescheiden
mate nog wel verantwoord is mits we:
1. De oppervlakte per bedrijf niet te groot nemen, zodat voornamelijk met
eigen personeel het fruit geplukt kan worden. Tevens is dan een betere
sortering mogelijk.
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2. Het sortiment hoofdzakelijk beperken tot de genoemde rassen.
3. De grootst mogelijke zorg besteden aan de keuze van ziektevrij enthout.

The economie position of the cherry industry in Zuid Limburg (Summary)
by Mr. S. A. H. M. van de Geyn, Horticultural Advisory Service, Maastricht.
The loess soils of Zuid Limburg lend themselves admirably to the growing
of sweet cherries. In recent years, however, many economic and technical difficulties have arisen. Export to England presents difficulties. In Zuid Limburg
many fruit growing industries produce too many cherries as compared with
such industries elsewhere, though there is a shortage of pickers and graders,
since mining and other industries can pay higher wages. Owing to better grading of the cherries in Belgium, this country has obtained a firm footing on
our market. Zuid Limburg suffers more from these imports than other centres
of cherry growing in our country, since assortment and maturity of the cherries
are practically the same in Belgium and Zuid Limburg. Closing the frontier to
Belgian cherries, as has sometimes been advocated, cannot be reconciled with
the commercial policy of an exporting country as is ours.
Finally the „Eckelrader" virus disease is a serious menace to cherry growing, but we may expect that this disease can be controlled by hygienic measures, and especially by using healthy scionwood.
It is certainly justified to plant young cherry-orchards, provided that:
1. each orchard does not cover an area that is too wide, in order that the
grower can have most of the picking done by his own staff, and to make
better grading possible;
2. the assortment is confined to Early Rivers, Dikke Loen and Gascogner
(these only for beter soils), and Hedelfinger;
3. the utmost care is taken to choose only scionwood that is free from diseases.
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D e economische positie van de kersenteelt in Uden en in
het land van M a a s en W a a l
door

(Summary p. 18)

Ir H. J. A. Slits
Rijkstuinbouwconsulent te 's-Hertogenbosch

De teelt in het Land van Maas en W a a l is gelijk aan die in de Betuwe en deze is door Ir J. D.
Gerritsen reeds voldoende belicht.
Er zijn in Maas en W a a l 133 ha kersen, voornamelijk Meikersen en de toestand is zo, dat uitbreiding noch inkrimping plaats vindt, hetgeen
blijkt uit tabel I. De laatste winter zijn er echter
kersenboomgaarden gerooid.
De teelt van kersen in Noord-Brabant is niet
belangrijk. Er was in 1951 een veilingaanvoer van
800 ton ter waarde van ƒ 400.000, dat is ongeveer
IJ/2 % van de totale veilingomzet. (Zie tabel II).
Een belangrijk centrum in Noord-Brabant is
echter Uden met daarbij aansluitend de gemeenten
Veghel, Zeeland en Nistelrode. (Zie tabel III).
Ongeveer i/ 3 van alle Brabantse kersen staan in
Uden thans n.1. 214 ha, waarvan 154 ha in productie met een veilingaanvoer van 620 ton of ongeveer 4000 kg per ha gemiddeld. De opbrengst per ha zal gemiddeld wat hoger liggen, omdat niet alle
kersen geveild worden en er in particuliere tuinen nog veel kersen staan, waarvan weinig ter veiling komt. De opbrengst per ha schat ik dus gemiddeld op
4500 kg per ha.
Oppervlakte kersen in hectaren.
1946

1947

1948

1949

1950

1951

Noord Brabant

343

441

480

536

608

569

Maas en W a a l

115

114

97

127

133

133

Veilingaanvoer kersen 1951.

Tabel II.

Veiling

Kilogram

Guldens

Uden
Bergen op Zoom
Roosendaal
Oudenbosch
Breda
Zundert R.B.T.
Zundert Coöp.
Drunen
Vlijmen
Mierlo

700.575
40.759
4.700
3.772
48.379
2.067
1.237
10.642
13
70.000

356.539
22.580
1.229
1.798
10.976
615
497
5.589
6
35.000

50.89
55.48
26.19
47.30
22.60
29.30
24.74
55.87
46.00
50.00

882.134

432.629

49.04

Totaal

Prijs per 100 kg.
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Tabel III.
Centrum Uden. Oppervlakte kersen in ha.

Uden
Vcghel
Zeeland
Nistelrode
T ataal

1946

1947

1948

1949

1950

1951

132
2
15
5

152
3
29
11

160
5
28
16

149
4
34
19

146
6
35
17

155
6
37
17

195

209

206

204

215

154

De opbrengsten in Uden lopen echter sterk uiteen, hetgeen wel blijkt uit
tabel IV, waarin een aantal boomgaardopbrengsten over 6 jaren vermeld zijn
n.1. van 2600 kg tot 16.000 kg per ha. Deze verschillen moeten voornamelijk
worden toegeschreven aan de kwaliteit van de grond en de mate van verzorging.
Tabel IV.
Geveilde opbrengst kersen in kg per are van een aantal boomgaarden te Uden.
No.
213
223
226
324
302
110
383
47
154
254
363
261
79
101
151
19
253
632
46
232
370
24
140

1946

14
64
4
5
69
42
51
47
91
26
57
65
31
53
36
27
69
_37

1947

25
71
9
31
102
51
106
80
81
42
58
90
38
99
76
53
107
47
49

1948

5
4
25
101
19
79
93
46
91
86
62
49
75
124
57
88
79
70
71
135
61

1949

1950

1951

Gemidd.

Leeftijd

15
18
52
134
26
116
121
161
121
98
82
127
92
121
69
78
49
43
89
101
84

7
5
20
19
53
67
14
74
104
92
118
93
58
68
42
73
41
77
28
50
85
70
41

15
11
20
23
78
122
55
79
113
81
141
88
41
79
68
82
36
69
29
27
102
49
36

11
8
15
16
41
93
21
64
100
79
105
78
69
65
65
92
45
77
49
45
87
80
51

6
6
8
8
10
15
15
20
20
20
20
25
30
30
30
35
35
35
40
40
40
45
45

Bezien we de opbrengstcijfers van Uden over een grote reeks van jaren
(Tabel V ) dan blijkt, dat voor de oorlog een oogststijging gepaard ging met
prijsdaling en omgekeerd. Verder blijkt, dat in 1942 een plotselinge stijging
der productie plaats had, welke zich heeft voortgezet tot heden.
Deze stijging moet worden toegeschreven aan maatregelen van algemene
aard n.1.:
Ie. de vorming van een bijenfonds, waardoor een betere bestuiving gewaarborgd werd.
2e. de algemene bestrijding van de wintervlinder d.m.v. lijmbanden (omdat
er geen motorspuiten waren).
Daarnaast heeft ongetwijfeld ook de betere verzorging aan de stijging medegewerkt.
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Tabel V.
Kersenaanvoer veiling Uden.
Kersen
hoeveelheid
x 1000kg

laar

1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
'939
1940
1941
1942
1942-'45
1946
1947
1948
1949
1950
1951

123
71
235
155
74
88
85
241
1
'

297
122

64
i

65
230

219
108
356

.i

bedrag
xƒ1000

30
32
73
39
24
26
22
33
45
27
26
25
50
52
43
328

prijs
perkg
inet.

25
45
31
25
32
29
23
13
15
22
37
36
22
24
40

pl.m.550tonophetbedrijfverkocht

397
650
600
662
526
620

554
391
364
242
194
324

1.39

60
61
36
37
51

In de jaren 1946-1947-1948 heeft een uitbreiding plaats gehad van 50 ha of
30 % van het areaal onder invloed van de hoge prijs in 1946 n.1. ƒ 1.39 per kilo.
Daarna is het areaal constant gebleven, want de gemiddelde prijs was vanaf
1947 matig tot slecht n.1. resp. 61, 36, 37 en 51 cent per kilo in 1948, 1949,
1950 en 1951.
Uit tabel V blijkt verder dat de droge jaren 1947 en 1949 een hoge opbrengst gaven. Het natte jaar 1950 haalde maar een opbrengst van 84 % van
1949. Dit moet worden toegeschreven aan het barsten. Het barsten brengt
niet alleen een mindere opbrengst maar bovendien extra hoge sorteerkosten,
dus duurdere kersen.
In Uden wordt de kers geteeld op het boerenbedrijf van pl.m. 10 ha, waarvan \/2 tot 1 ha kersen. De arbeid voor de kers is alleen omvangrijk tijdens de
pluk.
De pluktijd valt in Uden wat later, maar overigens zien we hier ook dezelfde
arbeidsfilm als de heer Gerritsen ons hedenochtend toonde. De pluk vraagt
bij een prestatie van 6 kg kersen per uur een hoeveelheid arbeid van 100.000
uren verdeeld over 3 weken. Hiervoor zijn ongeveer 600 plukkers nodig.
Met het werven van plukkers heeft men in Uden weinig moeilijkheden. Deze
plukkers zijn boerenzoons uit Uden en omgeving, die tijdelijk op het eigen
bedrijf gemist kunnen worden, omdat er geen kersen zijn.
De plukkosten bedragen 12 et. per kg. De plukprestatie is afhankelijk van
het ras. Er wordt geplukt in uurloon en stukloon. Bij uurloon was de gemiddelde plukprestatie op een bepaald bedrijf 5,3 kg per uur en bij stukloon 8,6 kg
per uur. Het hoogste gemiddelde per plukker was 17,7 kg per uur.
Het sorteren gebeurt met eigen vrouwelijk personeel, aangevuld met dat
van kennissen.
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De verzorging van het huishouden gaat tijdens de campagne zover het gaat.
Bij goed weer kan 1 sorteerster 3 plukkers bijhouden. Als de kersen door
regen gaan barsten loopt de sorteerarbeid sterk op en als er veel kersen gebarsten zijn is sorteren niet meer mogelijk. Dan wordt na een overeenkomst
met de fabriek geplukt zonder steel en er wordt niet meer gesorteerd, doch de
plukkers laten slechte kersen vallen.
De voornaamste rassen in Uden zijn: Udense Zwarte 50 c/c, Udense Spaanse 40 %, Bastaarddikke 10 %.
Daarnaast zijn in jonge boomgaarden nog wat vroege rassen aangeplant,
waarvan alleen Lamotte en Early Rivers voldoen.
Bovendien teelt men in de jonge boomgaarden nog morellen als wijkers
tussen de zoete kersen. Zij hebben ongetwijfeld een lagere kostprijs dan de
kersen, doch de prijs was ook slechts matig n.1. in 1951 ongeveer 41 ct. per kilo,
De bestemming der Udense kersen is ongeveer 85 % verwerking en 15 %
vers verbruik. De afzet naar de fabriek neemt toe ten koste van het verse
verbruik.
De productiekosten zijn ongeveer 50 ct. per kilo voor de zoete kersen.
Bij een opbrengst van 6000 kg per ha zijn de totale kosten ongeveer ƒ 3000.-.
De pluk- en sorteerkosten zijn ongeveer 20 ct., dus ƒ 1200.- per ha, de andere
kosten zijn dus ƒ 1800.- per ha. Bij een opvoering van de productie tot 10.000
kg/ha zijn de plukkosten ƒ 2000.- en de andere kosten die niet belangrijk stijgen ook te stellen op f 2000.-. Totaal ƒ 4000.- of 40 ct. per kilo.
Het sorteren is in Uden nog niet voldoende. De veiling meent dat de afzet
en de prijs belangrijk bevorderd zouden worden bij een betere sortering.
Samenvattend kan dus worden gezegd:
De kosten kunnen verlaagd worden door het opvoeren van de productie per
ha en het kweken van kleinere bomen.
De kwaliteitssortering kan verbeterd worden en dit zou verruiming van de
afzet geven.
Het barsten der vruchten bij regen vormt het grootste oogstrisico en verhoogt de kostprijs aanzienlijk, hiermede zal men terdege rekening moeten houden bij het beoordelen van de rassen.
The economie position of the cherry industry at Uden and in the Maas en W a a l area
by Mr. H. J. A. Slits, Horticultural Advisory Officer, 's-Hertogenbosch.

In Maas en W a a l there are 133 ha under cherries, mainly May-cherries.
The culture is neither increased nor decreased, see table 1, (page 15). During
the last winter, however, cherry-orchards were pulled up.
In North Brabant the growing of cherries is unimportant. In 1951 arrivals
at auctions amounted to 800 tons valued at Hfl. 400.000.- being about \y2 per
cent, of the total turnover at auctions.
Uden, however, is an important growing centre in North Brabant. About
i/ 3 of all Brabant cherries are grown there, viz. 214 ha, of which 154 ha are
in production; supplies passing through the Uden auction average 620 tons —
about 4000 kg per ha.
However, at Uden the yields fluctuate very much, as is shown in table IV
(pag. 16), giving crop records on a number of orchards during a period of 6
years. These yields vary from 2600 kg to 16000 kg per ha. The differences
are attributable mainly to quality of the soil and to the extent of care given.
Furthermore table V shows that in 1942 the production suddenly increased.
This increase should be attributed to:
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1. the building up of a bee-fund guaranteeing better pollination;
2. general control of the winter-butterfly by means of adhesive tapes (because
there were no power sprayers available). Besides, the fact that better care
was bestowed on the culture has undoubtedly contributed to this increase.
In the years 1946-47-48 the culture was extended by 50 ha, i.e. 30 % of
the area, under the influence of the high price in 1946 (Hfl. 1,39 per kg).
The area has since remained constant.
Furthermore it is shown in this table that the dry years 1947 and 1949 gave
high yields. In the wet year 1950 crop returns were only 84 % of those for
1949, owing to cracking. Cracking does not only entail lower yields but also
involves extra high expenditure on grading, which makes the cherries dear.
At Uden the cherry is grown by farmers on holdings of about 10 ha, x/i^ 1
ha of which is under cherries. W i t h cherries the amount of work to be done is
only considerable during the picking season, when it takes 100.000 hours to
pick 6 kg of cherries. About 600 pickers are required for this work.
These pickers are recruited from the Uden area; they are farmer's sons who
can be temporarily spared at their own farms.
The cost of picking amounts to 12 ct. per kg. The rate of picking depends
on the variety concerned. Pickers work on piece-rates or are paid by the hour.
In the latter case the average rate of picking at a certain holding was 5,3 kg per
hour; for piece-rate workers it was 8,6 per hour. The highest average per picker
was 17,7 per hour.
Grading is done by the grower's own female staff which is assisted by that
of his neighbours.
If the weather is fair 1 female sorter can keep up with 3 pickers. If many
cherries are cracked, an agreement is made with the factories to pick the cherries
without stems. Also grading is omitted then, since the pickers drop the bad
cherries.
At Uden the most important varieties are Udense Zwarte 50 ';/c, Udense
Spaanse 40 %, and Bastaarddikke 10 %.
Also some early varieties are planted in young orchards; however, only
Lamotte and Early Rivers give satisfactory results.
Besides, Morello trees are still grown as filler trees among the sweet cherries. No doubt they can be grown at a lower cost price than that of cherries,
but also the selling price was only moderate (in 1951 about 41 ct. per kilo).
About 85 % of the cherries grown at Uden is destined for the processing
industry, and 15 % for fresh consumption. Sales to factories are increasing
at the expense of fresh consumption.
The production costs are about 50 ct. per kilo for sweet cherries.
The total production costs of 6000 kg/ha are about Hfl. 3000,— Since the
picking and grading costs amount to 20 ct, i.e. Hfl. 1200,— per ha, the remaining costs are Hfl. 1800.— per ha. W h e n the production is increased to
10.00 kg/ha, the picking costs are Hfl. 2000.—. Also the other costs which do
not rise considerably should be valued at Hfl. 2000.—•. In the aggregatie: Hfl.
4000,— or 40 ct. per kg.
At Uden grading is still done unsatisfactorily. In auction circles it is believed
that the sale as well as the price can be considerably increased by better
grading.
Summarizing we may say that:
Increasing the production per ha will reduce the production costs. Quality grading can be improved, which would further the sale. Cracking of the fruits due
to rain is the biggest risk of crop failure, and increases the cost price considerably.
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In hoeverre wijken dedoor detelers aangevoerde kersen in
kwaliteit, kwantiteit en aanvoertijd af van het door de
handel gevraagde?

(Summary P .23)
door

P. HL Evers
Directeur Bister Kwekers Veiling te Ressen - Bemmel

Toen mij onlangs werd gevraagd een lezing te
houden over de afzet van kersen aan de veiling,
was mijn eerste reactie daar afwijzend tegenover
te staan. Ten eerste, omdat lezingen houdenver
buiten ons vak ligt, enten tweede, omdat wij aan
de veilingen teveel moeilijkheden tegenkomen om
ons ook nog met andere dingen bezig te houden.
Toch heb iknaenig nadenken gaarne aan Uw
verzoek voldaan, indehoop, dat dit iets zou kunnen bijdragen oir weer een goede enlonende kersenteelt te krijgen, waarvan de vooruitzichten thans
zo zijn, datwijdeze mooie teelt in enkele jaren
geheel zullen verliezen.
Het doet mijgenoegen, datookde Voorlichtingsdienst enhet tuinbouwkundig onderzoek de
moeilijkheden van dekersenteelt hebben ingezien,
hetgeen wel zeer duidelijk blijkt uitdereeks van
lezingen, die voor vandaag ophet programma staan.
De vraag, in hoeverre de door de telers aangevoerde kersen afwijken in
kwaliteit, kwantiteit enaanvoertijd van het door dehandel gevraagde is niet
zo gemakkelijk te beantwoorden.
Kort gezegd: dehandel vraagt in hoofdzaak naar winst, enzoekt datnaar
gelang het soort van zijn bedrijf in hetgeen hem door deveiling wordt aangeboden.
Er zijn maar weinig kopers, die zich uitsluitend op bepaalde merken of kwaliteit toeleggen, endaarover contact met de veiling opnemen. Alleen deexporteur en de opslaghouder maken hierop een uitzondering, maar geen van beiden
spelen bij de kersen een rol. Toch merkt men aan de veiling, endat dagelijks
weer openieuw, dat ofschoon dehandel niet specifiek om iets vraagt, hijtoch
steeds meer waardering heeft voor een goed kwaliteitsproduct. Dit kwaliteitsproduct verkrijgt men door hettelen van goede vruchten, hetsteeds op de
juiste tijd oogsten, hetmet zorg envakkundig sorteren en door het gebruik
van een goede ennette verpakking.
Dit isin hoofdzaak, hetgeen waarvoor dehandel waardering heeft en wat
meesttijds ook gevraagd wordt, endit2ijn dan ook derichtlijnen voor eenzo
goed mogelijke afzet.
Het telen van een kwaliteitsproduct — de juiste tijd kiezen bij deoogst—•
en het goed en zorgvuldig sorteren, zijn de drie voorwaarden waarop de kersenteelt moet zijn gebouwd, en geen van drieën kan voor een goed verloop daarbij
gemist worden.
En alswijdeze drie factoren bezitten, danhebben wijtegelijk de goede
kwaliteit. Maar hoe isde werkelijkheid?
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W a t zijn de fouten bij de aangevoerde kersen?
Ten eerste de enorm grote variatie kleinsoortige exemplaren.
Het is wel erg te moeten zeggen, dat ik al deze soorten niet eens ken, maar
ik durf met zekerheid te verklaren, dat er wel 15 soorten kersen zowel bij de
vroege als late soorten worden aangevoerd, die door de handel met minachting
„pitten" worden genoemd en die, zelfs bij de eerste aanvoer, zoals de „Früheste
der Mark" al geen behoorlijke prijs kunnen opbrengen.
Al deze kleine rassen zullen bij de huidige hoge teeltkosten, de hoge lonen
met de daaraan verbonden hoge sociale lasten, steeds een verlies veroorzaken,
terwijl zij de naam van de goede kersen danig in het discrediet brengen en
voor de goede de prijs drukken.
Een tweede [out, die veel gemaakt wordt, is, te vroeg oogsten.
Wij weten, dat wij een goede voorlichting hebben, en mogen toch aannemen,
dat de kennis van de fruittelers en pachters sterk vooruitgegaan is, maar toch
worden in zeer veel gevallen de kersen te vroeg geplukt.
Men houdt er niet voldoende rekening mee, dat een kers, wil zij lekker zijn,
mondrijp dient te worden geplukt. Een niet voldoende rijpe vrucht bezit niet
het fijne aroma en schrikt onherroepelijk het publiek af. Hierdoor komt het
product niet tijdig in de mond, zoals dat in handelskringen wordt uitgedrukt,
en het invallen van de prijs, wat ieder jaar bij de eerste top-aanvoeren voorkomt, is o.i. in hoofdzaak ook daaraan te wijten.
Dit euvel betekent jaarlijks een verlies voor de teelt, maar zij die dit veroorzaken zijn daar niet vanaf te brengen.
Een derde factor van niet geringe betekenis is de slechte sortering en verpakking.
Het is ongelooflijk hoe licht in kwekerskringen, of laten wij liever zeggen
door pachters (want er zijn maar weinig telers meer die zelf nog de kersen
oogsten) gedacht wordt over het sorteren, terwijl dit toch van zo'n groot
belang is.
Immers de kers is een product dat voor het grootste deel vers geconsumeerd
wordt en dan is het een groot nadeel als de consument van een kilo kersen,
die hij koopt, soms een kwart of zelfs een derde weg moet gooien, omdat er
een gedeelte aan rood of andere afwijkende exemplaren in voorkomt. Als het
publiek kersen heeft gekocht en ze hebben voldaan komen ze daarop terug,
terwijl in het omgekeerde geval voor dat geld andere artikelen worden gekocht.
Ook voor de fabrieken is slechte sortering funest. Het is niet zo dat fabrieken alles verwerken. Deze moeten na de inkoop van minder goede kersen ook
weer het rood en andere onreinheden uit de goede kersen scheiden om er een
bruikbaar product van te maken en hiermee wordt bij de inkoop van de kersen
rekening gehouden.
Met bovenstaande fouten, die bij de kersenteelt veel voorkomen, is in grove
trekken de slechte aanvoer van kwaliteit aangegeven en veel veilingleiders doen
jaar in jaar uit veel moeite om hierin verbetering te brengen, maar de vooruitgang gaat zeer en zeer langzaam.
De tweede vraag is, in hoeverre wijkt de kwantiteit af van het door de
handel gevraagde.
Ik geloof dat, als bovenaangehaalde fouten uit de weg konden worden geruimd, dat wil zeggen als er geen kleine kersen werden aangevoerd, er niet
onrijp werd geplukt en de sortering behoorlijk werd verzorgd, er geen sprake
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van zou zijn dat het aangevoerde kwantum niet te allen tijde behoorlijk zou kunnen worden afgezet. Voorbehouden natuurlijk, dat het weer geen oorzaak wordt
van een slecht of rotterig product, maar in dat geval staat een ieder machteloos.
Neen, ik geloof niet, dat een kwantum van 25 millioen kilo kersen met een
beetje import verdeeld over een aanvoertijd van zes à zeven weken moeilijkheden zal geven als wij een goed product en een behoorlijke kwaliteit kunnen
aanbieden.
De derde vraag, de aanvoertijd, is veel belangrijker dan men op het eerste
gezicht zou menen.
De kers is over het algemeen een zwak product, in ieder geval een product,
dat om de kwaliteit te behouden zo snel mogelijk bij de consument gebracht
moet worden. Men hoort geregeld van stadsmensen, die in een boomgaard
kersen eten: ,,Zo lekker krijgen wij de kersen nooit!"
Dit zou niet zo erg zijn als de consumptie-centra niet zo ver uit de productiegebieden waren gelegen en de afzetmogelijkheden bij de verkoop niet zo tijdrovend waren. Maar wij zitten hiermee en hebben er ook rekening mee te
houden.
Er worden over het land op zeer verschillende manieren en op zeer verschillende tijden van de dag kersen geveild, maar hoe men het ook doet, voor ons
staat vast, dat 50 tot 70 % van de kersenaanvoer te lang (soms meer dan
24 uur te lang) onderweg is eer het de consument bereikt, waardoor het product zeer nadelig in kwaliteit wordt beïnvloed en wat uiteindelijk ten koste
van de beurs der kwekers gaat. Veel veilingen hebben dit evenals wij getracht
met naleveringen op te vangen, en hoewel dit iets in de goede richting is, zijn
hier toch veel nadelen aan verbonden en bevredigt dit maar voor een zeer
klein deel.
Wij zien voor een behoorlijke afzet van de kersen als de enige juiste manier
deze dezelfde dag, dat men aanvoert, zo laat mogelijk te veilen, en hoewel
hieraan ook zeer veel moeilijkheden verbonden zijn, zal dit, als de handel
hieraan zijn medewerking wil verlenen, zeker slagen en zowel de teler als de
handel en de consument ten goede komen.
Samenvattend komt het dus hierop neer: indien wij met voorlichting en inzicht van de kweker het zover kunnen brengen, dat wij zowel bij de vroege als
late kersen de kleinsoortige vruchten opgeruimd krijgen en hiervoor een paar
soorten vroege en late van grove kwaliteit zouden kunnen inlassen, met behoud
van de Mei- en de Wijnkers en de Gascogner (deze laatste is erg in trek voor
fabriekmatige verwerking) dan geloof ik, dat wij ons wat de teelt betreft,
geen zorgen over een goed lonende kersenteelt behoeven te maken.
Hier sluit onmiddellijk bij aan het grote belang van de juiste tijd van oogsten,
het goede sorteren, en het goede moment van veilen, maar deze zijn door goede
voorlichting en de medewerking van de veilingen, die over het algemeen wel
bewezen hebben hun taak te verstaan, op de duur best te bereiken.
Mijnheer de Voorzitter, ik hoop dat U met deze dag moogt bereiken, dat
ons mooie en geliefde product „de kers" niet verder zal afglijden, maar dat
met medewerking van Uw staf deskundigen, en de hulp van de kweker het U
gegeven moge zijn, de kersenteelt tot een lonende en bloeiende teelt te maken.
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How much do the cherries offered by growers differ in quality, quantity and times of
arrival from the demands made by the trade?
by Mr. P. H. Evers, Director of the Elster Breeders' Auction at Ressen-Bemmel
T h e t r a d e seldom requires special varieties. H o w e v e r , more attention is
being paid to the quality of the fruits. It frequently h a p p e n s that arrivals of
cherries consist of varieties which are too small-fruited, and have been picked
too early. Fruits that h a v e been picked too early make the public s h y of buying
cherries. Besides, the consumer is often compelled to throw a w a y p a r t of the
cherries bought by him, owing to inexpert picking and insufficient grading.
A n o t h e r fact is t h a t too little care is given to packaging; attractive a n d efficient
packing furthers the sale a n d consequently has a favourable influence on prices.
T h e processing industry also requires a product that has been properly g r a d e d .
T h e cherry is in general not v e r y well suited for long stacking, a n d long
distance shipments. T h e r e f o r e attempts should be m a d e to cover the distance
producer-consumer in as short a time as possible.
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Perspectieven van een betere rentabiliteit door veranderde
economische omstandigheden (Samenvatting)
(SummaryP.25)
door

Dr J. H. van Stuyvenberg
Hoofd afd. Tuinbouw van het Landbouw Economisch Instituut
te Den Haag
Sinds 1950 gaat het kersenareaal in ons land,
dat van 1945 af een toeneming vertoonde, in een
vrij sterke mate achteruit, zowel door een verminderde aanplant als door een stijgende omkap.
De kersenteelt is dus bij de fruittelers de laatste
jaren niet in trek, in tegenstelling tot de teelt van
appelen en peren, waarvan de oppervlakte een
voortdurende uitbreiding ondergaat.
Deze ontwikkeling moet worden toegeschreven
aan een verminderde rentabiliteit van de kersenteelt. De waarde van de geveilde kersen, is in de
laatste jaren belangrijk gedaald, de lonen, die verreweg het grootste deel van de productiekosten
van een kersenboomgaard uitmaken, zijn daarentegen gestegen.
De achteruitgang van het areaal heeft een gunstige zijde; veel oude, vrij improductieve boomgaarden, die hun tijd allang gehad hebben, worden nu opgeruimd.
De vraag is: „Wat kunnen wij nu voor de toekomst verwachten?" Niemand
kan dat met zekerheid zeggen. Enige opmerkingen kunnen er echter wel over
worden gemaakt.
W a t de kosten-zijde betreft: het laat zich niet aanzien, dat het aanbod van
seizoenarbeiders voor de pluk in de toekomst zal verbeteren. De, in economisch
opzicht, te verwachten levenwekkende invloed van het Amsterdam-Rijnkanaal
zal in de Betuwe vraag naar arbeidskrachten doen ontstaan. De verbetering
der komgronden door ruilverkaveling heeft waarschijnlijk een overeenkomstig
effect. In Zuid-Limburg zal de mijnindustrie veel arbeiders blijven vragen.
Een daling der arbeidslonen ligt dus, mede gezien de werkgelegenheidspolitiek
van de regering, niet in de lijn der verwachting.
Kostendaling door verhoogde productie is niet onmogelijk, doch niet op korte
termijn te verkrijgen.
W a t de vraag-zijde betreft: de hoogte van de prijs wordt in hoofdzaak bepaald door de grootte van het aanbod en door de koopkracht.
Omtrent de toekomstige ontwikkeling van het aanbod is weinig met zekerheid te zeggen. Het zal afnemen door de achteruitgang van het areaal, doch
toenemen door de intensivering van de teelt. Onbekend is, welke factor het
sterkst zal blijken. Zoals de situatie thans is, kunnen invoer en uitvoer verwaarloosd worden.
W a t de koopkracht betreft: het laat zich aanzien, dat er vooralsnog geen
reden is om aan te nemen, dat deze zal dalen. Dit is een gunstige omstandigheid.
Een bepaald gunstig perspectief biedt de toekomst, alles dooreengenomen,
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niet, evenmin een ongunstig. G o e d v e r z o r g d e aanplantingen op goede grond
met een hoge productie zullen wellicht rendabel blijken te zijn.
E é n ding dient men niet te vergeten: een k e r s e n b o o m g a a r d heeft een levensduur van ± 40 jaar of meer. D e teler moet t h a n s beslissen, of hij kapitaal op
zo lange termijn wil vastleggen. D a a r is onvermijdelijk risico aan verbonden.
H e t is de economische functie van de kersenteler, dat hij dit risico op zich
neemt en d a a r d o o r eventuele verliezen d r a a g t , doch anderzijds van eventuele
winsten profiteert.
Perspectives of a better paying culture through changed economic conditions,
by Mr J. H. van Stuyvenberg, Head of the Horticultural Department
of the Agricultural Economic Institute, The Hague
In the last few y e a r s the remunerativeness of the cherry industry has decreased. T h e w a g e s , which form the major part of the production costs, have gone
up. T h e d e m a n d for labour from other industries continues. A lowering of
wages is not to be expected. A t t e m p t s should be m a d e to reduce the production
costs b y increasing the production per area unit. Rooting up the n o n - p a y i n g orchards will curtail the supply, but to w h a t extent will the supply incresase consequent on improving the remaining orchards? Supply a n d d e m a n d determine
the kilogramme price. F o r the time being there is no reason to believe t h a t the
purchasing p o w e r of the consumer will decrease.
T h e prospects for properly cared-for plantations on good soils are neither
unfavourable nor definitely favourable.
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W e l k e eisen worden aan de kersenrassen gesteld voor de
verschillende producten als jam, sap e»d* en in welke hoeveelheden (verhouding) worden deze verwerkt ?
(SummaryP.31)
door

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

Volgens de gegevens van het Centraal Bureau
voor de Statistiek werd in 1950 een hoeveelheid
van 3.620.000 kg kersen door de fruitverwerkende
industrie opgenomen. Dit is 21.7 9f van de aanvoer.
In 1949 waren deze cijfers respectievelijk 5.380.000
kg dat is 22.6 %.
In de jaren na de oorlog bereikte de afname in
1946
16.8 %
1947
23.3 %
1948
25.0 %
1949
22.6 %
1950
21.7 %
De verwerkende industrie neemt dus meestal iets
meer dan 1 / 5 tot 1 ' 4 gedeelte van de kersenoogst
uit de markt.
De kers neemt een gewilde plaats in de verwerkende industrie in, want
wanneer berekend kan worden, dat de kersen naar het gewicht gemiddeld
over de jaren 1946 t/m 1950 maar 4.7 % van de totale fruitaanvoer vertegenwoordigden, dan kan eveneens worden vastgesteld, dat zij van de totale verwerkte hoeveelheid fruit 7.1 €/c innemen.
Wanneer wij ons afvragen in welke producten de kers wordt verwerkt, dan
kunnen uit de gegevens van dezelfde eerder genoemde bron de navolgende
percentages worden gecalculeerd.
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Hieruit kan worden afgeleid, dat de verwerking in pulp ten behoeve van de
jambereiding wel zeer belangrijk is en dat deze verwerkingsmethode om de
eerste en tweede plaats strijdt met de kersen op sap of op stroop, welke worden ingemaakt in blik of glas. De kersen bezitten blijkbaar eigenschappen,
die hen voor de verwerker aantrekkelijk doen zijn, niet alleen om hun belang26

wekkendheid als verwerkingsgrondstof, doch vooral, omdat er producten uit
kunnen worden vervaardigd, welke verwende tongen kunnen bevredigen.
De kers geldt in de volksmond als een gezonde vrucht en het nuttigen van
kersen wordt slechts zelden door de medicus verboden.
Deze vruchtsoort bezit de eigenschap, dat men er aan kan blijven dooreten
en daardoor heeft de kers in de tijd, wanneer zij rijp is. toch waarde voor de
voeding, niettegenstaande haar gehalte aan nutriënten betrekkelijk laag is.
Dit kan men illustreren wanneer men zich indenkt, dat 2 kg kersen circa Yi
pond suiker bevat. Met 1 kg kersen heeft men al 80 mg vitamine C tot zich
genomen, hetgeen meer is dan de dagelijkse behoefte hiervan bedraagt.
Daar de verschillende kersenrassen in samenstelling en in hun eigenschappen nogal sterk uiteenlopen, is ook de toepassingsmogelijkheid in de verwerkingsindustrie verschillend.
Naar de kleur zijn de kersen te verdelen in de witvlezige rassen en de meer
of minder rood gekleurde.
Volgens de consistentie kunnen hard~ en weekvlezige rassen worden onderscheiden.
Het zuurgehalte geeft de mogelijkheid tot een belangrijke verdeling in:
a. de Krieken met een laag zuurgehalte 0.3 à 0.5 % uur;
b. de Royalen en Walen met een matig 0.5 — 1.0 % of een hoog zuurgehalte van 1.0 — 1.5 %.
Witvlezige rassen bezitten de eigenschap, dat de blanke kleur van het vlees
bij verwerking zeer gemakkelijk een minder aantrekkelijke bruine tint aanneemt
als gevolg van de inwerking van de luchtzuurstof op bepaalde bestanddelen
van het vlees, vermoedelijk onder invloed van bepaalde enzymatische processen.
Dit maakt deze rassen minder aantrekkelijk voor sommige verwerkingsmethoden, voor andere zijn zij daarentegen juist de meest gevraagde.
Thans wil ik gaarne met U de verschillende verwerkingsmethoden beschouwen in volgorde van hun belangrijkheid en ik zou daartoe willen aanvangen
met de pulp- en jambereiding.
De verwerking van kersen tot jam.
Naast het conserveren van kersen in glas en blik is de verwerking van deze
vrucht tot jam voor Nederland zeer belangrijk. Goed bereide kersenjam, waarbij uitgegaan wordt van prima kwaliteit grondstof, behoort tot de fijnste delicatessen. Er kan worden vastgesteld, dat kersenjam tot een van de populairste
soorten behoort. In de eerste plaats wordt dit veroorzaakt vanwege de rode
kleur, die bij het publiek voor jams nu eenmaal wordt geprefereerd, terwijl het
voor veel consumenten aantrekkelijk is de hele kersen op het brood uit te
smeren, in tegenstelling tot andere jams, waarbij de vruchten voor het merendeel worden stukgekookt en de rest wordt fijngedrukt op de boterham.
W a t de rassenkeuze betreft komt voor de jamfabricage in de eerste plaats
de Meikers in aanmerking. Deze kers heeft het voordeel, dat zij behoorlijk
zacht is, het aroma voldoende behouden blijft en dat zij vaak niet te donker is.
Zoals bekend mag worden verondersteld, worden de kersen in eerste instantie als kersenpulp (kersen + water + zwaveligzuur). voorlopig geconserveerd, waardoor het mogelijk is te allen tijde kersenjam te fabriceren. Normaal
rijpe kersen doorstaan dit proces zeer goed, zodat bij de fabricage van hele
kersen kan worden uitgegaan, zij vallen dus niet in kleine stukken uiteen.
Overrijpe kersen doen dit — en zeker bij een bewaring van meer dan een
jaar — echter wel, terwijl onrijpe kersen weinig smaak bezitten, zodat het
belangrijk is dat van een goede kwaliteit vruchten wordt uitgegaan.
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Het gebruik van andere rassen voor de jambereiding is in verhouding gering.
Soms wordt voor een klein gedeelte van een kooksel jam uitgegaan van
Spaanse kersen (4 Meikers op 1 Spaanse), doch dit komt niet vaak voor.
Iets groter is het debiet van zwarte kersen, als Varikse Zwarte, maar zowel
de zwarte kleur, als het vrij geringe aroma maken deze jam niet populair.
Naast de Meikersen worden ook de Volgers voor de jamfabricage gebruikt.
Zij hebben dezelfde voordelen als de Meikersen, maar zijn vaak iets groter.
De vruchtenpulp is niet alleen belangrijk voor de binnenlandse jamindustrie,
doch wordt ook in aanzienlijke hoeveelheden naar het buitenland geëxporteerd.
Vooral Engeland neemt veel af.
De fabricage van kersenjam is technisch niet zó gemakkelijk, daar men
moet oppassen voor het drijven van de vruchten. Zij moeten daarom van te
voren goed met de suikeroplossing in contact zijn geweest, zodat het s.g. van
de kersen en van de gelei niet verschillend is. Ook een te lange kooktijd moet
worden vermeden, daar anders grote aromaverliezen optreden, waardoor de
jam smaakloos wordt.
Kersenjam behoort tot de zoete soorten, hetgeen zijn oorzaak in het hoge
eigen suikergehalte van deze vruchten vindt. Gemiddeld bevatten kersen 14—
17 % suikerachtige stoffen.
Voor het gereedmaken van de kersenpulp worden de kersen ontsteeld, ontpit, gesorteerd en gewassen. Zijn de kersen bijzonder rijp, waardoor verliezen
bij het ontpitten optreden, dan worden de kersen door een passeermachine gehaald, waardoor de kersenpulp uit fijne stukjes vruchtvlees bestaat. Deze
pulp mag voor een klein gedeelte in de betere soorten kersenjam worden verwerkt, doch er is voor gezorgd dat 80 % van de kersen als hele vruchten
aanwezig zijn. Bij de Huishoud II kwaliteit moeten alle vruchten heel zijn;
hierbij is het gebruik van gepasseerde pulp verboden. Men is er hierbij van
uitgegaan dat het karakter van kersenjam volkomen verloren is gegaan als
deze als een egale massa op de boterham wordt gesmeerd.
De eisen voor het vruchtgehalte van kersenjam zijn:
Prima kwaliteit 50 %
Huishoudkwaliteit zonder appel, pruim, enz. 35 %
Huishoudkwaliteit met
appel, pruim, enz. 14 %
Morellen zijn ongeveer gelijk aan kersen, zij bevatten echter minder suiker
(11 à 12 %) en meer zuur. In Nederland is de jam van deze vruchten niet
bijzonder geliefd, daar het publiek een voorkeur heeft voor zoete jams. Voor
export kunnen zij als jam nog al eens hun dienst bewijzen.
Verwerking van kersen tot sap en wijn.
Sap.
De verwerking van kersen tot sap of wijn is over het algemeen moeilijker
dan bij andere fruitsoorten. Het is lastig de juiste variëteit te vinden, die aan
alle kwaliteitseisen voldoet. Zure kersen zijn te zuur en bevatten t.o.v. het
zuurgehalte te weinig suiker. Zoete kersen daarentegen zijn te laag in zuurgehalte voor een goed smakend sap. Zoete krieken zijn voor de sapbereiding
minder geschikt daar het sap enige tijd na het persen een eigenaardige smaak
krijgt, die doet denken aan die van wilde kastanjes. Bij de sapbereiding moet
vooral gewaakt worden tegen het toetreden van lucht gedurende de diverse
bewerkingen, daar dit zeer gemakkelijk een smaakverandering teweeg brengt.
Hoe zuurder de kers, des te gemakkelijker is de mostbereiding, doch de mosten
uit zure kersen, zoals b.v. de Westerleese kriek, de Rode Waalse, de Morel,
etc. kunnen niet onversneden gedronken worden. Men kan dan suikerwater
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toevoegen. Versnijding met Meikersen kan ook een uitstekende most geven.
Men geeft vaak wel de voorkeur aan deze versneden most boven die van uitsluitend Meikers. Ook Early Rivers geeft een most van prima kwaliteit.
Wil men sap bereiden van goede smaak en kleur, dan moeten de beste
kwaliteit kersen worden gebruikt. Sap bereid van uitschot fruit heeft niet alleen gebrek aan smaak en kleur, maar het heeft bovendien een wansmaak.
Sap uit onrijp fruit is zuur en arm aan kleur. Het heeft een laag s.g. en haalt
niet het vastgestelde minimum van 1,050 (Warenwet). Kersensap van onrijp
fruit heeft een hoog s.g. en is rijk aan kleur, maar het mist het fijne aroma van
normaal rijpe kersen. Kersen die beurs zijn, geven bij het persen een sap met
veel fijn materiaal dat lastig is te filtreren; bovendien wordt een dergelijk sap
gedurende het bewaren snel troebel
Samenstelling kersensap.
Tussen de zure en zoete kersenvariëteiten is wat het suikergehalte betreft
niet zoveel verschil. Het zuurgehalte varieert veel sterker en soms hebben de
zure variëteiten wel 3 à 4 maal zoveel zuur als de zoete. Het zuur van de kers
bestaat in hoofdzaak uit appelzuur. Daarnaast zijn kleine hoeveelheden aanwezig van citroen-, barnsteen-, melk- en oxaalzuur. Het watergehalte bedraagt
ruim 80 %.
Bereiding sap.
Het persrendement bij kersen is over het algemeen lager dan bij andere fruitsoorten. Het kan variëren van 65—70 liter sap/100 kg kersen. Een enkele keer
gelukt het 75 liter sap te verkrijgen.
Men kan de kersen heet en koud persen.
Most.
Uit de aard der zaak mag sap voor de mostbereiding bestemd niet verhit
worden. De verwerking van de kersen geschiedt dan ook geheel koud. Na het
persen wordt het sap met pectine-afbrekende enzympreparaten behandeld.
Wijn.
Uit kersen is een goede wijn te maken. Hetgeen bij het sap besproken is,
geldt ook weer de wijnbereiding. De beste wijn wordt verkregen uit variëteiten met een vrij groot zuurgehalte. De Zoete Kriek is minder geschikt, maar
is soms te verwerken gecombieerd met de Zure. Wijn uit zoete kersen smaakt
meestal harmonisch, is lichtbruin van kleur en soms zelfs min of meer miskleurig. Abbesse de Mouland geeft door het lage zuurgehalte (5,5 g/liter)
geen goede wijn: de kleur is bruinrood en de smaak is niet lekker. Zonder het
toevoegen van melkzuur is de wijn ongenietbaar, maar is door toevoeging van
zuur wel iets te verbeteren. Doordat het zuurgehalte van de Meikers 8—10
g/liter bedraagt is deze kers geschikt voor de wijnbereiding. De Westerleese
Kriek en ook de Morel is te zuur, maar door verdunning met water zijn hieruit
uitstekende wijnen te bereiden. Verdunning met water is niet alleen nodig om
het zuurgehalte te verlagen, maar ook om de sterke en te wrange smaak van
b.v. de Westerleese Kriek te verminderen. Doordat het zuurgehalte bij kersen
zo varieert (4—20 g/liter) is het moeilijk een algemeen werkvoorschrift te geven. Zoete variëteiten kunnen ook weer met zure vermengd worden.
Naast de rassen Meikers, Westerleese Kriek en Morel, zullen waarschijnlijk de rassen Rode Waalse, Früheste der Mark en Elton goed zijn voor de
wijnbereiding.
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Confijten van kersen.
Voor het confijten lenen zich het best de vlezige soorten, terwijl de zure
kersen wegens hun zachte structuur en sappigheid, grote moeilijkheden opleveren. Soorten als Bigarreau Napoleon, Udense Spaanse en Kentish Zwarte
kunnen dan ook goed verwerk worden. In de Amerikaanse literatuur worden
genoemd Royal Ann, Lambert, Black Republican en Waterhouse variëteiten.
De bereiding van verse vrucht tot geconfijt product bestaat uit een reeks
elkaar opvolgende bewerkingen, t.w. bleken, ontstelen, sorteren, ontpitten,
uitwassen, kleuren, stroopbehandeling en toevoeging van aroma.
Het bleken geschiedt door de vruchten te bewaren in een S0 2 -oplossing
waaraan kalk is toegevoegd.
Deze soort van bewaring is voor de confijterij in het algemeen een noodzakelijk kwaad, maar voor de verwerking van kersen een noodzakelijke voorwaarde, daar hiermee bereikt wordt dat de kersen geheel ontkleurd worden
en door het kleuren met Ponceau 3 R of Erythrosine een mooi egaal gekleurd
product wordt verkregen.
Om een goed resultaat te krijgen moeten de vruchten, enkele dagen voordat ze rijp zijn, geplukt worden. Z e hebben dan nog weinig kleur ontwikkeld
en kunnen gemakkelijker gebleekt worden. De onrijpe vrucht blijft ook steviger
en gaat niet gemakkelijk stuk tijdens de bereiding. Deze minder rijpe kersen
zijn ook minder gevoelig voor kneuzingen en dergelijke beschadigingen die
blijvende bruine verkleuringen opleveren in het eindproduct.
Wanneer de kersen tijdens koel en vochtig weer geplukt worden, moeten ze
eerst gedurende 7 of 8 uren op de vloer blijven liggen om de turgor wat te
verlagen. Daarna kunnen ze in vaten gedaan worden waaraan een S0 2 -oplossing met kalk wordt toegevoegd. Deze oplossing moet zodanig van samenstelling zijn, dat de kersen er goed stevig en volkomen gaaf in blijven, terwijl
de kleur roomachtig geel moet worden.
Het snelvriezen en inblikken kan in zekere zin in een adem worden genoemd,
daar bij beide methoden de vruchten in hele toestand, vaak ontdaan van de
pitten, worden verduurzaamd. De voorbewerkingen zijn dus voor beide verwerkingsmethoden dezelfde.
W a t betreft de geschiktheid der verschillende rassen voor beide methoden
van verwerking blijkt er toch wel een opmerkelijk verschil te bestaan.
Voor de conservering in blik of glas zijn de Meikersen en Volgers wel de
rassen, welke in de eerste plaats gebruikt worden en goed voldoen. De Varikse
en Udense Zwarte worden op minder schaal ook wel gebruikt, doch de eerstgenoemde Meikers neemt toch zeker de grootste plaats in.
Voor het snelvriezen in droge toestand komt daarentegen juist de Varikse
Zwarte wel meer op de voorgrond, terwijl de Meikers en de Udense Zwarte
veel minder voldeden, tenzij men deze in suikeroplossing vriest.
De vlezige Spaanse kersen worden gebruikt bij de bereiding van de zogenaamde fruitcocktails. Hierbij is het kunstmatige kleuren, dat moet worden
toegepast, nog een probleem, speciaal de vraag hoe men dit kan uitvoeren op
zodanige wijze, dat uitsluitend de kersen hun kleur behouden en dat deze niet
overgaat op de andere componenten in de verpakking.
De Morel speelt nog wel de grootste rol als grondstof voor de bereiding van
morellen op brandewijn.

30

W h a t are the requirements for cherry varieties with respect to the various products
such as jam, juice and the like? In what proportions are they processed?
by Mr. A. K. Zweede, Director of the Institute for Research
on Storage and Processing of Horticultural Produce
at Wageningen

In 1950 21,7 % ( = 3.620.000 kilograms) of all the cherries that passed
through the auctions went to the processing industry. From 1947—1950 this
percentage varied from 20—25. From 1946—1950 cherry arrivals amounted
to 4,7 % (percentage of weight) of the total fruit supply.
For certain methods of processing the white - fleshed varieties are not in
demand, on account of discoloration (brown colouring) of the pulp.
The following products are of importance:
Jam. The first to be considered for jam making is the May-cherry. In some
cases 4 parts of May-cherry are added to 1 part of Spaanse. The fruits should
be soft but maintain size; they should be neither underripe nor overripe, and
bright red in colour.
Juice or wine. Only cherries of prime quality are used. The varieties of the
Prunus cerasus group are too acid, whereas those belonging to the Prunus
avium group have too little acid. Diluted juice of May-cherries is often preferred to pure juice of May-cherries. The minimum specific gravity laid down
in the Sale of Food and Drugs Act is 1,050. Juice of unripe fruits does not
reach this minimum.
Wine. The best wine is derived from varieties with a fairly high acid content. Beside the varieties May-cherry, Westerleese Kriek and Morel, the
varieties Rode Waalse, Früheste der Mark and Elton will probably prove
satisfactory.
Preserving. Preference is given to firm-fleshed cherries such as Bigarreau,
Napoleon, Udense Spaanse, and Kentish Zwarte. The cherries are picked
some days before they are ripe.
Freezing and canning. For canning and bottling the May-cherry and Follower are the varieties, whereas the Varikse Zwarte comes into prominence for
quick freezing in a dry state. In the latter case May-cherry and Udense Zwarte
gave far less satisfactory results, unless they were frozen in a sugar solution.
The fleshy ,,Spanish" cherries are used in fruit cocktails. The artificial colouring is still a problem.
Furthermore Morello-brandy can be mentioned here.
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Perspectieven door rassenonderzoek en het kweken van
nieuwe raSSen
(Summary p. 48)
door

Ir C. J. Gerritsen
(Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen)

Wanneer ik U, zoals in het programma staat,
iets ga vertellen over eventuele nieuwe perspectieven voor de kersenteelt door rassenonderzoek en
door het kweken van nieuwe rassen, dan wilik
hierbij uiteraard zoveel mogelijk aansluiten aan
hetgeen de vorige sprekers hebben gezegd; we
zullen dus gaan bezien in hoeverre verandering
van het totnutoegangbare sortiment (enook wijzigingen in de verhouding, waarin de rassen geplant worden) een oplossing kunnen geven voor
de vandaag naar vorengekomen moeilijkheden, die
de kersenteelt bedreigen, en in welke mate zede
rentabiliteit kunnen verhogen.
Samenvatting van voorgaande inleidingen:
We zagen dus,datop vele plaatsen inons land
de winst per ha geteelde kersen onvoldoende is, vergeleken bijde winst te
maken met andere gewassen of in andere beroepen, of soms zelfs in verlies
overgaat. Daar de winst bepaald wordt door de marge tussen de productiekosten en de prijs perkg en het aantal per oppervlakte-eenheid geoogste kg,
kan de oorzaak vaneente geringe winst en dus ook een mogelijke oplossing
in 3 richtingen gezocht worden, ni. a) te hoge productiekosten; b) te lage
prijzen; c) tegeringe opbrengst.
Te hoge productiekosten worden vooral veroorzaakt door de hoge plukkosten per kg kersen (per tijdseenheid plukt men5 à 10x zoveel kg appels!),
verder door het afsterven vande bomen door bacteriekanker en virusziekten,
en het barsten en rotten der kersen bij slecht weer; te lage prijzen worden
vooral veroorzaakt door eente geringe koopkracht van het publiek, door een
„verkeerde" kwaliteit voor fabriek en consument, tegrote aanvoer op bepaalde
momenten (eventueel gepaard gaande met import) en onregelmatige afname
van de industrie en exportbelemmeringen; een te geringe opbrengst kan zijn
oorzaak vinden inveel ziekte ensterfte onder de bomen, ineenonjuiste rassenkeuze en bestuiving (b.v. in bepaalde gevallen in het ontbreken van wijkers,
waardoor jonge boomgaarden vrij lang onvoldoende productief blijven).
De „verkeerde" kwaliteit voor deconsument wordt dikwijls te veel overhet
hoofd gezien. Niet alleen worden er rassen aandeman gebracht, dieveel te
klein vanstuk zijn en waarvan de smaak ter plaatse niet gewaardeerd wordt
(b.v. Bastaarddikke tenNoorden van de grote rivieren), maar bovendien worden dekersen — ook van degoede rassen •— vaak tevroeg geplukt (dus zuur
of bitter), slecht gesorteerd of later weer met slechte kwaliteit gemengd, of
zijn zete lang onderweg.
Wanneer het publiek weet wat goede kersen zijn en deze kan kopen, wil
het erook wel voor betalen endan valt die koopkracht nog wel mee. Wanneer
het publiek alle rommel weigert, voert dehandel ookwel watbeters aan. W e
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kunnen nog zulke mooie, nieuwe rassen kweken, wanneer teler of handel ze
bederven, dan komen we nog niets verder.
Een aantal van de genoemde oorzaken ligt niet op ons gebied, zoals hoge
lonen, geringe koopkracht, handelstransacties en exportbelemmeringen; over
al of niet aanwezige perspectieven op deze gebieden heeft de heer van Stuyvenberg reeds gesproken. Verder duidden de heren Tuinbouwconsulenten en de
heer Evers reeds aan welke teelt- en afzetverbeteringen er nog mogelijk zijn,
met het bestaande sortiment. Gedeeltelijk kwam echter ook reeds ter sprake
een mogelijke verbetering door wijziging in het sortiment, bv. een andere verhouding van het areaal per ras en aanplant van andere rassen. Hiermede waren
we dus reeds op het gebied van het rassenonderzoek beland. In deze richting
willen we nu verder gaan. De vraag is dus: in hoeverre kunnen we de zo juist
genoemde oorzaken van een mindere rentabiliteit door het telen van andere
rassen wegnemen of anderszins deze rentabiliteit verhogen, en waar halen we
deze andere rassen vandaan?
W e gaan nu eerst eens het eerste deel van de vraag bezien.
W e l k e wijzigingen moeten in het sortiment plaats vinden om de
rentabiliteit van de kersenteelt te verhogen, m.a.w. hoe zou een ideaal
kersensortiment er uitzien en zou de teelt bij aanplant van dit sortiment wel
lonend zijn?
Tabel I.
De belangrijkste eigenschappen van de kers.
Eigenschappen

Rassen, waarin deze in gunstige
zin zijn ontwikkeld

Winstbepalende factor,
waarop deze eigenschap
invloed heeft

Grootte vruchtdracht

Morel

Productiekosten,
Opbrengst

Weerstand tegen
bacteriekanker

Morel, Kassin Hard en Zacht,
Schneider

Productiekosten,
Opbrengst

Smaak

Meikers, Wijnkers, Scl ineider

Prijs

Gevoeligheid
voor regen

Early Rivers, Meikers, Wijnkers,
Morel

Productiekosten,
Opbrengst

Gevoeligheid
voor monilia
van de vrucht

Early Rivers, Wijnkers

Productiekosten,
Opbrengst

Grootte van de
vrucht

Schneider

Prijs, Productiekosten
(Opbrengst)

Grootte van de
steen

Schneider

Prijs

Vervoerbaarheid
en bewaarbaarheid

Bastaarddikke

Prijs (Productiekosten,
Opbrengst)

Begin vruchtdracht

Morel

Productiekosten,
Opbrengst

Rijptijd

Prijs

Grootte
(groeisterkte)

Morel

Productiekosten,

Plukbaarheid

Morel

Productiekosten,

Bloeitijd

Morel

Opbrengst

Bestuivingsmogelijkheid

Morel

Productiekosten,
Opbrengst
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W e willen hier voorlopig alleen stil staan bij die ideale rassen, die men zou
verkrijgen wanneer men de gunstigste eigenschappen, zoals die aanwezig zijn
in de over de hele wereld bestaande rassen van zoete, halfzure en zure kersen,
kon combineren.
In tabel 1 vindt U enige belangrijke eigenschappen van de kers, met in de
2e kolom een aantal rassen, waarin die eigenschap het gunstigst naar voren
komt, en in de 3e kolom de winstbepalende factoren, waarmede deze eigenschap
in verband staat. Van alle eigenschappen is niet zonder meer te zeggen, wanneer
deze gunstig is; een sprekend voorbeeld hiervan is b.v. wel de smaak; het is
wel bekend, dat de mensen bezuiden de grote rivieren veelal een zeer zoete kers
prefereren, terwijl de Noordelingen de Meikers als een der fijnste beschouwen!
Er zijn echter toch nog wel voldoende eigenschappen over, waarover het
oordeel min of meer objectief geveld kan worden, zoals b.v. gezondheid, vruchtgrootte e.d. Niemand zal er dan ook grote bezwaren tegen hebben, wanneer
we zeggen: een vrijwel ideaal sortiment is een sortiment bestaande uit rassen,
die goed aaneensluitende rijpingstijden hebben en verder iedere eigenschap
zodanig, als deze aanwezig is in het ras dat er in de tabel achter genoemd
wordt. Op de mate van belangrijkheid van de verschillende eigenschappen kom
ik straks nog terug; het gaat er ons hier voorlopig nog slechts om, eens te zien
hoeveel de rentabiliteit van de teelt nu stijgt bij aanplant van het ideale sortiTabel 2.

Eigenschappen

Rassen waarin
deze in ongunstige zin zijn
ontwikkeld

Idem in gunstige
zin

Voordeel van
gunstig ras t.o.v.
ongunstig

Grootte
vruchtdracht

Lamotte

Morel

opbrengst per ha
zeker 3 x zo groot

Weerstand tegen
bacteriekanker

Markies

Kassin Hard

vrijwel nooit ziek, terwijl de
Markies, vooral op lichtere
gronden 1O-tallen tot 100 %
uitval heeft in 10^—15 jaar

Smaak

Abbesse de
Mouland

Gevoeligheid
voor regen

Kassin Hard

Wijnkers

gemiddeld over de jaren bij de
Wijnkers zeker nog geen vijfde
gedeelte gebarsten vruchten
van dat van de Kassin

Gevoeligheid
voor monilia

Schneider

Wijnkers

bij de Wijnkers vrijwel geen
monilia, bij de Schneider soms
1O-tallen procenten

Grootte

Früheste der
Mark

Schneider

meer dan 3 x zoveel kg per
uur of dag te plukken, veel
hogere prijs

Plukbaarheid

Meikers

Morel

bij gelijk gewicht per kers
enige malen zoveel Morellen
als Meikersen per uur of dag
te plukken.
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Wijnkers

minstens 2 x zo hoge prijs

ment. Om hier een idee van te krijgen noem ik U enkele voorbeelden van rassen, waarbij steeds een bepaalde eigenschap in gunstige resp. ongunstige zin
ontwikkeld is. (Zie tabel 2).
Hieruit blijkt dus wel duidelijk, dat de invloed op de productiekosten, prijs
en/of opbrengst, door verbetering van een eigenschap, die ongunstig in een ras
is ontwikkeld, aanzienlijk kan zijn. Dat de algemeen geplante rassen dergelijke
voor verbetering vatbare eigenschappen hebben en welke dit zijn, zien we in
tabel 3, waarin we de belangrijkste in Nederland voorkomende rassen de revue
laten passeren.
Tabel 3.
De belangrijkste rassen met hun te verbeteren eigenschappen.
1
Früheste der Mark
Gendtse
Lamotte
Spithoven
501
Kassin Hard
Kassin Zacht
Early Rivers
Werder
Hollander
Markies
Meikers
Loen
Udense Zwarte
Zoete Morel
Varikse Zwarte
Beierlander
Wijnkers
Inspecteur Löhnis
Schneider
Gascogner
Bastaarddikke
Udense Spaanse
Bruine Spaanse
Koningskers
Frans Meijlingkers
Klerk
Morel

2

3

4

5

X

XX

X

X

6

7

8

x

XX

X

X

X

XX

XX

X

X
X

X

XX
X

XX

X

X

X

XX

(x)

X

X
X

X
XX
X

X

X
X

XX

(x)

X

XX

X

X

X

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XX

X

X

X

XX

X

X

xx

XX

XX

XX

XX

X

(x)
(x)
(x)

X

X

X

X

X

XX

XX

XX

(x)
XX
X

i

XX

X

XX

X

XX

x

X

XX

X
X

9

X

X

X

X

X

(xx)

(x)
(x)
(x)
XX

X

X
X
X

XX

(x)

De x geven aan de eigenschappen die bij de betreffende rassen in ongunstige zin ontwikkeld
zijn; xx = zeer ongunstig. Indien x of xx tussen haakjes is geplaatst betekent dit dat dit
oordeel niet altijd geldt.
1 = vruchtbaarheid
2 = gezondheid
3 = smaak
4 = gevoeligheid voor regen
5 = gevoeligheid voor monilia
6 = vruchtgrootte
7 = steengrootte
8 = vervoer- en bewaarbaarheid
9 = begin van de vruchtdracht
}S

Als we deze tabel zo eens bekijken, zult U het toch met mij eens moeten
zijn, dat de perspectieven van de kersenteelt bij aanplant van rassen met een
combinatie van de gunstigste eigenschappen al heel wat beter zouden zijn dan
ze nu zijn. Het is zeer moeilijk te berekenen, maar ik geloof toch wel te kunnen
zeggen, dat de winstmarge niet met tientallen, maar met honderden procenten zou toenemen. (Dit is mijn inziens een aanwijzing, dat rassenonderzoek
en het kweken van nieuwe rassen bij de kers effectiever kan zijn dan bij de
appel b.v. daar daarbij relatief veel geringere verbeteringen mogelijk zijn: anderzijds zou onderzoek aan de perzik en de walnoot weer meer resultaten moeten kunnen afwerpen dan bij de kers!)
Nu we gezien hebben, dat het de moeite waard is om te zoeken naar rassen
met een zo gunstig mogelijke combinatie van eigenschappen, komen we vanzelf
aan het tweede deel van de zoeven gestelde vraag:
„ W a a r halen w e deze rassen vandaan?"
Er zijn 2 verschillende wegen, waarlangs naar betere rassen gezocht kan
worden.
DE EERSTE WEG IS ZOEKEN ONDER HET BESTAANDE MATERIAAL.

Dat hier nog grote mogelijkheden liggen, vindt zijn verklaring daarin, dat
men zich tot nu toe nog zeer weinig met onderzoek naar betere kersenrassen heeft beziggehouden en wel omdat de kersen zo moeilijk te beschrijven
en te bestuderen zijn: men moet in de rijptijd van een ras toevallig ter plaatse
aanwezig zijn en de rijptijd t.o.v. enige standaardrassen kunnen vaststellen,
wil men kunnen nagaan of het beproevenswaard is. Verder is de noodzaak tot
sortimentsverbetering blijkbaar tot nu toe ook nog niet zo sterk gevoeld, en
zullen er ook nog wel andere factoren een rol hebben gespeeld.
Dat zoeken naar betere, reeds bestaande rassen kan op verschillende manieren plaats vinden. Allereerst in Nederland zelf. Het blijkt b.v. dat men in
de verschillende kersengebieden, zoals de rivierkleigronden, Limburg, Zeeland
en de N. Brabantse zandgronden in het algemeen een onderling verschillend
sortiment heeft, en men in het ene gebied zelfs de in de andere gebieden veel
geplante rassen niet kent (en ook al hoort men ervan of worden ze door iemand
aanbevolen, dan durft men ze nog niet te planten of te adviseren en blijft men
maar bij het oude sortiment).
Nu hoeft daar natuurlijk niet iets goeds onder te zitten, maar de mogelijkheid is, vooral als de diverse gebieden niet al te sterk verschillende eisen stellen,
toch lang niet uitgesloten.
Vaak is het bovendien zó, dat er in elke streek wel rassen voorkomen, waar
wat in zit (uit andere streken afkomstig of zaailingen), terwijl ze toch
in die streek niet verder verspreid worden totdat er op een zeker moment de
aandacht op valt. Een voorbeeld is de Hedelfinger Riesenkirsche (Roem
van Haalderen), waarvan volgens de nieuwste gegevens de goede naam
Schneider's Späte Knorpelkirsche is; een ander voorbeeld is de 501, die ook
op meerdere plaatsen ontdekt is (dus waarschijnlijk een buitenlands ras, waarvan de naam verloren ging) en nu veelbelovend lijkt als voorganger van de
Early Rivers. Er is dus zeker wel enige reden om de in Nederland voorkomende rassen en eventuele dragende zaailingen goed te bestuderen om hieruit voor
de verschillende streken betere rassen dan de tot nu toe geplante te selecteren.
W e kunnen ook zoeken onder het buitenlandse rassenmateriaal. Hierbij
kunnen beschrijvingen uit de literatuur en schriftelijke of mondelinge mededelingen van buitenlanders behulpzaam zijn, maar daar de beschrijvingen
meestal zeer onvoldoende zijn. de rijptijd vaak niet te bepalen is en de eisen in
het buitenland gesteld, ook dikwijls anders liggen, is een voor-selectie in het
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zeer uitgebreide materiaal zeer moeilijk en is import op vrij ruime schaal van
allerlei rassen wel gewenst. Hoe groot de mogelijkheden nog kunnen zijn,
blijkt wel uit het volgende voorbeeld: de Early Rivers, in Europa wel bekend
en bemind, is kortgeleden in de V. S. ter beproeving ingevoerd. Daar er aldaar vrijwel geen ras zo vroeg rijpt als de Early Rivers en de enige fout hiervan, ni. de gevoeligheid voor bacteriekanker, in de V. S. ook een veel kleinere
rol zal gaan spelen dan bij ons, kan het dus vrijwel niet anders, of dit ras wordt
in dat land een succes.
U zult zich nu wellicht afvragen in hoeverre het rassenonder zoek nu al gevorderd is. Hierover kan ik U het volgende mededelen. Het totale aantal binnen- en buitenlandse rassen, dat in de loop der jaren verzameld is, bedraagt
ongeveer 400. Deze rassen staan voor het grootste gedeelte in het z.g. „museum"
op onze proeftuin ,,de Santacker" te Eist (O.B.); dit „museum" is niet meer
dan een verzamelplaats, waar van elk ras enkele boompjes zolang blijven
staan, totdat er een voorlopige indruk van is verkregen, waarna de goede rassen
in proeven van de consulentschappen en/of het I.V.T., voorzover er plaats is,
opgenomen en de slechte verwijderd worden. Daar de rassen in de loop van vele
jaren binnenkomen, het enthout vaak slecht is en er dus nogal eens gezette enten of oculaties mislukken en om de schaarse ruimte zo goed mogelijk te benutten moesten nogal eens boompjes verplant worden, terwijl bovendien gesnoeid wordt op zo spoedig mogelijke dracht en niet om mooie struiken te krijgen, is het museum een zeer heterogeen geheel. De oudste struiken beginnen
nu juist te dragen, selectie in het museum is dus nog niet mogelijk geweest.
Toch hebben we het afgelopen voorjaar op de Santacker ook reeds een
rassenproef (selectieveld) opgezet.
Hierin is een aantal rassen opgenomen, die we in Nederland en België
aantroffen als plaatselijk ras of zelfs maar als 1 boom en waar iets goeds in
leek te zitten en verder buitenlandse rassen, die volgens de literatuur zeer
beproevenswaard leken. In totaal zijn dit 100 rassen; deze staan in blokken van
6 bomen per ras, zoveel mogelijk in volgorde van rijptijd i.v.m. het keren
van de vogels. Per ras komen er 2 blijvers, op 10 x 8 m afstand, waarvan de
onderstam de Engelse selectie F 12/1 is; deze onderstammen zijn onveredeld
uitgeplant, krijgen gelegenheid een takgestel te vormen en worden dan waarschijnlijk volgend jaar ter plaatse geoculeerd of geënt. De andere 4 bomen
zijn wijkers, waarvan er 2 op de Limburgse Boskriek en 2 op Prunus Mahaleb
staan. Kunnen we in het museum de komende jaren al wat zien, in dit selectieveld zal het nog jaren duren.
Ik wil in dit verband ook nog wijzen op enkele andere rassenproefvelden, die,
voorzover het die in Kesteren en Beesel betreft, ook mede gebruik maakten
van de adviezen en het materiaal van het I.V.T. In Uden (Rijkstuinbouwconsulentschap, 's Hertogenbosch) is een proefveld van een jaar of 10, waar een
35-tal rassen staan en dat al zeer interessante resultaten oplevert; dit zijn
vrijwel alleen Nederlandse rassen (d.w.z. rassen die elders in Nederland ook
al voorkomen).
In Kesteren vindt men een jong proefveld bij ,,Boom en Vrucht" met 15 à 20
rassen (Nederlandse en Belgische); dit begint reeds te dragen. Ten slotte
heeft het Consulentschap Maastricht in 1949 een proefveld te Beesel aangelegd, waarin bijna 60 rassen voorkomen, Nederlandse en enkele der meestbelovende Belgische, Franse en Engelse rassen.
Naast de opzet van rassenproefvelden passen we nog een andere methode
toe om naast onze eigen ervaringen iets te weten te komen over de verzamelde
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rassen, ni. het aan telers en anderen ter beschikking stellen van (meestal overcompleet) materiaal van rassen, die beproevenswaard lijken.
Op deze wijze wordt de komende winter ook weer een aantal rassen
verspreid.
De resultaten van het rassenonderzoek in Nederland zijn, behalve in enkele
publicaties, neergelegd in de a.s. nieuwe druk van de Rassenlijst voor Fruit.
In laatstgenoemde publicatie zijn ten opzichte van de vorige druk vele wijzigingen aangebracht.
Uit het voorgaande zal het U nu wel duidelijk geworden zijn, dat er al heel
wat materiaal verzameld en gedeeltelijk al ondergebracht is in proeven, maar
dat wij nog zeker niet op het spoor zijn van een of meer ideale rassen; dit kan
nog wel jaren duren. Ik sprak U echter van een andere weg, waarlangs naar
betere rassen gezocht kan worden. Ik wil met U een klein eindje deze weg
opgaan om eens te zien hoe deze weg verloopt en hoe snel hij tot het gestelde
doel leidt om U ten slotte te vertellen hoe ver wij reeds gevorderd zijn op
deze weg.
DE TWEEDE WEG IS HET SELECTEREN IN ZAAILINGEN VAN AL OF NIET
DOOR KRUISING VERKREGEN KERSEN.

Wanneer we kruisingen willen gaan maken of eventueel vrijbestoven pitten
gaan verzamelen, dan is een eerste punt van overweging:
„Welk doel stellen wij ons hierbij?" W e willen natuurlijk in de richting van
de ideale kers, maar dat zal slechts stap voor stap gaan en de vraag is nu
maar:
,,Welke eigenschappen zijn de belangrijkste, waar moeten wij het eerst op
letten?" Bij de keuze van de kruisingsouders komt deze vraag al naar voren,
omdat we zelden of nooit alle gewenste eigenschappen in slechts 2 rassen
zullen vinden; bij de selectie in de zaailingen echter in nog sterkere mate, omdat
dan alle eigenschappen bekeken moeten worden, ook diegenen, die in beide of
in één der kruisingsouders reeds gunstig ontwikkeld waren, daar dit ni. in de
zaailingen nog helemaal niet het geval behoeft te zijn. Het is dus zo, dat wij
een keuze moeten doen uit de eigenschappen, die wij willen verbeteren, maar
anderzijds moet er toch ook in enige mate op de andere eigenschappen gelet
worden: een in alle opzichten ideale kers, die zeer klein is b.v. of die niet te
vervoeren is, is voor de praktijk niet geschikt.
W e willen daarom de eigenschappen in 3 groepen verdelen, nl.
1. de eigenschappen, die we in de eerste plaats zo gunstig mogelijk moeten
trachten te combineren in de nieuw te kweken rassen;
2. de eigenschappen, waarop eerst in de tweede plaats geselecteerd wordt
en die dus in niet tè ongunstige zin ontwikkeld mogen zijn;
3. een groep eigenschappen, die wel van belang zijn, maar op zichzelf niet
het af- of goedkeuren van een zaailing bepalen.
Tot de eerste groep behoren de vruchtbaarheid, de gezondheid, de smaak en
de gevoeligheid foor slecht weer en vruchtmonilia; dit is duidelijk, wanneer
we de invloed hiervan op de 3 genoemde factoren, die, de winst bepalen, nagaan. Zijn deze eigenschappen onvoldoende in gunstige zin ontwikkeld, dan
is de zaailing daarmee afgekeurd voor aanplant en op zijn hoogst nog geschikt
als kruisingsouder als bepaalde goede eigenschappen zeer sterk ontwikkeld zijn.
In de tweede groep zouden we willen onderbrengen de vruchtgrootte
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(het

uiterlijk eigenlijk, maar hiervan is de grootte het belangrijkste), de steengrootte, de yeryoer- en bewaarbaarheid en het begin van de vruchtdracht.
Een grote kers als b.v. de Schneider is zeer gewenst, maar daarom mag een
kers met de grootte van een goede Early Rivers, die aan de in de eerste groep
gestelde eisen voldoet, toch ook nog niet direct afgekeurd worden. De kleur
speelt een nog kleinere rol dan de grootte, slechts bonte kersen zijn —- althans
in Nederland — in het algemeen niet gewenst (behalve dan voor de fabrieken),
terwijl de lichtrode meestal als niet rijp beschouwd worden. De eisen, die het
publiek stelt aan glans en vorm, zijn moeilijk vast te stellen, maar zeker niet
hoog; een mooie glans zoals de Wijnkers die heeft, maakt overigens het product wel aantrekkelijker.
De steengrootte speelt zelden een rol van betekenis, maar het komt toch
voor bij enkele rassen, dat de steen zo groot is t.o.v. de kers, dat het hinderlijk is.
De vervoer- en bewaarbaarheid zijn eigenlijk pas goed te beoordelen, wanneer grotere hoeveelheden aangevoerd worden, wat dus moeilijk gaat bij jonge
zaailingen, tenzij de vruchten zeer zacht zijn en snel bruin of vlekkerig worden.
Het begin van de vruchtdracht is tenslotte slechts in zoverre belangrijk, dat
veredelde bomen goed moeten dragen, zo gauw het de moeite waard is de
kersen te gaan plukken; of de boompjes voor het tweede of vierde jaar na het
planten al vol zitten, doet er eigenlijk niets toe.
Ten slotte vinden we in de derde groep de rijptijd, de groeisterkte, de plukbaarheid, de bloeitijd en de bestuivingseisen.
Om arbeidstoppen te vermijden, is een goede spreiding van de pluk zeer
belangrijk; we hebben dus rassen nodig van verschillende rijptijden en kunnen
nog niet zeggen: we hebben slechts een ras nodig, dat dan en dan rijpt (dan
zouden we de rijptijd ook in groep 1 kunnen plaatsen!). Dit punt levert echter
wel een andere moeilijkheid op, nl. de vraag of we rassen moeten zoeken, die
even vroeg of zelfs vroeger en even laat of later rijpen dan de rassen die we
reeds hebben, m.a.w. is vervroeging en/of verlating van het kersenseizoen
nodig, of zou daarentegen verkorting van belang zijn? M.i. moeten we de
vroege en late rassen, die we hebben, sterk trachten te verbeteren, maar heeft
verdere verlenging van het seizoen voorlopig nog zeker geen voorrang boven
het vele andere, dat nog gedaan moet worden.
Een geringere boomgrootte zou in vele opzichten zeer nuttig zijn; de plukkosten zouden heel wat lager komen te liggen, wanneer er niet meer door geoefend personeel met grote en zware ladders gesjouwd behoefde te worden,
een blijver-wijkersysteem zou beter mogelijk worden (is nu slechts mogelijk
met de Morel en de Meikers!), bij afsterving door bacteriekanker of virusziekte gaat er dan ook niet zoveel verloren en is herstel sneller mogelijk;
ten slotte een voordeel voor het rassenonderzoek: dit wordt zowel op proeftuinen als bij particulieren veel eenvoudiger daar de benodigde oppervlakte
bij kleinere bomen direct veel minder wordt. Toch plaatsten we deze eigenschap niet in groep 1, en wel omdat we menen voorlopig nog sneller iets te
mogen verwachten in de richting van het onderzoek naar een zwakke onderstam dan van het selecteren onder de zaailingen op zwakke groei.
De plukbaarheid van een ras is moeilijk te bepalen en te analyseren; hij hangt
van zoveel onderling afhankelijke factoren af, dat moeilijk in deze richting gekweekt kan worden, al is hij als geheel wel van groot belang, zoals wij
reeds zagen.
De belangrijkste factor, die we hier willen noemen, is de gelijkmatigheid
van rijping; sommige rassen moeten 2 x doorgeplukt (dus in 3 x geplukt) wor39
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den, terwijl andere in 1 x geoogst worden, hetgeen natuurlijk de plukkosten
aanzienlijk verlaagt.
Plukken zonder steel („stropen", zoals bij de Morel gebeurt), zou de plukkosten ook zeer sterk verlagen, maar het publiek wenst de kersen nu eenmaal
niet zonder steel, hoewel een aantal rassen zonder nadeel zo in de handel
gebracht zou kunnen worden (en in het buitenland ook wel zo verhandeld
schijnt te worden).
De bloeitijd is meestal van niet zo groot belang; slechts voor niet te vroeg
rijpende rassen zou men zoveel mogelijk in de richting van een late bloei
kunnen selecteren.
Het laatste noemden we de bestuivingseisen. Daar alle zoete rassen zelfsteriel zijn en zelfs de zelffertiele Meikers vruchtbaarder schijnt te zijn bij kruisbestuiving, is selectie in de richting van zelffertiliteit wel gewenst, maar kunnen we deze toch moeilijk in de eerste of tweede groep plaatsen; dat zou pas
kunnen, wanneer we al een voldoende aantal volkomen zelffertiele rassen
hadden. Dat volkomen zelffertiliteit echter vele en grote voordelen op zou
leveren, wordt duidelijk, wanneer men bedenkt, dat dan niet alleen waarschijnlijk de vruchtbaarheid groter en regelmatiger wordt, maar dat men ook
eenvoudiger kan gaan planten, omdat men geen rekening meer behoeft te
houden met bloeitijd en bestuiving en dus blokbeplanting kan toepassen, waardoor de pluk en het spreeuwenkeren goedkoper en eenvoudiger worden.
W e hebben nu het belangrijkste punt, dat naar voren komt, wanneer we
nieuwe rassen gaan kweken, nl. de vaststelling van de selectie-eisen bekeken
en willen we nu nog slechts kort enkele andere punten noemen en U te laten
zien, dat er nog wel iets meer komt kijken eer we nieuwe rassen, ja zelfs voordat we zaailingen hebben.
Wanneer men bepaalde rassen met elkaar wil kruisen, is dat nl. niet altijd zo
eenvoudig. Bloeien ze niet gelijk, dan moet de bloei van het ene ras vervroegd
worden, wat b.v. kan door het op het juiste tijdstip snijden van takken en
plaatsing in een kas (of warme ruimte); hierbij kan de stuifmeelkwaliteit wel
eens achteruit gaan en daarmede het slagingspercentage. Bij de reciproke kruising moet de bloei van het andere ras verlaat worden of wat eenvoudiger is,
men verzamelt en bewaart stuifmeel van dat ras; ook hier kan de kwaliteit en
het bewaarde stuifmeel een rol spelen bij het slagingspercentage.
Ongelijke bloei is dus, zij het met enige reserve, niet onoverkomelijk. Evenmin zijn dat de weersomstandigheden, al spelen deze ook een moeilijk te bepalen rol bij de zetting. Erger is het, wanneer de te kruisen rassen incompatibel
met elkaar zijn (meestal intersteriel genoemd); dan is kruising althans voorlopig onmogelijk; misschien is hierop nog iets te vinden, b.v. kruising bij
lage temperatuur, dit moet echter nog verder onderzocht worden. Ten slotte
moeten we ook nog vreemde bestuiving voorkomen, wat tijdrovend is en zorgen in ruime mate stuifmeel op de stempel te brengen om de kans op een goede
zetting te verhogen.
Alles bij elkaar genomen, is het nog niet zo eenvoudig om een behoorlijk
aantal zaailingen te verkrijgen van een bepaalde kruising, daar er niet alleen
— zoals we zagen — allerlei factoren zijn die de zetting verlagen, maar vooral bij de vroege rassen het kiempercentage vaak slecht is.
De zaden van deze rassen zijn vaak slecht ontwikkeld, zodat een groot gedeelte slechts kiemen en uitgroeien wil onder zeer gunstige kunstmatige omstandigheden. Ons embryocultutironderzoek heeft nu ten doel na te gaan,
welke de gunstigste omstandigheden zijn; wanneer we deze eenmaal kennen,
kunnen we, naar we hopen in vele gevallen een veel groter aantal zaailingen
verkrijgen uit het kruisingszaad dan bij normale uitzaai na stratificatie.
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Het resultaat van cmbryocultuur: de kers waaruit dit plantje is ontstaan hing 6 weken voordat
deze foto genomen werd nog aan de boom.
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Wanneer ik U nu ga vertellen, wat wij reeds in deze richting gedaan hebben, dan is dat snel gebeurd. Veel kruisingen zijn er nl. nog niet gedaan.
Onderzoek naar de bestuivingstechniek en rassenonderzoek vroegen tot nu
toe het grootste deel van onze tijd. Slechts in 1950 en dit jaar (1951) werden
er kruisingen gedaan. De kruisingen van 1950 hadden ten doel het kweken
van rassen met de eigenschappen van de Meikers, maar op een ander tijdstip
rijpend en liefst zonder Volgers. Daar de herkomst van de Meikers niet zeker
is, werden er verschillende mogelijkheden onderzocht, nl. zoet x Meikers en
omgekeerd, zoet x zuur en omgekeerd, zuur x Meikers, Meikers vrij bestoven
en Volger vrijbestoven. De gebruikte rassen, de aantallen bestoven bloemen,
gezette vruchten en verkregen zaailingen vindt U in tabel 4.
Tabel 4.
Overzicht van het zaailingmateriaal, opgekweekt met als doel:
nieuwe Meikerstypen.
Kruisingsouders

9

S

Early Rivers
Early Rivers
Meikers
Meikers
Meikers
Volger Meikers
Wijnkers
Wijnkers
i
Morel
Morel
Morel

Morel
Meikers
Early Rivers
Wijnkers
?

aantal
bloemen
bestoven

aantal
stenen
uitgezaaid

388
665
1069
687

18
23
43
33
701
908
64
8
24
146
150

?

Meikers
Morel
Early Rivers
Meikers
Wijnkers

686
744
905
1092
797

aantal
opgekomen
zaailingen

1
2
6
1
70
402
7
2
24
119
127

De bij enige bestuivingsproeven verkregen vruchten en wat vrijbestoven
vruchten van vroege rassen werden ook uitgezaaid, met het oog op de mogelijkheid een ras te verkrijgen vroeger dan de Early Rivers en van een betere
grootte en kwaliteit dan de bekende zeer vroege rassen; dat 't kiemingspercentage bij deze vroege rassen zeer slecht is, blijkt wel uit tabel 5.
Tabel 5.
Overzicht van het zaailingmateriaal, opgekweekt met als doel combinatie van
vroegheid met goede kwaliteit.
Kruisingsouders

501
501
501
Kweeklust
Kassin Hard
Kassin Zacht

Früheste der Mark
Early Rivers

aantal
bestoven
bloemen

137
264

aantal
stenen
uitgezaaid

aantal
opgekomen
zaailingen

31
42
33
61
87
50

2
1
0
18
5
12
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Variatie bij Zaaiing.
Bovenste foto: Schneider.
Onderste foto: Zaailingen van Schneider.

44

Het afgelopen voorjaar zijn ook weer enige kruisingen uitgevoerd en wel
speciaal tussen rassen, die uitmunten in één of meer van de genoemde zeer
belangrijke eigenschappen. (Zie tabel 6).
Tabel 6.
Overzicht van de in 1952 verrichte kruisingen met als doel combinatie van
goede eigenschappen uit diverse rassen.
Doel

Kruisingsouders

$

9
Kassin Zacht

Lamotte

Combinatie van bloeirijkdora en vruchtgrootte van de Kassin met vroegheid
van de Lamotte

501

Lamotte

Combinatie van vruchtbaarheid en
vruchtgrootte van de 501 met de
vroegheid van de Lamotte

Early Rivers

Früheste der Mark

Combinatie van kwaliteit en vruchtgrootte van de Early Rivers met
vruchtbaarheid en vroegheid van de
Früheste der Mark

Early Rivers

Wijnkers

Het kweken van een ras dat rijpt tussen
deze 2 ouderrassen in, met de vruchtbaarheid van Early Rivers

Early Rivers

Schneider

Het kweken van een ras dat rijpt tussen
deze 2 ouderrassen in, mét de vruchtbaarheid en geringe gevoeligheid voor
regen en monilia van de Early Rivers
en de nezondheid en vruchtgrootte van
de Schneider

Markies

Wijnkers

Combinatie van rijptijd en vruchtbaarheid
van de Markies met de weerstand tegen
regen van de Wijnkers

Markies

Schneider

Combinatie van rijptijd en vruchtbaarheid
van de Markies met gezondheid en
vruchtgrootte van de Schneider

Wijnkers

Early Rivers

Zie reciproke kruising

Wijnkers

Schneider

Combinatie van weerstand tegen regen
en monilia van de Wijnkers met gezondheid en vruchtgrootte van de
Schneider

Schneider

Early Rivers

Zie reciproke kruising

Tot nu toe hebben we steeds gesproken over selectie op eigenschappen, die
aanwezig zijn in de — over de gehele wereld geteelde — rassen. W e zagen
dat nieuwe rassen, waarin de gunstigste eigenschappen, zoals die verspreid
voorkomen over al die bestaande rassen, gecombineerd zijn, een grote verbe45

tering in de economische positie van de kersenteelt teweeg zouden brengen.
De vraag is nu maar: „Komen we zover", en verder zouden we ons kunnen
afvragen of we niet verder zouden komen en sneller zouden opschieten, wanneer we eens probeerden geheel nieuwe eigenschappen in de bestaande rassen
en soorten in te kruisen door b.v. onze toevlucht te nemen tot andere Prunussoorten. Bij dat „geheel nieuw" moet U niet te veel verwachtingen koesteren;
ik bedoel daar nl. ook mee, dat de mate, waarin die eigenschap voorkomt nieuw
is voor het bestaande sortiment. W e zouden hier b.v. kunnen denken aan een
veel grotere kers (door kruising met pruim, perzik of abrikoos), vruchtdracht
in trossen (door kruising met Prunus serotina), een veel zwakkere groei, een
niet-gewild zijn door de vogels enz. Op dit gebied liggen misschien nog wel
meer mogelijkheden.
Plannen zijn nog niet gemaakt, maar wel worden er zoveel mogelijk waarnemingen gedaan aan diverse Prunussoorten, ten einde uit te vinden of hierin
nog goede eigenschappen aanwezig zijn die we gebruiken kunnen. Literatuuronderzoek heeft ons ook al niet veel wijzer gemaakt: we vonden slechts wat
Russische en zeer recente Zweedse en Canadese gegevens en, daar de
winterhardheid in de betreffende landen één van de belangrijkste eigenschappen is en de kruisingen vooral hierop gericht waren, terwijl de teeltwaarde van
de verkregen rassen bij ons zeer gering zou zijn, moeten we ons tevreden
stellen met de conclusie, dat soortskruisingen in sommige gevallen mogelijk
blijken te zijn. Snelle resultaten zijn in het algemeen ook niet van soortskruisingen te verwachten, maar dat is ook niet erg: als ze maar goed zijn. Stel U voor,
een kers aan trossen als bij de druif met de grootte van een pruim, een opbrengst in kg als bij de appels, een prijs als van perziken, niet bezocht door
de vogels, enz. Zo zal ik maar niet verder fantaseren. Een feit is het echter,
dat wel eens de vraag rijst (bij mij en ook bij anderen) of we niet wat meer
in deze fantastische richting moeten gaan zoeken (al zullen het uiteindelijk
misschien geen kersen meer zijn, die we gekweekt hebben, maar geheel nieuwe
vruchten) i.p.v. alleen maar in het afgebakende gebied van raskruisingen te
blijven.
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SAMENVATTING
door

Ir C. J. Gerritsen
(Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen)

Het kersenareaal in Nederland gaat, in tegenstelling tot dat van bijv. appel
. en peer, de laatste jaren vrij sterk achteruit.
De oorzaak hiervan moet gezocht worden in een verminderde rentabiliteit,
door een daling van de prijzen bij stijgende productiekosten, terwijl de stijging
van de opbrengst niet voldoende is om deze inkomstendaling en kostenstijging
te nivelleren; een andere reden is nog het laat in productie komen van een
kersenaanplant, waardoor het dus lang duurt eer het geïnvesteerde kapitaal
gaat renderen (veel langer dan bij ander fruit als bijv. appel en peer).
Dit proces van achteruitgang is te stuiten of misschien zelfs om te keren
door het toepassen van een aantal verbeteringen. Zonder deze verbeteringen
zal pas een evenwicht bereikt worden wanneer de prijzen zodanig gaan stijgen
door een steeds geringer wordende aanvoer, dat de teelt weer rendabel wordt;
hiervoor zal nog meer gerooid moeten worden, hetgeen kapitaalverlies inhoudt,
terwijl het bovendien mogelijk is, dat het intreden van dit evenwicht sterk uitgesteld kan worden door import van kersen en er dan dus nog veel meer gerooid zal moeten worden. Behalve de economische schade door kapitaalverlies
heeft een wachten op een natuurlijk herstel van het evenwicht nog het nadeel,
dat wanneer de prijzen zo moeten stijgen dat de teelt weer lonend wordt, de
kersen als zodanig luxe gaan worden en buiten het bereik komen van een
kleiner of groter deel van het publiek.
De verbeteringen, die toegepast kunnen worden, zijn de volgende:
1. Het alleen dàn planten van kersen, wanneer dat verantwoord is; men
moet hierbij dus rekening houden met de ligging t.o.v. de veiling en de consument, met de arbeidsmarkt, met de rest van het bedrijf e.d. Hierdoor daling
van de productiekosten en stijging van de gemiddelde prijs.
2. Het beter opzetten en verzorgen van de aanplant. Genoemd moeten bijv.
worden: betere keuze van de grond, het meer planten van struiken i.p.v. hoogstammen, het planten van wijkers, juistere plantafstanden, betere spreiding
van de pluk door wijziging in het areaal per ras, betere bestuivingsmogelijkheden en snoei. Hierdoor daling van de productiekosten en stijging van de
opbrengst.
3. Het beter verzorgen van de afzet door bijv. aanvoer in een juistere staat
van rijpheid, verkorting van het tijdsverloop tussen pluk en consumptie, betere
sortering. Hierdoor stijging van de prijs.
4. Het aanplanten van betere rassen. Er zijn in de verschillende bestaande
rassen zodanig goede eigenschappen aanwezig, dat wanneer men rassen met
verschillende rijptijd kon vinden, waarin deze goede eigenschappen gecombineerd waren, de teelt zeker zeer lonend zou zijn. Rassen, die deze ideale rassen
zo dicht mogelijk benaderen, moeten gezocht worden in het over de gehele
wereld bestaande rassenmateriaal of door het kweken van nieuwe rassen. Op
rassenproefvelden worden allerlei buitenlandse en nieuwere binnenlandse rassen onderzocht. Nieuwe rassen worden verkregen door kruising en selectie.
Er moet vooral gelet worden op de volgende eigenschappen: intrede en mate
van vruchtbaarheid, gezondheid, kwaliteit (smaak + vruchtgrootte) en gevoeligheid voor uitwendige omstandigheden, vooral voor regen, maar ook
voor vruchtmonilia, vervoer en bewaring. Het is niet uitgesloten, dat kruising
met andere species grote mogelijkheden biedt. Door aanplant van betere rassen
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worden zowel de productiekosten, de opbrengst als de prijs gunstig beïnvloed.
5. Het gebruiken van een zwakke onderstam. Onderzoek hiernaar is gaande.
Hierdoor daling van de productiekosten en vroegere en mogelijk ook grotere
opbrengst.
SUMMARY
by C. J. Gerritsen, of the Institute of Horticultural Plant Breeding
at Wageningen
In the Netherlands the area under cherries has been fairly decreasing in
the last few years, as contrasted with that under pears and apples.
This is due to reduced remunerativeness, and a fall in prices with production costs going up, whereas the increased yields do not counterbalance the
reduced proceeds and advance of production costs. Another reason is that a
cherry-orchard comes late into production, so it takes long for a grower to
obtain a fair return on the capital invested, in fact much longer than with
e.g. apples and pears.
The process of decline may be stopped or even reversed by applying a number of improvements. Without improvements an equilibrium will not be reached
until prices rise tot such an extent (due to gradually decreasing arrivals) as
to make the culture paying again. This can only be attained by pulling up more
trees, which would entail loss of capital. Besides, it is possible to delay the
establishment of the equilibrium by importing cherries; in that case much more
trees will have to be pulled up. Apart from the economic losses due to decreasing capitals, waiting for a natural restoration of the equilibrium has the
disadvantage that if prices are to rise to such a height as to make the culture
paying again, the cherries will be looked upon as a luxury which is no longer
within the means of a smaller or larger part of the public.
The improvements which can be applied, are the following:
1. Plant cherries only if it is justified to do so. Points to be considered in
growing cherries are: a good location with respect to the auctions and the consumer, the labour-market, whether or not other crops are grown as part of the
enterprise, and the like. Jf all these points are duly observed, the production
costs will be reduced, whereas the average price will go up.
2. Plantations should be set up more efficiently and better care should be
given to them. A few points are worth mentioning here such as: better choice
of soil, more frequent planting of bushes instead of standard trees, the
planting of filler trees, more correct planting distances, better spreading of
the picking by changing the area per variety, better possibilities of pollination,
and pruning. Result: decreased production costs, increased returns.
3. Better management in selling, e.g. by supplying crops that have reached
the stage of proper maturity, shortening the period between harvesting and
consumption, and better grading. Result: increased price.
4. The planting of better varieties. The various established varieties contain
such good properties that, if varieties combining these good properties and
maturing at different times could be found, the culture would undoubtedly be
paying. Efforts to obtain varieties approaching these ideal varieties as closely
as possible should be extended to all parts of the world. It is also possible to
obtain them by growing new varieties. All kinds of the foreign and the newer
native varieties are investigated on trial fields. New varieties are obtained from
crosses and selections. The main points to consider are: setting in and measure
of fertility, health, quality (taste + fruit size); susceptibility to external con48

ditions (mainly to rain, but also to brown rot (Monilia fructigena Pers.);
transportability and storing qualities. There may be great possibilities in crossing with other species. Planting better varieties has a favourable influence on
production costs, yield and price.
5. By using weak rootstocks it is possible to reduce the production costs, and
to obtain earlier yields which also may be larger.
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DISCUSSIE
De Heer van Zyll. Op het gebied van de pluklonen heerst een chaotische
toestand. De werkgevers moeten zich beter organiseren en aan de loonstandaard
vast houden.
Voorzitter. Een regeling voor zo'n bonte mengeling van arbeidskrachten en
een dergelijke arbeidstop is niet gemakkelijk.
Pro/. Sprenger. Het is ook belangrijk, waar de kersenboomgaarden liggen.
De consument wil graag in de boomgaarden eten en dan iets meer betalen;
deze boomgaarden zijn bij de pachters wel gewild. Een flinke kalibemesting
doet de opbrengst vaak toenemen. De vorm van het perceel is belangrijk i.v.m.
de kosten van het keren.
Ir Bloemsma. Alleen op de beste gronden met prima ontwatering moeten we
kersen planten. Ik zou willen adviseren „Rooi de oneconomische boomgaarden
op ongeschikte grond".
Ir Dorsman. Zijn er geen mogelijkheden het sorteren te centraliseren?
De Heer Evers. W e hebben dit geprobeerd, maar het is nog niet gelukt.
Voor bedrijven ver van de veiling is het niet aantrekkelijk. Voor een geconcentreerd centrum is centraal sorteren toch het overwegen waard. Verschillende
fabrieken hebben buitenlandse kersen gekocht, omdat ze niet tevreden waren
met de kwaliteit van de Nederlandse kersen.
Ir Zweede. De fabrieken kunnen het „rood" ook wel gebruiken mits dit goed
gesorteerd is. Zelf sorteren levert echter te veel moeilijkheden op.
Dr de Bakker. Ik kan uit eigen ervaring mededelen, dat je als stadbewoner
geen trek hebt in kersen. Het is vaak rommel wat in de steden aangeboden
wordt. De kers is wat de verzorging betreft achter aangekomen en verkeert in
dezelfde toestand als de andere fruitsoorten 25 jaar geleden. Wanneer deze
zaak van alle kanten goed wordt aangepakt is er aan de afzet veel te verbeteren.
De heer Gubbels. In België teelt men hetzelfde sortiment als hier, de verzorging van de bomen is er over 't algemeen matig. Toch zijn de kersen in België groter van stuk en zijn daardoor gemakkelijker te sorteren. De kersen
hangen in België apart, hier in trossen. Ik ben van mening dat wij een te groot
aantal kersen per boom telen.
De Heer Evers. Ik hoop dat men nog eens een middel vindt de kersen te
dunnen, want de kleine kers is altijd de dupe.
Dr Pijls. De bemesting is op de meeste plaatsen thans vrij goed in orde. Het
gevolg hiervan is het grote aantal kersen. Thans is misschien de watervoorziening in 't minimum gekomen. Op dit gebied is onderzoek noodzakelijk.
De Heer van Heyst. In het Kromme Rijngebied neemt de oppervlakte zowel
als de opbrengst nog toe.
Ir ]. D. Gerritsen. In de Betuwe trekt de Wijnkers steeds meer de aandacht.
Geeft dit ook consequenties voor de verwerking?
Ir Zweede. De Wijnkers is vermoedelijk wel ongeveer gelijk te stellen met
de Meikers; maar ik durf niet te voorspellen of de industrie deze kers zal nemen.
Ir ]. D. Gerritsen. Men zou de indruk kunnen krijgen, dat men grotere kersen krijgt bij minder goede verzorging. Hiermee ben ik het absoluut niet eens.
Mijn ervaring is dat de telers die de beste bemesting en verzorging geven, de
grootste vruchten oogsten.
Ir Zweede. Proeven genomen door Ir van Stuivenberg in Hedel toonden aan,
dat bij verhoogde kalibemesting de grootte en de zoetheid van de Morel toenam.
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