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1.INLEIDING

Van 15'tot20augustus 1966werd te College Park (Maryland,
U.S.A.)hetXVII "International Horticultural Congress" georganiseerd
door de "International Society forHorticultural Science" door
ir.G.S.Roosje enir.Joh.Bosbijgewoond. Ophet congres werd een
groot aantal lezingen over fruitteeltkundige onderwerpen gehouden.
Daarhet totale aantal van 710lezingen (gehele congres,dus alle
onderwerpen)was verdeeld in 11 tot 15secties gebeurde hetmeer dan
eens dat interessante onderwerpen inverschillende secties ophet
zelfde uurwerden behandeld.ïlededoordat de sectievoordrachten in
soms veruiteenliggende gebouwenwerden gehoudenwashet onmogelijk
alle opdefruitteeltbetrekking hebbende lezingen bij tewonen.
De samenvattingen van desectievoordrachten zijnreeds gebundeld
alsProceedings of theXVII International Horticultural Congress
vol. I, 1966.Bijzondere vermeldingwillenwijmaken van eencolloquium "World Fruit Industry" onder leidingvanProf.Dr.S.A.Pieniazek
(Polen)waarop een overzichtwerd gegevenvan dewereldfruitproduktie.
Het ligt indebedoeling datdevoordrachten van dit colloquium
gezamenlijk zullenworden gepubliceerd. Aan dit congreswerd door
G.S.Roosje ook eenbijdrage geleverd doorhethouden van een lezing,
getiteld? "Tree size control and tree shaping for apples inThe
Netherlands".
V<5ó"rhet congres,van 2augustus tot 15augustus,werd ingezelschapvan ir.Joh.Bos (Nederlandse Fruittelers Organisatie)en
ir.P.M.Felius (Koninklijke Maatschap tussenEigenaren van Gronden
in deWilhelminapolder endeOost-Bevelandpolder)eenbezoek gebracht
aan fruitteeltcentra en onderzoekinstellingen indeVerenigde Staten
eninCanada.
Nahet congres werd de fruitteelt inVirginia enWest-Virginia
bezocht.
Daar op 12maart 1966 eenuitgebreid verslagvan een studiereis
van fruitteeltdeskundigennaar deVerenigde Staten van Noord-Amerika
verscheen (Bijlage indeFruitteelt 56 (10)> 32pp, 1966)zal inhet
volgende verslag nietworden gestreefd naarhet geven van eenzo
volledigmogelijk beeld van defruitteelt inAmerika.

Het leekmeer gewenst op enkele ontwikkelingen, die ookvoor de
fruitteelt inNederland -van"belangzijn ofkunnen zijn,nader in
tegaan.Bijde samenstelling van ditverslag is zowelge"bruik
gemaakt van de informatie, die tijdens het tuinbouwkundig congres
werd vergaard, als van de tijdens de reis door de fruitteeltcentra
verkregen gegevens.

2.BEZOCHTEPERSONENENINSTELLINGEN

3en4augustus;Yakima-valley (Washington)
Contactmet
Mr.BillHudson,YakimaCountyExtensionService,
Yakima
Mr.PhilJenkins,Wilbur-Ellis Company,Yakima
Mr.N.P.Kleyn,Grandview
5augustus

Gebied tenzuidenvanWenatchee (Washington)
Contactmet
Br.L.P.Batjer,TreeFruitResearchCenter,
Wenatchee
Dr.S.Hoyt,TreeFruitResearchCenter,Wenatchee
Dr.R.B.Tukey,ExtensionHorticulturist,Wash.St.
Un.,Pullman
Mr.MelCrowder,LakeChelanFruitGrowers,Chelan
Mr.CalvinL.Cooper,Orchardjstandprivateresearch
Horticulturist,Pateros

6augustus

1.Gebied tennoordenvanWenatchee (Washington)
Contactmet
Mr.RichardBartram,CooperativeExtension
Service,Wenatchee
2.GebiedQuincy-valley(Washington)
Contactmet
Mr.CarlPerleberg,ColumbiaBasinNursery,
Quincy
Mr.GeorgeBruggman,Emmett,Idaho

7augustus

HeathNurseries,Brewster (Washington)
Contactmet
Mr.EdmundHeath

8augustus

1.ResearchStationSummerland (B.C.),Canada
Contactmet
Dr.N.E.Looney
Dr.K.0.Lapins
Mr.MacMechan
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8augustus

9augustus

2.BoomgaardHr.LouisL.vanRoechoudt,Okanagan
Centre(B.C.
Canada
3.Bezoeksorteerafdeling"VernonFruitUnion",
Winfield (B.C.), Canada
s1.Fruitteeltgebied bijKelowna (B.C.),Canada
Contactmet
Mr.JohnA.Smith,SupervisingHorticulturist,
B.C. Dept.ofAgriculture,Kelowna(B.C.)
2.ResearchStationSummerland
Contactmet
Dr.H.F.Welshenmedewerkers

10augustus

sTraasNurseryLtd.,Langley (B.C.),Canada

11augustus

;1.HillTopOrchardsandNurseries Inc.,Hartford
(Michigan)
Contactmet
Mr.WallaceE.Heuser
2.FridayTractorComp.,Hartford (Michigan)

12augustus

;MichiganStateUniversity,Dept.ofHorticulture
Contactmet
Dr.R.F.Carlson
Dr.D.H.Dewey
Dr.D.R.Dilley
Dr.L.Martin

15-20augustus

sCongresteCollegePark,Maryland

20augustus

sWinchesterFruitResearchLaboratory,Winchester (Va.)
Contactmet
Mr.G.R.Williams

21augustus

ÎUniversityExperimentFarm,Kearneysville (W-Va.)
Contactmet
Mr.EdCould

3.KLEINEBOOHVORIî

Demeest algemene boomvorm bij appel enpeer inAmerika is een
grote struik op zaailing-onderstam.Denoodzaak totverlaging van
produktiekosten heeft de laatste jaren debelangstellingvoor
kleinere boomvormen sterk doen toenemen.
Een kleinere boomvorm kan opverschillende manieren wordennagestreefd! door toepassingvan zwakkere groei inducerende onderstammen
(lïenLïlï-onderstammen),door gebruik temakenvan groeiverzwakkende
tussenstammen,door spurtypen teplanten endoormiddel van snoei
("moldenhold" snoei).Het is opvallend, datmenvooral onder onderzoekers,voorlichtingsmensen eninkringen vanboomkwekers duidelijke
voorstanders vanhet ene ofandere systeem om dekleinere boomvorm te
bereiken aantreft.
Uiteraard weerspiegelt dezevoorkeur voorhet ene ofhet andere
systeem zich evenzeer inde aanplant in de laatste 5tot 10jaren.
Dat deverschillende systemen voorlopignaast elkaar blijven
worden gekozen ishet gevolgvan onvoldoende ervaring met deverschillende systemen onder debinnenAmerika ensoms binnen éé"nfruitteeltgebied sterk uiteenlopende omstandighedenvanklimaat enbodem.
3.1.ToepassingvanI
.
'
i enUi-onderstammen
Inverscheidene staten zijnvooral inproeftuinen reeds 10
tot 30jaar geleden proefvelden metverschillende appelrassen op
verschillende Malling-onderstammenaangelegd,maar daarbijis
dikwijls minder rekening gehoudenmet speciale eisen,dieverschillende onderstammen vooral ten aanzien va.nondersteuning
stellen.Het isbegrijpelijk dathierdoor deM IXbijvelen geen
waardering kanvinden.
Eenuitlating als dievan H.W.Miller (1959)"True dwarfs
remind me of Shetland ponies;pretty to look at and playwith
butnot much good topull apay load"wordtnog steeds door velen
gedeeld.De bezwaren tegenM IXmeer concreet zijns te zwakke
groei, teveelwerk vragend, te gevoeligvoorwintervorst.

Verscheidene tijdens dereis "bezochteboomgaarden opIIIX
(VanWell,Wenatchee; Quincy-valley5 ^ a n Roechoudt, Okanagan
Centre)Toewezen echter,dat"bomenopH IXmits voldoende ondersteund envoldoende nauw geplant goed kunnenvoldoen. Ophetbedrijf van deheerVanRoechoudt kon duidelijkworden vastgesteld
datbomen opM IXnietgevoeliger voorwintervorst zijndanbomen
op zaailing-onderstam.Deindrukwerd verkregen dat slechtverzorgde bomen opM IXwelvorstgevoeliger zijn dan goedverzorgde.
Dit lijkt echter evenzeer tegeldenvoor bomen opandere onderstammen.Naar onzemeningbestaan erook inAmerika opgoede
grondenmogelijkhedenvoor de teelt van appel opM IX.Zekeris
echter datverschillende voordelen vanbomen opM IX,die onder
Nederlandse omstandighedengelden,veelminder geldenvoorde
teeltomstandigheden inAmerika. InAmerika,vooral inhetwesten
vanAmerika,komen debomen op sterkere onderstammen sneller in
produktie dan in ons land, terwijl devruchtkleur en vruchtgrootte
aan dezebomen dank zijdehogere lichtintensiteit tenminstegelijkwaardig zijn aan dievanbomen opM IX inNederland.
De belangstelling van deAmerikaanse fruitteler vóórde
matig sterke onderstammen IIVII,M II enM IV isveel groter
geweest,waarbijwat later ookbelangstelling voor deMM-onderstammenMM 104,MM 106 enMM 111 ontstond.
Velenhebben zich echter in de laatste jarenweermeer van
deze onderstammen afgewend. Dit ishet gevolgvanhet feit dat ook
bomen opMVII enM IV inhet begin en zeker op ondiepe profielen
ondersteuning behoeven, terwijl deMVII,MM 104enMM 106 zeer
vatbaar voor stambasisrotbleken te zijnwanneer deboomgaardwordt geïrrigeerd (Fishor, 1966).
Inhetwestenwaar irrigatie nodig is enwaar dewinters zeer
strengkunnen zijnvoeltmen zich eigenlijk veiliger bij de zaailing-onderstam; inhet oosten (Virginia)is degrond dikwijls zo
onregelmatig enhet profiel zo dun datmen bang is dat de bomen
opM enMM-onderstammen zich onvoldoende snel zullen ontwikkelen,
zodatmen zich daar ookvaakveiliger voelt bij de zaailing-onderstam.
Volgens Dr.Lapins (Summerlaad)zouM 26weinigwinterhard zijn
enbovendiennogvatbaar voor "fire-blight".

3.2. Groeiverzwakkende tussenstaiamen
Het isuit het onder 3.1• opgemerkte reeds begrijpelijk dat
men inAmerika enCana.uainhet onderzoek enin de praktijk heeft
getracht ennog tracht eengroeiverzwakking hij deappelbomen op
zaailing-onderstam tebereiken door toepassingvan een zwakke
groei inducerende tussenstam (Carlson, 1965, 1966). Als tussenstamwerden inAmerika o.a. "Clark dwarf" (=waarschijnlijk
M VIII),H IX,LIVII geprobeerd.
Kr.Goiild (V/estVirginia), dieveelmet tussenstammenexperimenteerde,stelde evenwel duidelijk dathet gebruik vantussenstammen bijappel methet doel de groeikracht van de zaailingonderstam teverzwakken, geen goedebenadering van de vervulling
vandewens tot kleinere boomvormen oplevert.
3.3. Spurtypen
Omstreeks 1920werd eenmutant vanDelicious inde Okanagan
Valley inWashington ontdekt,welke zichvooral door zijngroeiwijze vandeDelicious onderscheidde (Westwood enZielinski, 1966).
Dezemutant werd later GkanomaDelicious genoemd. Debomenvan
Okanoma Delicious waren kleiner,meer compact enhaddenveel meer
vx'uchtsporenover degehele boom dan degewoneDelicious.
Inmeer recente jaren zijn eenaantalnieuwe mutanten met
compacte groeiwijzes dez.g.spurtypen gevonden, aanvankelijk
allen vanDelicious,sinds 1959 ookvanGoldenDelicious.
De spurtypen zijn zeerwelkom omaanhet streven van een
kleinere boomvorm tekunnenvoldoenmet behoud van een sterke
onderstam.
Devele indrukken,die tenaanzien van de spurtypen van
GoldenDelicious kondenworden opgedaan zullen hieronder beknopt
wordenweergegeven.
- De spurtypen van GoldenDelicious,waarover het meest wordt
gesproken endiehetmeestworden geplant,zijn; Starkspur
GoldenDelicious,Goldspur (=GoldenAuvil Spur =Sundale
Sturdy Spur), Yellowspur (=Golden Yellospur).
-Mutaties bijappel enpeeruiten zichmeestal als een takmet
gewijzigde eigenschappen ten opzichte van derestvan de boom.

BijdespurtypenvanGoldenDeliciousop êên naheeftmenin
"boomgaarden êên ofmeergeheelgemuteerdebomenaangetroffen.
Ditkaneropwijzendatdemutatiereedsaanwezigwasinoculatiehoutdatvanelderskwam.Dehierdoorwatonzekereherkomst
heeftsommigeneraandoentwijfelenofallethansinomloop
zijndespurtypenvanGoldenDeliciouswerkelijkweleenverschillendeherkomsthebben.
-BijdevermeerderingvandespurtypenvanGoldenDeliciousis
mensomsuitgegaanvan êên boom,ookalkwamenerinhetperceel
waardeontdekkingwerdgedaanmeergemuteerdebomenvoor.Inde
meestegevallenishetoculatiehoutvoordevermeerderingverzameldvanalleineenbepaaldperceelgevondengemuteerdebomen.
Hetisdaardoornietgeheeluitgeslotendatsommigespurtypenin
feitezijnsamengestelduitverschillendespurtypenenderhalve
nietuniformbehoeventezijn.Hetisdaaromvangrootbelang
datMr.GouldindeproeftuinteKearneysville(W.Va.)eenproefveldvan2-g-haheeftaangelegd,waarvanallemoederbomengescheidenisvermeerderd opdeonderstammenMVII,MM106en
zaailing.Ditzalhetmogelijkmakeneventueleverschillen
tussendemoederbomenalsnogvasttestellen.Inditproefveld
komenvoor;
no. 1tot14(d.w.z.14moederbomen)
herkomstThornton ,indehandelalsYellowspur
no.15tot18

Sundale , " "

"

" Goldspur

no.19

Thompson , " "

"

" Yellowspur

no.20tot21

Gilbert,no.20""

no.22

Morrison , " "

no.23

Frazer

no.24tot25

Elliott

no.26

Hockman

no.27tot29

Templin

no.JOtot32
no.33tot34

C.R.0.Co.
Schell(deenigewaarvanmoedertak
aanwezigis)

"
"

" Starkspur
" Morspur

,nietbenaamd

-DuidelijkeverschilleningroeiwijzetussendebekendstespurtypenStarkspurGoldenDelicious,GoldspurenYellowspuronderlingwerdennietwaargenomen,hoewelineenboomgaard (teler
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JeromeDivistePateros,Wash.)driejarigebomenYellowspur
opzaailingenvierjarigeStarkspurGoldenDeliciousopzaailing
naastelkaarkondenwordenbeoordeeld.Ineenanderbedrijf
(CalvinL.CoopertePateros,Wash.),waarvierjarigeentenvan
StarkspurGoldenDelicious,GoldspurenYellowspuropgewone
GoldenDeliciousvoorkwamen,lekendevruchtenvanGoldspur
hoger(meerkegelvormig)dandievandebeideanderespurtypen.
VolgensdeboomkwekerMr.E.W.Heath(Pateros,Wash.)zouer geen
enkelwaarneembaarverschiltussendevruchtenvandedriezo
juistgenoemdespurtypenbestaan.Welzoudendetakhoekenbij
YellowspurwatwijderzijndandiebijStarkspurGoldenDeliciousenGoldspur.
Inhetwestelijkeappeltoeltgebiedtreedtgeenofhoegenaamd
geenverruwingvandevruchtschilvanGoldenDeliciousop,maar
inMichiganenvooralinhetoostenisverruwingbijditras
eengrootprobleem.Volgensdefruitteler-boomkwekerW.Heuser
(Hartford,Mich.)zijnvelendemeningtoegedaan,datde
vruchtenvandeGoldenDeliciousspurtypenruwerwordendandie
vangewoneGoldenDelicious.Defieldmanvan"LakeChelanFruit
Growers",Mr.MelCrowder,gafookalszijnmeningdatde
vruchtenvandespurtypeGoldenDelicious eenwatruwerevruchtschilhebben,maarhijwildehetnoggeenechteverruwingnoemen.
Degman(19^3)steldebijverscheidenespurtypenvanRedDeliciousvastdatdevruchtengemakkelijkerverruwdendanvande
gewoneDelicious.Mogelijkzullenjuistopditpuntvanvruchtverruwingonderonzeomstandighedenverschillen tussenverschillendespurtypenvanGoldenDeliciousnaarvorentreden,daar
hetbestaanvanzulkeverschilleninWashingtonStatedoorde
gunstigeweersomstandighedengemaskeerdkanzijn.
DespurtypenvanzowelRedDeliciousalsGoldenDeliciousworden
meestalopzaailinggekweekt,omdatmenjuistdeonzekerheid
overdeHenMM-onderstammenwilvermijdenenmenbijspurtypen
opzaailingtocheenwezenlijkkleinereboomzalkrijgen.
HeuserprefereerdedespurtypenopMVII,MM104,IM106of
MM111JdeMVIIenMM106vooralvoorhetsterkgroeienderas
RedDelicious,terwijldesterkereMi's (MM104,MM111)voor
dezwakkergroeiendeGoldenDeliciousdevoorkeurzoudenverdienen.OphetbedrijfvanR.E.RedmanandSons (Parker,Wash.)

- 10kondenwevaststellendatdriejarigebonenspurtypeGolden
Delicious opzaailingonderstam kleinerwarendande"bomenvan
gewoneGoldenDeliciousopMM106enMVII.Ookindeproeftuin
teKearneysville(W.Virginia)zagenwespurtypenvanGolden
Delicious opzaailingonderstam,diedeindrukmaaktennietveel
grotertezullenwordendaneenflinkontwikkeldegewoneGolden
Delicious opMIXinNederland.HierbijsluitaaneenopmerkingvanHeuserdatdebelangstellingvoorspurtypenvanGolden
DeliciousinVirginiaweerwatzouteruglopenomdatmenzelfs
bangwasdatdespurtypenopzaailingopdemindergoede
grondenteweinigzoudengroeien.
DeonderstambleekbijspurtypeGoldenDelicious eengroteinvloeduitteoefenenopdehoek,diedegesteltakkenmetde
harttakmaakten.DezehoekwashetgrootstbijMM106,kleiner
bijMVIIennogveelkleinerbijzaailing.Ietsdergelijks
bleekookbijeenspurtypevanRedDelicious (W.Heuser,Hartford,Mich.),waardetakkenvanbomenopMIIeenveelsteilere
standvertoondendandetakkenvanbomenopMVII.Dushoe
sterkerdeonderstamhoekleinerdetakhoeken.EensteilegroeiwijzewordtdoordeAmerikaneninhetalgemeenalseenvoordeel
gezien,omdatdithetgebruikvanstuthoutmindernoodzakelijk
ofzelfsoverbodigmaakt.
Vantweezijden (Heuser,Hartford,Mich,enPerleberg,Quincy,
Wash.)werdnaarvorengebrachtda.tdekansophetoptredenvan
beurtjarenbijspurtypenvanGoldenDeliciousweleensgroter
zoukunnenzijndanbijdegewoneGoldenDelicious.
BijeenbezoekaandefruittelerMr.KennethDay (Kelowna,B.C.)
kwamnaarvorendatdeStarkrimson,éénvandespurtypenvan
RedDelicious,mindergevoeligisvoornachtvorst dandegewone
Delicious.
Verscheidene spurtypenvanDelicious ofRedDeliciouszijn
reedslangeropgroteschaalgeplant.HoeweldaarvanStarkrimson

(=BisbeeRedDelicious)metegaalrodevruchteneen

zeerbelangrijkeplaatsinneemt,bestaatertochgeeneensluidend oordeeloverwelkspurtypevanDelicioushetbesteis.
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Inhoeverreboomkwekersbelangen daarbijeenrolspelenvalt
moeilijk tebeoordelen.VolgensHeuser(Michigan)wordteen
lichtgestreepteDeliciousalsdievandespurtypeRedSpur
Delicious (syn.:"Show","ShowRed")hogergewaardeerddande
egaaldieprode.DeboomkwekerHeath(Washington)zeidatde
fruittelersinWashingtoninderdaaddevoorkeurgevenaaneen
watgestreepteRedDelicious.Hijbrachtalszodanigde"High
Early"naarvorenwelkemutant geen spurtypeisendaaromdoor
HeathopMM111ofMM104werdaanbevolenomtochaandewens
vaneenkleinereboomtekunnenvoldoen.Haaronzemeningwas
"HighEarly"lelijkgestreept.Gould (W.Va.)achttedespurtype
''OregonRed"meergeschiktdanStarkrimson.
MenkanwelstellendatdespurtypenvanRedDeliciouswat
sterkergroeiendandievanGoldenDelicious.Daaromzalmen
voordespurtypenvanRedDeliciousnogvanwatzwakkereonderstammengebruikkunnenmakendanvoordievanGoldenDelicious.
•Vanverscheideneandererassen,o.a.Lodi,Winesapkomenook
spurtypenvoor,maarwordeninAmerikanietofweiniggeplant.
MetgrotebelangstellingnamenweinWashingtonStatekennisvan
hetbestaanvaneenspurtypevanTydeman'sEarly,waarvande
takkennietdetypischkalegedeeltenvertonenzoalsbijde
gewoneTydeman'sEarly.WezageninWashingtonStateenkele
tweeofdriejarigebomenTydeman'sEarlyspurtypeopMM104
naastdegewoneTydeman'sEarlyopMM104.Hetverschilwas
opvallendgroot.Erbestaat evenwelinAmerikaenigetwijfel
ofditspurtypeeennatuurlijkemutatieisofhetresultaatvan
eenbestralingmetgammastralen.Alsditspurtypedoorbestralingisontstaanvreestmendaterbehalveindegroeiwijzeook
andereeigenschappenb.v.devruchtvormofvruchtkleur,gemuteerdkunnenzijn.NietteminwerdopdeproeftuinteKearneysville (W.Va.)eenproefaangelegdwaarbijvergelekenwordende
Tydeman'sEarlyspurtypeendegewoneTydeman'sEarlyopMVII,
MM106,MM111,MM104enzaailing (oculatiesgeplaatst1966,
allesgeplantop12-g-x25ft(+3,75x7,50 m). GeziendemoeilijkegroeiwijzevandegewoneTydeman'sEarlyzullenwij
trachtenditspurtypezospoedigmogelijkookonderNederlandse
omstandigheden opbruikbaarheid tetoetsen.
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-Tenslotte zijnogvermeld datwij in enkele percelen metspurtype Golden Delicious werden opmerkzaam gemaakt ophet feit dat
ineen perceel spurtypen één ofmeerbomen kondenvoorkomen die
zichinhun groeiwijze niet als spurtype gedroegen,maar die
eenmet de gewone Golden Delicious overeenkomende groeiwijze
vertoonden.Er zijn tweemogelijkheden: 1.de afwijkende bomen
waren gewone GoldenDelicious,die per abuis tussen de spurtypen
GoldenDelicious terecht zijn gekomen of 2.de spurtypen Golden
Delicious kunnen "teruglopen" naar gewone Golden Delicious.Het
laatste zounog bedenkelijker zijn danhet eerste.Bijinformatie bleek, datmen "teruglopen"van de reeds veel langerin
omloop zijnde spurtypen vanRed Delicious nognietheeftvastgesteld.
3.4. "Hold and Hold" snoei
Inhet algemeen worden de jonge appel-enperebomen inAmerika
weinig gesnoeid.Er ontstaat daardoor eenaantal vrij steile
takken,waarvan er éénals harttak kanwordenuitgekozen.De
takkenworden somsniet,soms eenweinig ingesnoeid. Zodrade
boomvruchtbaar wordt, -endat isbijappelbomen op zaailing in
Amerika jaren eerder dan in ons land het geval zou zijn - ,zakken
de takkenvanzelf uit.De lange vrij slappe takken,die aldus door
hun sterkevruchtdracht uitzakken,moeten gestutworden omte
voorkomen dat zebreken.Het stutten isooknodig om devruchten,
diebijver doorbuigen van de takken eenandere positie tenopyandezon.,
zichtev'zoudengaan innemen,voor zonnebrand tebehoeden.Ditstuttenkostniet allenveel arbeid,maarhet bemoeilijkt de uitvoering
van cultuurmaatregelen als het bevloeien ofberegenen, deziektebestrijding, terwijl het stuthout bijhet oogstenuiteraard ook een
hinderpaal oplevert.Wat als "mold enhold" snoei wordt gepropageerd isniets anders danhet strikter envooral korter snoeien.
Er komt een sterker gestel in deboom endeboomgrootte wordtbeperkt gehouden door op zwakke zijtakken terug te snoeien.Deboom
blijft aldus kleiner en erbehoeft niet ofveel minder teworden
gestut.Wanneer deze "mold enhold" snoei drastisch wordtuitgevoerd bestaat echterhet gevaar dat degroei teveelwordtgestimuleerd endevruchten tegrofworden.Erwordt daarom geadviseerd
voorzichtig te zijnmet de stikstofbemesting', daar anders het
gevaarvoor stip groterwordt.
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3.5. Conclusie
Het strevennaar eenkleine boomvorm is algemeen enintensief.DeAmerikanen, die inhun land veelmislukkingen van"beplantingen op zwakke groei inducerende onderstammen hebben gezien
of ervangehoord hebben, achten het risico van aanplant opM en
MM-onderstammen inhet algemeen groter danhet risico van een
spurtype op zaailing-onderstam.VoorNederlandse omstandigheden,
inhet bijzondei"waar Golden Delicious opM IX ofmatig sterke
onderstammen goed voldoet,lijkt het vooralsnogniet verantwoord
een spurtype Golden Delicious op sterke onderstam aan tebevelen.
Zelfs isnog dubieus of een spurtype Golden Delicious opminder
goede gronden in ons land kanworden aanbevolen zo langnogniet
is aangetoond of devruchten onder dergelijke omstandigheden
voldoende opgrootte enkleurkomen.

-H4.RASSENKEUZE
InWashington State bestaat 50/£van deappelproduktie uitRed
Delicious.Devele jonge aanplant van GoldenDelicious geeft reeds
aan dat ervan.dit ras inde toekomst eenveel grotere aanvoer kan
worden verwacht.Inde laatste tien jaar is de produktie van Golden
Delicious reeds vertienvoudigd.
Spoedig zullenRed Delicious enGolden Delicious samenin
Washington State 80/£van deproduktie uitmaken.
Ook inde andere appelteeltgebiedennemen deze beide rassen een
belangrijke plaats in,maar dekwaliteit van Golden Delicious laat in
het oostenvaak tewensen over doorvruchtverruwing.Daardoor neemt
inMichigan Jonathan eenbelangrijke plaats in,inhet gebied Virginia
enWest-Virginia wordt ooknogveelYork Imperial geteeld voor de
verwerkende industrie.
De teeltvan zomerappels is inAmerika zeerbeperkt en alleen
voor lokale afzet.De lang ingas bewaardewinterappels beconcurreren
de zomerappels.Verder heeft men inde zomerappels vrijveel last van
glazigheid.
We zagen als zomerappels o.a.
- Tydeman'sEarly.BijR.E.Redman and Sons bijParker (Wash.)stond
eenprachtige zeven jaar oudebeplanting Tydeman's Early opMM 106,
waarinmen (nog)geenkleinvruchtigheidsprobleem kende.Ookvan
andere zijdenwerd onsverteld dat kleinvruchtigheid in ditrasniet
optreedt.Waarschijnlijkhoudt dit verband met deweersomstandigheden.Tydeman's Early zou zeervatbae,rvoor "fire-blight" zijn,
zelfsnog erger danBeacon,
- Beacon.Een grote rode appel,diewe zowel inWashington State als
inMichigan als inWest-Virginia zagen,maarwaarmen ernergens
veelwaardering voorhad.Als bezwaren hoordenwesgevoelig voor
beurtjaren, smaak matig,wordt gemakkelijk glazig,moet eigenlijk
omde 3dagenworden doorgeplukt enis zeervatbaar voorfire-blight
(hetgeenwe in depraktijk zagen bevestigd).De rijptijd valt samen
met dievan Tydeman's Early en laatstgenoemd ras isvan beteiekwaliteit.
- Summerred.DoorhetProefstation teSummerland gewonnen met Golden
Delicious enMcintosh als ouders.Het pluktijdstip valt ongeveer
samenmet datvan Tydeman's Early.Devrucht is rood envrijlangwerpig.
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Inhet Proefstation teSummerland namenwe kennis vande
kruisings- enmutatieveredeling door Dr.ICO.Lapins. Zijn programma
is vooral gericht op de rassen van de typenMcintosh, Spartan en
Golden Delicious.De gestelde doeleinden zijns
a.verlating van de rijptijd vanMcintosh, aangezien de Canadese
markt langerMcintosh vraagt danwaaraan deMcintosh ophet
ogenblik kanvoldoen.
b. vervroeging van de rijptijd van Golden Delicious,aangezien de
GoldenDelicious nu inhet centrale ennoordelijke deelvanhet
fruitteeltgebied van Brits Columbia te laat rijpen.
c.hetmaken van spurtypenvanMcintosh enSpartan.
Dr.Lapins hoopt uit hetmet gammastralenbehandelde materiaal van
deze rassen mutanten tekunnen selecteren,die aan de doorhemgestelde doeleinden beantwoorden.Aan de onder a enbgenoemde wensen
isnogniet voldaan.Uithet bestraalde materiaal vanMcintosh,
Spartan enGolden Delicious heeft Dr.Lapinswel reeds spurtypen kunnen
selecteren (Lapins,19^5)?maar devruchten van demeeste aldusverkregen spurtypen produceerden vruchten met ongewenste afwijkingen,
vooral bijMcintosh.Waarschijnlijkheeft êên van de spurtypen Spartan
welnormale vruchten.
InAmerika en Canada,bestaat grote belangstelling voor een
"verruwingsvrije Golden Delicious".Ontdekkingen vanverruwingsvrije
Golden Delicious zijnhier endaarnogmet een zekere geheimzinnigheid
omhuld,maarhet lijkt er opdat erinAmerika reeds verscheidene
zaailingen en/ofmutaties van Golden Delicious bestaan, die geenverruwingvertonen.De grootste waarde magwaarschijnlijkworden gehecht
aan dergelijke vondsten inhet oostelijke teeltgebied, omdat dekans
opverruwing daarveel groter is dan inhetwesten.
Wij zullen trachten één ofmeer van deze herkomsten onderNederlandse omstandigheden te toetsen,hoewel dekans groot is dat de
zaailingen van Golden Delicious opandere eigenschappen toch teveel
vanGoldenDelicious zullen afwijken. OokDr.Lapins heeft enige
zaailingen van Golden Delicious geselecteerd, waarvan devruchten geen
verruwingvertonen.Hetnummer 9E/l3/47 zounog zoveel gelijkenis vertonenmet Golden Delicious dat onderscheiding daarvan nauwelijks mogelijk is,maar de rijptijd valt iets later dan dievan Golden Delicious,
terwijl devruchten langerhoudbaar zouden zijn.
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5.ERVARINGEN METGROEIREGÏÏLATOREÎT
Uit dovele voordrachten die ophet tuinbouwcongres overde
werkingvan enige groeiregulatoren opappelwerden gehouden,"blijkt
degrotebelangstellingdie erook inAmerika enCanadavoor deze
groeiregulatoren bestaat.
Dr.L.C.Luckwill (LongAshtonRes.St.,Engeland) stelde zijn
hypothese over dewijze'vanwerking van verscheidene groeiregulatoren
voor.Het doorhem gegeven schemanaar aanleidingvanbospuitingen
met gibberellazuur (200 ppm), TIBA (200 ppm), CCC (5000ppm)ofB9
(2OOO ppm) op 1-jarige tot op 70 cm teruggesnoeide appelbomen
(Scarlet Pimpernel), zag eralsvolgt uits
CGC
|J

TIBA B9
)

Jonge bladeren

Scheuttop

->Gibberelline

Auxine

4

~\

I

1 > Internodiëngroei

Mobilisering van
voedingsstoffen
(stikstof)

i
Lieristeemactivitei"

De toelichting, die Luckwill hierop gaf is dat CCC de vorming
van gibberelline blokkeert.Minder gibberelline betekent ookminder
auxine en dusverlies van apicale dominantie.Apicale dominantie wil
zeggen dat debovenste zijscheut (1)
sterker groeit dan de lager aan een tak
aichvormende zijscheuten (2 tot5)«
Door toepassing van CCC verdwijnt dus de
apicale dominantie.Ookbij toepassing
van TIBA (2,3,5-trijoodbenzoezuur)verdwijnt de apicale dominantie.Volgens
Luckwill heeft TIBA geen invloed opde
vorming van gibberelline,maar remt TIBA
ipicale dominantie

het transport van zowel gibberelline als
auxine.
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DewijzevanwerkingvanB-9 (=Alar,werkzame stofU-dimethylaminobarnsteenzuur)is onbekend. Inproeven konLuckwill vaststellen
dat de apicale dominantie na toepassing'vanB-9behoudenblijft,
maar alle scheuten worden korter door verkorting van de internodiën.
B-9 heeft daarom blijkbaar geen invloed opdeauxineproduktie.Door
toepassing vangibberellazuur doet menhetniveauvan gibberelline
in alle scheuten stijgen,waardoor ook deapicale dominantieverdwijnt.

5.1.]h2
Blijkbaar heeft B-9 inhet Amerikaanse onderzoek een eerste
plaats gekregen.Verscheidene onderzoekers brachten overhun
ervaringen verslaguit.Het is gebleken, datB-9 een veelzijdige
fysiologische invloed opdeappelboom uitoefent.Dr.L.P.Batjer
(Wenatchee,Wash.)heeft reeds 4 jaar ervaring met B-9 opgedaan,
a.B-9 engroeiremming
Volgens Batjer isalleen duidelijke groeiremming teverkrijgen alsB-9 inhogere doseringen (boven 1000ppm)wordt toegepast,maarbij deze hoge doseringen blijven devruchten kleiner.
Batjer enEmerson constateerden zelfs bij 1000ppm soms aleen
reductie van devruchtgrootte van 5"tot10^>.Blanpied stelde
vasts hoevroeger debespuiting (gerekend vanaf einde bloei),
hoe sterker debeïnvloedingvan devruchtgrootte.Volgens Batjer
is er eenverschil inwerking van B-9 opvruchtdragende bomen en
op jonge bomen.Stahley (Wenatchee,Wash.)paste op 16juli en/
of25 juliB-9 (2000ppmAlar 50)toe opappel,peer,kers en
pruim inde boomkwekerij met het doel kortere en dusvoor de
boomkweker gemakkelijker tebehandelen enmeeruniforme bomen te
verkrijgen. In demeeste gevallen bleek éénbespuiting met 2000
ppmAlar 50voldoende groeiremming tegeven omhet gestelde doel
tebereiken.
Emerson behandelde 4-<1arigebomen Jonathan,Red Delicious
enGolden Delicious,allen opMVII,eenmaal (21 mei)of tweemaal
(21 mei en 1juni)met 500ppm, 1000ppm of 2000ppm B-9.DeRed
Delicious reageerde minder op deze behandelingen dan de beide
andere rassen.De tweemalige behandeling had meer effect dande
enkelvoudige, zowel ingunstige zin (groeiremming)als inon-
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gunstige zin (kleinerevruchten). De optimale dosis bleek 1000
ppm te zijn.Looney (B.C.)isvanmening dat de invloed van
redelijke doseringenB-9 op de groeiniet groot genoeg isom
toepassingvanB-9 alleen om deze reden te rechtvaardigen.
Hattus (Virginia)maakte meldingvan enige bladbeschadiging
enbladvalnavroege toepassing van B-9,vooral opDelicious.
b.B-9 en vruchtdracht
Zowel in de gesprekken met onderzoekers als in verscheidene
lezingenwerd naarvoren gebracht,datB-9 een sterk positieve
invloed heeft op "return bloom".Hiermee wordt bedoeld dat de
bomen in een jaarna zwarevruchtdra,cht tochweer voldoende
bloemen voortbrengen.Dit isvooral inAmerika zeer belangrijk,
omdathet beurtjaarverschijnselvooral opGolden Delicious een
probleem vormt.Deze invloed van B-9 op debloei inhet volgende
jaar treedt alleen opals B-9 binnen 4wekenna het einde van
debloeiwordt toegepast.Het effect ishet grootst als debespuiting direct na debloei plaatsheeft.
Mattuskon dezebevordering van debloei bijG-oldenDelicious
in 1965na eenbespuiting in 1964met 2000 tot4000 ppmB-9,
uitgevoerd einde bloei,nietvaststellen,öx'eenhalgh (NewYork)
vond degunstige invloed van B-9 op debloemknopvorming wel bij
GoldenDelicious,Red Delicious enCortland maarniet bijMcintosh
enNorthern Spy.Batjer stelde nogvast dathet tijdstip van de
bloei door 2000ppm B-9 inhet voorafgaande jaar 4 tot 5dagen
wordt vertraagd,maarhijwees er onmiddellijk opdathierin geen
praktische toepassing zit omdat door deze concentratie de vruchtgrootte te ongunstigwordt beïnvloed.Emerson constateerde opde
met B-9 behandelde bomen eenbloeivertragingvan 2dagen.Opmerkelijkwas dat debloesems op demet B-9 behandelde bomen gelijktijdig openden.Dat kan afhankelijk van omstandigheden zowel een
voordeel als eennadeel zijn.Restnog tevermelden dat Greenhalgh
door eenbespuiting met B-9 twee dagenna devolle bloei bij
Mcintosh eenvruchtdunnend effectvaststelde.
c.B-9 en pluktijdstip
Uithet onderzoek van o.a. Batjer,Southwick, Blanpied,is
gebleken dat derijpingvan devruchten door debespuiting met
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B-9 wordt afgeremd. Bovendien werd inhet onderzoek met B-9 hij
herhaling gevonden dat erinde behandelde vruchten veel minder
glazigheid optreedt.Dit heeft tot gevolg datrnendevruchten
vanbehandelde bomen later kan plukken.Als men een deelvan de
bomenwel en eendeelniet behandelt,verlengt men devoor de
plukbeschikbare periode endit isbijde eenzijdigheid vanhet
rassensortiment eenaantrekkelijkefactor.Vele onderzoekers
stelden vast dat doorbehandelingen met B-9 devoortijdige val
ook sterk kanwordenverminderd;volgens Looney (B.C.)zelfs
als B-9 tweewekennavollebloei wordt toegepast.Bitgeldt
ookvoor typische valgevoelige rassen als George Cave (volgens
onderzoek van Blanpied).Het is onsniet duidelijk geworden of
dezeverminderde valuitsluitend het gevolg isvan de latere
rijping.Een feit isdatmendeze invloed vanB-9 opdevruchtval als éénvan degrootste pluspunten van B-9 beschouwd. Om deze
vermindering vanval tebereiken kanmonB-9 ook later inhet
seizoen (2dehelft juni-juli)toepassen.Volgens Southwick was
2000ppmB-9 in dit opzicht meer effectief dan 1000ppm.
d.B-9 enbewaarbaarheid van appels
Algemeenwordt gesteld dat toepassingvan B-9 tot vastere
vruchten leidt endat daardoor ook debewaarbaarheid wordtbegunstigd.Volgons Batjer deed toepassingvan 1000ppm B-9 de
stevigheid van devrucht met een teweerstane drukvan 1-1-2/^/
2

inch toenemen. Inhoeverre deze vastere vruchten ontsta,andoor
beperkingvan devruchtgrootte valtniet te zeggen.De betere
bewaarbaarheid houdt o.m. indat veelminder scald optreedt.
Shutak (Rhode Island)kwam in zijn onderzoek met Cortland tot
de ontdekking, dat in een op 14september geplukte partijvruchtenna eenbespuiting op 16 junimet B-9 (5000ppmAlar 50)
slechts 1$scald ontstond tegen 66G/o scald bij onbehandelde
vruchten.Lateruitgevoerde bespuitingen (16 juli, 17augustus
of8september)haddenminder effect tervoorkoming van scald
dandebespuiting op 16 juni. Volgens Southwick komthet effect
vanB-9 tervoorkoming van scald duidelijker totuiting bijgasbewaring danbijmechanische koeling.Blijkens ervaringen van
Mattus (Virginia)treedt degunstige invloed van B-9 ten aanzien
van debestrijding van scald niet elk jaarop.
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e.B-9 en vruchtkwaliteit
Mattus (Virginia)nam in 1964"tengevolge van een ophet
oindeveindebloei uitgevoerde bespuiting met B-9 een toename
vanvruchtverruwingbijGolden Delicious waar.B-9 bevorderde
de rodevruchtkleur zowel bijvroege (eindebloei)alsbijlate
(3tot8weken vóór depluk)toepassing.
Dr.Batjer verklaarde met stelligheid dat demet B-9 behandelde Golden Delicious veel langer eengoede smaak behoudt dan
deniet behandelden.Volgens hem zoude smaak bijniet behandelde
appels van dit rasnaKerstmis nietmeer goed zijn, terwijl de
met B-9 behandelde appels hun smaak tot inmei of junibehielden.
Opgrond van deAmerikaanse ervaringen met B-9 zoumenhet
volgende kunnen concluderen:
- Groeiremming doorB-9 inhet jaarvan toepassing en bevordering
van debloei inhet jaarna toepassing kan alleenwordenbereikt doorvroege toepassing (kortna debloei)met doseringen
(boven 1000 ppm), waarbij ook devruchtgrootte in ongunstige
zinwordt beïnvloed.
- Toepassingvan B-9 later inhet jaarbiedt perspectieven voor
spreiding van de pluktijd,het tegengaan vanvoortijdige val
enverbetering vandebewaarba.arb.eid.
- B-9 kan eennadelige invloed opde bladstand uitoefenen.

5.2.TIBA
Batjer deelde onsmede dat hij in 1965 opappelbomen TIBA in
eendosering van 25ppm toepaste met het doel debloei in 1966te
bevorderen.Het bleek dat TIBA met dit doel toegepast meerresultaathad bij Golden Delicious danbijRed Delicious.Het isnodig
TIBA 4 "tot5wekenna devolle bloei toe tepassen daarbijvroegere toepassing eengroeistofeffect (epinastie)aanhetblad optreedt.
Indeboomgaard vanMr.Friday (Hartford,Mich.)was 2weken
nahet einde van debloei 40ppm TIBA toegepast met het doelde
vertakking tebevorderen.Erviel daar eenduidelijke reductie
van de lengtegroei waar tenemen.

CHEMISCHEBLOEM-EKVRÜCHTDUH3THG
ChemischedunningisbijdeappelteeltinAmerikaeenzeeralgemeenaanvaardecultuurmaatregel.Ondanksveelonderzoekblijfthet
chemischdunneneenriskanteondernemingdoordatderesultatenvan
dechemischebehandelingvariabelzijn.Demiddelendievoordedunningwordengebruiktzijn;DNOC,M A (öC-naftylazijnzuur),M A m
(amidevan0(-naftylazijnzuur)encarbaryl.Dr.Batjergeeftvandeze
middelendevoorkeuraancarbaryl,omdatdaarmeedemeestregelmatigeuitkomstenwórdenverkregen.Donoho (Ohio)merkteevenwelop
datcarbarylin0,24$vaneen50$produktopGoldenDeliciousniet
voldoendedunninggeeft.Ditwerdbevestigd doorRollins (Virginia),
diebovendienweesophetgevaardatmenmetcarbaryldeverruwing
bijGoldenDeliciousvruchtenversterkt.DonohogeeftopGolden
Deliciousdevoorkeuraan20tot25ppmNAA.Met75ppmM-amide
werd opGoldenDeliciousinhetgeheelgeendunningbereikt.Het
bestetijdstipvoortoepassingvanM A iseindebloei.Dewijzevan
toepassing (enkelvoudig,tweevoudigeofviervoudigedoseringen
automatischeofhandbediendespuit)hadweiniginvloed ophetdunningsresultaatvanM A .Welwashetaantalperboomverspotenliters
vloeistofduidelijkgecorreleerdmethetresultaatvandedunning.
Donohovergeleekhetresultaatvandedunningmetcarbaryl(0,24c/ó
vaneen50$produkt)opbomenmeteenbladstikstofgehaltevan2,54^
metdatopbomen,waarbijditgehalte 1,90bedroeg.Dedunningwas
veelsterkeropdestikstofarmedanopdestikstofrijkebomen.
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7. ZIEXTEBESTRIJDBTG

Het ziektebestrijdingsschema is meer beperkt in Amerika en
Canada dan in ons land. Sommige schimmelziekten (schurft en Gloeosporium-rot) krijgen in Amerika minder kansen dan hier, terwijl bespuitingen tegen meeldauw bij hoge temperaturen wegens gevaar voor
fytotoxciteit niet kunnen worden uitgevoerd.
Het aantal bespuitingen, bedraagt in het westen op appel slechts
5 tot 8 per seizoen, waarbij men wel moot bedenken dat men door
menging

van middelen tracht zoveel mogelijk parasieten ineens te

bestrijden. De insektenbestrijding is zeker*in het westen het grootste probleem. Daarnaast is men in het westen vooral bevreesd voor
stambasisrot, een ziekte die inderdaad door de irrigatie sterker
naar voren komt,
In plaats van op de bestrijding van individuele ziekten in te
gaan willen,wij nader ingaan op de belangstelling bij onderzoek en
praktijk voor de geïntegreerde biologisch-chemische ziektebestrijding
en voor virusziekten.

7.1. Geïntegreerde ziektebestrijding
Hoewel men in de fruitteeltgebieden in Amerika en in het
westen van Canada omstreeks vijf jaar geledon nog zeer sceptisch
tegenover de op het eiland llova Scotia (oostelijk Canada) uitstond,
gevoerde biologisch-chemische ziektebestrijding-',vielnu vooral
in het weston een veranderde houding op. Hen wordt min of meer
in deze richting gedwongen doordat de resistentie van de schadelijke mijten zich tot steeds meer chemische middelen heeft uitgebreid.
De entomoloog van het proefstation te Wenatchee, Dr.S.Hoyt,
deelde mee, dat in 1966 naar schatting op ongeveer 8000 acres
(32OO ha) in Washington, vooral in de Yakima-valley, een
"geïntegreerd schema" wordt gevolgd. Dat was belangrijk meer dan
de oppervlakte van een aantal boomgaarden, waar het proefstation
door waarnemingen tracht met een minimum aantal bespuitingen met
chemische middelen rond te komen.
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Deze snelleuitbreiding ran debelangstelling voor dogeïntegreerde bestrijdingwas mede het gevolgvanhet feit datmen
in 1965plaatselijk zo'n geringe vruchtdracht had datmen ertoe
overging opde chemische ziektebestrijding tebezuinigen. Daarbij
werd waargenomen dathet resultaat vanhetverminderde aantal
bespuitingen invele gevallen tochbevredigend was.
Er zijnverscheidende omstandigheden, diehet succes van de
geïntegreerde bestrijding inWashington verklaren, tewetens
a. Inhetwestenwordt slechts weinig tegen schimmels gespoten.De
roofvijandenvan plantebeschadigendemijtenworden dusniet door
frequentebespuitingen met fungiciden inhun ontwikkeling geremd.
Dr.Hoyt wasvanmening, dat degeïntegreerde bestrijding inhet
oostelijke appelteeltgebied vanAmerika minder succesvol kan zijn
vanwege do daarmeernoodzakelijke bestrijding vanschimmelziekten.
b. Bijdehoge temperaturen inhetwesten treedt deMcDanielmijt
(Tetranychusmcdanieli)ernstiger opdandefruitspintmijt
(Panonychus ulmi). De levenswijze van deMcDaniel mijt leent
zichbeter voor biologische bestrijding dan dievan defruitspintmijt.DeMcDaniel mijt overwintert als volwassen dier in
devegetatie onder debomen enkomt inhet voorjaar langs de
stamweer in debomen.Deverspreiding door deboom heen heeft
bijdezemijt dusvanuit hethart van deboom plaats.Deroofvijanden van deMcDaniel mijt volgen dezelfde weg.De roofvijanden treffenals alternatief voedsel bovendien de minder
schadelijke "rustmite" (Vasates schlechtendali) aan.DeMcDaniel
mijt kanbijafwezigheid vanroofvijanden in tweeweken een
schadelijke populatie opbouwen.De roofvijanden kunnen de
McDaniel mijtechter goed in toomhouden.Volgens Dr.Hoyt bleek
in 1966bij een verhouding van 100McDaniel mijten tegenover1
roofmijt nog eengoede bestrijding van deMcDaniel mijt te
worden verkregen,hoewel in 19^5nogwerd gedacht dat het nodig
was eenverhouding van 10 ;1of zelfs 5 s1tehebben.De
fruitspintmijt, die overal op de boom als ei overwintert,heeft
terstond eenvoorsprong op zijn roofvijanden, die als volwassen
dier inonregelmatig over deboom verdeelde schuilplaatsen
overwinteren.
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Wellicht debelang.rijkstc roden vanhet succes van degeïntegreerde "bestrijdinginhetvosten is,dat deroofvijanden sinds
i960 tegenverscheidene typen chemische middelen resistentie
hebbon ontwikkeld..Dr.ÏÏoytdeeldemee dat doroofvijandenvrij
algemeen resistent zijn geworden tegenfosforesters metname
tegen parathion endiazinon.De roofvijanden zijnnognietgeheel ongevoeligvoor azinfos-methyl (=öusathion), zodatwordt
aangeraden de dosis van ditmiddel teverlagen wanneer menhot
na debloei toch zouwillen toepassen.Voorts bestaat bijde
roofvijanden duidelijk resistentie tegenDDT enIlarathane.De
middelen binapacryl (Acricid), oxythiochinox (Morestan), dicofol
(ivelthano)en carbaryl zijnnog gevaarlijk voor deroofvijanden.
Deze resistentie vanroofvijandenvanmijten tegen verscheidene
typenmiddelen maakt het mogelijk andere schadelijke parasieten
(bladrollers,fruitmot,bladiuizen) chemisch tebestrijden zonder
debiologische bestrijding van demijten ingevaar tebrengen.
Hoewel deroofvijandenvan demijtennog geen.resistentie tegen
carbaryl hebben ontwikkeld ka,nditmiddel inhet geïntegreerde
schema tochnogvoor de chemische vruchtdunning worden gebruikt
mits het carbaryl met eenhandbediende spuitwordt toegepast
waarbijmen slechts debuitenkant van debomen goed raakt.Hot
isvoor eengoede chemische vruchtdunning nietnodig inhethart
van deboom te spuiten.Aldus handelende blijft inhet midden
van deboom eenvoldoende reserve van roofvijandeninleven.
Hot geïntegreerde bestrijdingsschemahoudt dus infeite
alleennogmaar indatmen debiologische bestrijdingvande
mijten tot zijnrecht tracht laten tekomen.Daarbijword er
metnadruk op gewezen dat zo'n schema beslist moet beginnen met
eengoede "delayed dormant spray", eenbespuiting ten tijde van
het schuivingsstadium totgrooneknopstadium.Daarvoor wordt
algemeen een olie-fosforester-combinatie (parathion in olie of
ethionin olie)aanbevolen.De oliewordt inhetwesten geadviseerd in een concentratie van 1gfó.Dehooggezuiverde oliën,
die thans beschikbaar zijnmogennietworden veroordeeld op
grond van deplantenbeschadigende werking vanvroeger ookin
ons land gebruikte oliën.

Wijmenen eintnethet oog opcleook in ons land steeds toenemende resistentie van defruitspintmijt tegen chemische midmoet.
delenvanverschillende aard grote aandacht aan dezeoliëfr^worden
besteed, ondanks het feit dat zowelïïoytalsRollins (Virginia)
opmerkten dat de oliënniet altijd voldoende effect geven.
In plaats van deze "delayed dormant spray"heeftmen vooral
inYakima ter"bestrijdingvan demijten ookwel enkele"bespuitingenmetvloeibare Karathane uitgevoerd.
7.2.Yirusziekten
In de staatWashington bestaat een "certified scion plant
scheme",waarbij deboomkweker zich opvrijwillige basis kanaansluiten.Deze "keuringsdienst" isbegonnen met eenkeuring van
mooderbomenvoor steenvruchten. Deboomkweker kanvanhetproefstation teProsser (Wash.)eenbeperkte hoeveelheid virusgetoetst
oculatiehout betrekken endaarvan op eigen bedrijf eenhoek
moederbomenvoor verdere vermeerdering aanleggen.Diemoederbomen
worden driemaal per jaar door deskundige overheidsambtenaren geïnspecteerd. Deboomkweker kan aan debundel bomen een soort
plombe bevestigen, die alleen maar zegt dat deboomkweker deel
uitmaakt vanhet "certified plant scheme".Deze plombe geeft
echter geen enkele garantie voor de echtheid ofvirustoestand
vanhetmateriaal.
Voor appel enpeer is ervoor depraktijk nog geenvirusgetoetst materiaal beschikbaar.Er bestaat zelfs geen keuring van
moederbomen of plantmateriaal.Hikeboomkwekorhaalt zijnoculatiehoutwaarhet hom goed dunkt.De goode boomkweker zal daartoe
ingoed vruchtdragende boomgaarden zelfmoederbomen merken.In
197Ohoopt men ook totkeuring vanvirusgetoetste moederbomen
van appelrassen tekunnen overgaan.
Evenals in deAmerikaanse staatWashington ismen ookin
de aangrenzende Canadese staat Brits Columbiabijde steenvruchten (kers en perzik)begonnen met eenviruszuiveringsprogramma
enheeftmen dit programma daarna,uitgebreid tot appel enpeer.
Hetviruszuiveringsprogramma inBr.Columbiawordt geleid door
een commissie,die is samengesteld uit fruittelers,boomkwekers,
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hetproefstationteSummerland enhetMinisterievanLandbouw.
Defruittelersorganisatie endeboomkwekorsgroeperingdragen
perjaarelk25OOdollaraanditwerkbij.Opeengeïsoleerde
plaatsindeomgevingvanSummorlandheeftmeneenmoederboomveldaangelegdvanwaaruitdeboomkwekersnetoculatiohoutzullen
wordenvoorzien.Erzalvandezemoederbomonpasoculatiehout
wordengesnedennadatbijdeeerstevruchtdrachtdorasechtheid
isvastgesteld.Daarnazaldebloesemelkjaarvoordatdeze
opentwordenverwijderd omtezorgendatgeenbesmettingmet
virusziektenviahetstuifmeelkanplaatshebben.
Hetvirusprogrammain3r.Columbiaberustookopeenvrijwilligebasis.Eenbijdebomenafgeleverd certificaatgeeft
evenalsinWashingtonalleenaandatdeboominhetkadervan
eenkeuringtotstandkwam.Defruittelerwordt geen enkele
garantiegegeven.DeaanduidingvirusgetoetstwordtnietgebruiktzoalsdatwolindebedoelingligtinNederland tedoen.
BijhetproefstationteSummerland zagenweopappelde
virusziekten;
"Mcintoshleafpucker"-bladsymptomenbijMcintoshgelijkendop
rimpelblad
-vruchtsymptomenbijMcintoshgelijkend
opkringerigheid
-bijSpartanruwebasteningezonken
ruweplekkenopdevruchten
Rubberhout

-VolgensDr.Welshisgeblekendatbomen
metrubberhoutgevoeligervoorstrenge
vorstzijndanbomenzonderrubberhout

"Russotring"

-ZeeralgemeeninNewtown,maarookwel
inSpartan

Bijdeperenzagenwedevirusziekten;
Kringvlekkonmozaïek
Stenigheid

-vooralbijBeurréd'Anjou,waarbijook
bastsymptomenoptreden.Dezebastsymptomengaanaltijdsamenmetstenigheid
indevruchten,maarhetomgekeerdebehoeftniethetgevaltezijn.

-27WG hoordendoorDr.Welshuitleggen-onhijkononsdat
ooklatenzien-dat êên ofmeerlatentevirusseninstaat
kunnenzijneenschadelijkvirusteonderdrukken.Datwildus
zeggendathetschadelijkevirusalleenschadelijkisalshet
latentevirusnietinhetmateriaalvoorkomt.

8.OOGSTENTRANSPORT
3.1.Organisatievanplukentransport
Onsbezoekvielvóórdetopvanhetoogstseizoenvanappels.
Nietteminhebbenwetochkenniskunnennemenvanoogstmethoden
envanhulpmiddelenvoorhetoogsteningebruikofinontwikkeling.
Dekeuzegrotekistofkleinekistisalverscheidenejaren
geledendefinitieftengunstevandegrotekistuitgevallen.Er
wordennogwelkleinekistengebruikt,maardangaathetmeestal
omoogstenvankleinerehoeveelheden,doorplukkenofhetoogsten
vanterevruchten,Ineenenkelbezochtbedrijf,nl.datvan
ByrdinVirginiawerdtendelenogmetkleinekistengewerkt,
omdatdeomschakelingvankleinekistenopgrote,inverbandmet
degroteinvesteringen,slechtsgeleidelijkkanplaatsvinden.
Erisweiniguniformiteitindematenvandegrotekisten.
Wijnoteerdenaan.buitenwerksematenb.v.
BigY,G-randview(Wash.) s119x74x63,5cm
Mr.Bartram(Wash.)

!119x94x63,501

VernonFruitUnion(B.C.) %124x109x63,5cm
Demaatvan63,5cmisdehoogteexclusiefpallet.
Metpalletbedroegdehoogte76cm.
Wijzagennergensvierkantekisten;blijkbaarhechtmenveel
waardeaanhetvoordeelvanniet-vierkanteki3tendatmendaarbij
drieledigekistentoteen"nest"inelkaarkanopslaan,hetgeen
uiteraard aanzienlijkeruimtebesparinggeeft.Meestalheeftmende
afmetingenvandegrotekistaangepastaandematenvandetoen
reedsaanwezigepalletsendaarvanwarendeafmetingengebaseerd
opdematenvandekleinekisten.Hetontbrekenvanuniformiteit
indematenvandekleinekistenisdusoorzaakvandeverschillendeafmetingenvandegrotekisten.Vooralvandezijdevande
pakstationswerdonssterkgeadviseerd testrevennaaruniformiteit.
Velegrotekistenhaddenzgn.twee-wegspallets.Dezezijn
vaaksteviger,maardevier-wegskistisietshandigerinhet
gebruik.Ditlaatsteheeftvooralbetekenisvoorvierkantekisten.
Deconstructievandekistenisooknietuniform. Wezagen
vrijveelkistenvan"plywood",maarevenzeerplankenkisten.

-29Bijdelaatstenwarenertussendeplankenmeestalspletengelaten.Belangrijkisdatdeopeningenaandeonderkantvande
zijwandenzogrootzijn,dathetwatersneldekistbinnendringen
kanbijhetledigenvandekistindewaterdumper.Hetvullenvan
degrotekistispraktischalleenmogelijkmetbehulpvanplukemmers.Zonderuitzonderingwordtallesinplukemmersgeplukt.
Wezagenhetoogstenvankwetsen,perzikenenappels.
Indeorganisatievandeplukzagenwetweemethoden!
1.Delegekistenwordenuitgeredenenverspreid indeboomgaard.
2.Delegekisten,meestalzes,wordenopeenwagongeplaatst.De
plukkersledigenhunemmersindekistenopdewagen.Dewagen
wordtregelmatigverplaatst.
Eerstvermeldemethodeheefthetvoordeel,datmendeplukkers
nietdichtbijelkaarbehoefttehoudenenhettransportisniet
gekoppeldaanhetplukken.
Bijdetweedemethodewerktmeningroepenvan8tot12
plukkers.Deploegbaasisbijdewagenenzorgtvoorhetverplaatsen.Zodraeenwagenvolis,moetereenanderewagenmet
legekistenaanwezigzijn» InMichiganzagenwedatdeplukprestatievandeplukkers "geadministreerd" werd,doormiddelvan
knipkaarten.Voor elkegeledigdeplukemmerwerd eengaatje(van
onregelmatigeafmetingen)indekaartgeknipt.
Hettransportuitdeboomgaard gebeurtbijdeeerstgenoemde
methodemetvorkenvoorenachteropdetrekker.Daarnavolgt
eventueeloverladenopgrotewagensoftransportvangroteeenhedenperstraddle-trailer (truckmetoplegger)ofstraddlecarrier (wagenachterlandbouwtrekker).
Destraddle-trailer enstraddle-carrier treftmenhetmeest
aaninhetwestenvandeU.S.A.eninBritishColumbiainCanada.
InVirginiazijnerwelenkele,maarzemakentochverdergeen
opgang.Inhetwestenzijnzeveelaleigendomvandepakstations,
diebijdeaangeslotentelers,gemiddeldvrijkleinebedrijven,
hetfruitophalen.Inhetoostenkomenveelgrotetotzeergrote
bedrijvenvoor,waarvaneen.belangrijkdeelvandeproduktie
bestemdisvoordeverwerkendeindustrie,dienietzeldenopvrij
groteafstandenzijngelegen.
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Het overladen met eenvorkheftruck gaat ook snel.Als nadeel
van de straddle-truck en straddle-carrier zietmen inhet oosten
datmen dezewerktuigen maar een zeerkorte tijd vanhet jaargebruiken kan.
Demechanisatie van de pluk heeftniet zo zeerbetrekking op
hetmechaniseren van de plukhandeling alswel ophet sneller en
gemakkelijkerbereiken van devruchten dieniet van degrond af
geplukt kunnen worden. Op eenfruitteeltdag inWashington zagen
we eenplukstelling met eennaar alle kanten beweegbare "kooi"
vanwaaruit de plukker zijn plukemmerkan ledigen in eengrote
kist.
Ophet proefstation inBritish Columbiawerkte Mr.McMechan
aan eenrijdende plukstelling,waarop zes plukkers kunnen staan
endie een aantal lege grote kisten mee kannemen.De tevullen
kistbevindt zich ophet platform waarop de plukkers staan.De
volle kist kanmennaar beneden laten zakken en opdegrond plaatsen.Met dit apparaat zouden in september de eerste proevengenomenworden.

.2. Mechanisch oogsten
Ookhetwerkelijk mechanisch plukkenheeft devolle aandacht
indeU.S.A. Voor zover onsbekend berust dewerkingvan debestaande machines ophet schudprincipe.Met de oogst vanbepaalde
vruchtsoorten werdenhiermede goede resultaten bereikt.
8.2.1•Appelen
Voor demechanische oogst van appelen zijn de vooruitzichten
minder rooskleurig.V/ijhebbennergens eenappelpluk-machine gezien.Kaar men onsmeedeelde is er eenin ontwikkeling opde
Cornell-University, die dit jaarbeproefd zouworden.Dewerking
van dezemachine zou ook ophet schudprincipe berusten endus
alleenbruikbaar zijn voor industrie-appelen.
In deU.S.A. ismen zeer pessimistisch ten aanzien vande
mogelijkheden vanhetmechanisch oogsten vanappelen voorverse
consumptie.Ten gevolge van dehoge eisen die gesteld worden aan
dekwaliteit van devruchten voor verse consumptie komthet
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schud-principe niet inaanmerking.Voor de grote "bodrijvenin
het oosten betekent het eventueel oogsten van industrie-appelen
al eenbelangrijke vooruitgang, omdat eenbelangrijk deel vande
produktie uitsluitend voor deverwerking bestemd is.
8.2.2. Kersen
De zure kersenworden vaak mechanisch geoogst.Inde staat
Michigan zou ongeveer oQffo van de zure kersenmechanisch worden
geoogst.Het schudden gebeurt door een 3sec.schuddormet 900
toeren perminuut en eenuitslag van 1inch (2,54 cm).Eénvan
die oogstwerktuigen is de kersenschudder vanFriday Tractor
Company (Hartford,Michigan). De capaciteit van dezemachine,
die zeer omvangrijk was en 11.000 dollar (bijnaƒ 40.000,--)
kost, bedraagt 20 tot40bomen peruur.Bij een opbrengst van
200lbs perboom bedraagt de oogstprestatie dus minstens 5000lbs
peruur (+2300kgperuur).De kersenvallen op eengrootopvangscherm dat enigszins V-vormig is.Dekersen rollennaar het
laagste puntwaar ze op een transportband terecht komen.Volgens
Mr.Friday, die zelf ook kersenteler is,is aanschaffing van deze
kersenschudder alleenverantwoord alsmenminstens 100 tonkersenheeft teoogsten.
Het verdient met het oog op de prestatie bijhet mechanisch
oogsten aanbeveling deboom op tekweken met drie takken,die
danafzonderlijk kunnenworden geschud.De oogstprestatie kan
danworden opgevoerd tot 60bomen peruur. Om teverhinderen dat
de takkenbijhet schudden zullen brekenwordt inhet jaar,voordatmenmet het mechanisch oogsten begint, eenbrede band bast
van de stam of takken ten dele losgehaald.Ha opnieuw aangroeien
zal de tak danminder gauwbreken.
Volgens een andere teler,diemet eenmachine werkte die
6.000dollarhad gekost,eist demachine voorhet oogstenvan
zurekersen en de afvoer daarvan eenploegvan 6man.Bij7uur
werkenwerd aldus 18ton zure kersengeoogst.
Bijhet mechanisch oogsten van de zure kersen bleef 3°/° van
devruchten aan deboom hangen.Het beste tijdstip voorhet
oogstenwordt inde praktijk door praktijkervaringbepaald.
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Cain (Geneva,NewYork)verrichtte onderzoek omhet juiste oogsttijdstip tebepalen aan dehand van de "fruit retention force
(PHI1)", dat is dekrachtnodig om devruchten van de steeltjes
tedoen loslaten. Cain stelde vast dathet percentage Montmorency
kersenmet eenPRT kleiner dan 375 gramnauwkeurig overeenkomt
methet percentage van deboom af te schudden kersen.Doormeting
van deFRT zouhet .juisteoogsttijdstip dus tenminste enkele
dagen tevoren kunnenworden bepaald. De kwaliteit van demechanisch geoogste kersenwas beter danvan demet dehand geplukte
zurekersen.
8.2.3.Frambozen en aardbeien
Uit devoordrachten, die ophet congres werden gehouden,
bleek dat bijverscheidene kleinfruitgewassen het mechanisch
oogsten vanhet voor defabriek bestemdeprodukt dichter bijpraktische toepassing is gekomen enplaatselijk ook reeds werkelijk
wordt toegepast (Oregon, Br.Columbia).
Crandall enGeorge (Pullman,Wash.)vergeleken de resultaten
van hei:plukken van frambozen met dehand met het mechanisch
oogsten bij ditgewas.
Omhetmechanisch oogstenmogelijk tenakenwerden deplantenaan een dubbele haag ofaan een enkele schuinstaande haag
geteeld.

K
dubbele haag

enkelehaai

Hetmechanisch oogstenberustte ophet schudden van de langs
draden geteelde frambozen,waarbij deafgeschudde vruchten werden
opgevangen op eenbrede transportband.Vóórdat devruchten van
deze transportband inkisten komen passeren ze een luchtstroom
voor het verwijderen vanbladeren, insekten e.d. De gebruikte
machine kostte ongeveer4-000dollar.
Enkele van de door Crandall enGeorge bereikte resultaten
zijn in tabel 1opgenomen.

33
Tabel 1.Resultaten,handgeplukte en afgeschudde frambozen
j

'

'
handgeplukt

mechanisch geoogst

Kwaliteltssortering
c

/oklasse1

30

73

foklasse 2

20

23

0

4

foonbruikbaar
Dubbele haag
Opbrengst per acre

3,58 ton

3,38ton

Bruto geldelijke opbrengst
per acre

1172 dollar

IO57 dollar

Oogstkosten per acre

501 dollar

167 dollar

Geldelijke opbrengst minus
oogstkosten

671 dollar

890 dollar

EnkelehaagOpbrengst peracre

4,78ton

3,59 ton

Bruto geldelijke opbrengst
per acre

1568dollar

1121 dollar

Oogstkosten per acre

669 dollar

114dollar

Geldelijke opbrengst minus
oogstkosten

899 dollar

IOO7 dollar

Uit tabel 1blijkt dat degewichtsopbrengst bijhetmechanisch oogsten kleiner is danbijhet plukken met dehand en
voorts dat de kwaliteit van demechanisch geoogste vruchtenwat
slechter is,maar degeldelijke opbrengst minus oogstkosten was
bij demechanisch geoogste frambozen desondanks belangrijk hoger
danbijdehand geplukte.Voorts bleek de enkele haag teprefereren boven de dubbele haag.
Denisen (Arnes,Iowa)hield eenvoordracht overhetmechanisch oogsten van aardbeien enverduidelijkte zijn voordracht
met eenfilm. Daaropwas goed te zien dat devruchten werden
afgestroopt doorvorken,dievan onder

naarboven door de

plantenwerden getrokken.Zestien van deze vorken bevonden zich
opeentrommel.

34
Dewerkwijzewasnogzeergrof.Aanbevolenwerdvóórhetoogsten
eersthetbladmeteencirkelmaaierzoveelmogelijk teverwijderen.
Hetpercentagegeoogstevruchtenvarieerdehij
Sparkle

van32$tot77$(5proeven)

Surecrop

van53$tot72$(4proeven)

Iowa22-6014van54$tot78$(4proeven)
Iowa23-6214

78$(1proef),waarvan48$onbeschadigden
30$beschadigd.

Omderesultatenteverbeterenwordternaargestreefdrassen
meteenzeerkorterijptijd teselecteren.Bijdeselectie
22-6014rijptsteeds75tot80$vandevruchtenreedsinzeer
kortetijd.
VolgensDr.Denisenzoudenbijhandplukken8000lbs/acre
aardbeienwordengeoogsttegen900dollarproduktiekosten?de
kostprijsperlbsaardbeien bedraagtderhalve11,2dollarcent
(+90Ned.centperkg).Bijmechanischoogstenzoudeopbrengst
ongeveer6000lbs/acrebedragenbij350dollarproduktiekosten.
Inhetlaatstegevalzoudekostprijsperlbsaardbeiendus
ongeveer5?8dollarcent (+46Hed.centperkg)bedragen.Er
werdnietbijvermeldhoeveellagerhetmechanischgeoogste
produktdoordefabriekwerdgewaardeerd.

-359. DEBEWAABBAAItHEIDVAEAPPELEN

InAmerika,wordt zeerveel aandacht besteed aan de voorspelling
van debewaarbaarheid van appelen en ook aan"behandelingen,diede
bewaarbaarheid kunnen verbeteren.Dit isbegrijpelijk, omdat veel
appelen in deherfst worden gesorteerd eninkartonnen dozenworden
verpakt^ waarna,deze appelen kortere of langere tijd in verpakte
toestand totaan deverkoop inhet koelhuis blijven staan.Men tracht
deuitval zogeringmogelijk temaken door
1.het optimale pluktijdstip aan te geven
2. devruchten eventueel oenvoorbehandeling tegen scald tegeven
3.de temperatuur in de koelcel op30tot 31 E (dus juist onder 0 C)
tehandhaven.
Wij zullen opdeze drie punten achtereenvolgens nader ingaan.

9.1. Optimale pluktijdstip
Erwordt inAmerika veelwerk gemaakt vanhet opstellen van
gegevens over de duurvan de periode tussen het tijdstip van de
volle bloei en pluktijdstip inverband met debewaarbaarheid van
deappels.
Als voorbeeld hoordenwenoemen,vermoedelijk betrekking
hebbende opRed Deliciouss
tijdstip tussen volle bloei enpluk
korter dan 135 dagen

vruchten te onrijp

tussen 137 en 144dagen vruchten ingoede conditie voorlange
bewaring (tot1april)
tussen 144© n 155 dagen vruchten alleen geschikt voor korte
bewaring (totin februari)
tussen 155 en 165dagen vruchten geschikt voor consumptie in
deherfst
Deze opgegeven perioden zijnvan jaar tot jaar,afhankelijk van
deweersomstandigheden, verschillend.Volgens Dr.Dilley (East
Lansing,Michigan)heeft de temperatuur inde eerste 14dagen
na devollebloei veel invloed opde optimale lengte vande
periode tussen volle bloei enpluk.De juistheid van de schatting
van de optimale pluktijd (-de schattingwordt gemaakt opgrond
vanhet temperatuurverloop inde eerste 14dagen navolle bloei -)
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wordt voor eengroot aantal gevallen gecontroleerd doorwaarnemingen over de ademhaling van devruchten.Bij de nadering
vande pluktijd v/orden erinMichigan inhet kader vanhet onderzoekvan Dr.Dilley ongeveer 500monsters van elk 50appelsgeplukt.De 500monsters betroffen 12boomgaarden, 3rassen,7
pluktijden,alle monsters in duplo.Demonsters werden opmaandag
endonderdag 'smorgens op eenvastgestelde tijd geplukt.Zij
bereiken het laboratorium van Dr.Dilley binnen 6uurna de pluk.
Deademhalingswaarnemingen vinden plaats inhet "Automatic
Photosynthesis Respiration Integration Laboratory", bestaande
uit drie geconditioneerde kamertjes.In elk kamertje kunnen van
32monsters vruchten zowelhet zuurstofverbruik als dekoolzuurafgifteautomatisch worden geregistreerd.

9.2.Voorbehandeling van de vruchten
Scald is inAmerika demeest ernstige bevaarziekte bijappelen.
Deze afwijking doet zichhetmeest voor alshetweer verscheidene
weken vóór deplukwarm endroog is.Er is enwordt dan ookin
Amerika veel onderzoek overmaatregelen tervoorkoming van scald
gedaan.Vroegerwerd scald wel tegengegaan door devruchten in
papier tewikkelen datmet minerale oliewas geïmpregneerd.liet
gebruik van geolied papier is echter onpraktisch voor fruit dat
instapelkisten wordt geplukt en opgeslagen. Sinds omstreeks i960
isvooral ook door onderzoek van Smock (NewYork) een goede
methode voor sca.ldbestrijdinggevonden door de appelen in een
oplossing van difenylamine (DPA)te dompelen.Laterwerd ook
ethoxy.quin (6 ethoxy, 1-2 dehydro, 2.2.4 trimenthyl chinoline)
voor dit doel geschikt bevonden.Beide chemische stoffenworden
nuvrijalgemeen toegepast.De kostenvan debehandeling bedragen
enkele dollarcenten perkist appelen.
Hardenberg (Beltsville,Maryland)bracht verslaguit van
zijn onderzoek over debestrijding van scald bij Stayman appelen
door eenwarmwaterbehandeling endoor dompelbehandelingen inde
chemische middelen: 2000ppmDPA, 2700ppm ethoxyquin, 2000ppm
B-9 en 1a/o dimethylsulfoxide (DliSO).Debehandelingen vonden2
dagenna de pluk plaats;debeoordeling vanhet resultaat na6
maandenbewaring bij0 C.De laatste tweemiddelen hadden als
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dompelbehandeling geen effect opscald.Het gemiddelde percentage scald in7proevenwasalsvolgt:
onbehandeld

65% scald
-1d

10sec.in2000ppmDPA

I/o

i\c/o "

30sec.inwatervan130 F
60sec.inwatervan130 P

5^ "

Dezewarmwaterbehandelingen waren zowel effectiefhijwarme
vruchten (65 -70 F) alshijkoude vruchten (40 -45

F).

Behandelingen van5minutenhij110 F(=43 C)of60seconden
hij 120 F(=49 C)gingenhetscald onvoldoende tegen, terwijl
90secondenhij130 F,20secondenhij140 Fof5secondenhij
150 Fdevruchten heschadigden.
InBeltsvillewerd ookhijperziken eenwarmwaterhehan.deling
toegepast.Perziken die3minutenwerden gedompeld inwatervan
49 C,51?7 Cof54 Cvertoonden veelminderrotdanonbehandelde vruchten, terwijldiebehandelingen althans hij49 en
,0

51,7

geen invloed hadden opdesmaak enrijpingvandevruchten.
Inplaats vanwarm waterkanookwarmemetwaterdampver-

zadigde luchtworden gebruikt.Goede resultatenmetdezewarmevochtige-luchtbehandelingterverminderingvanvruchtrot werden
gemeld bijperzik,framboos enaardbei.
9.3« Temperatuur indekoelcel
Hoe lagerdetemperatuur indebewaarruimte,hoemeerde
rijpingvandevruchten wordt vertraagd.VandeinAmerika veel
geteelde appelrassen verdragen Mcintosh enYellow Newtown geen
lage temperatuur. Jonathan geeftbijdezeer lage temperaturen
soms ookmoeilijkheden.Devoor gasbewaring officieel aanbevolen
bewaaromstandigheden zijninAmerikaalsvolgts
io CO,

Mc Intosh
Delicious, Golden Delicious

Io o,

2-5

2-3

1,5-3

2,5-3

Jonathan,Rome Beauty
Stayman,Winesap

2-3

Yellow Newtown

2-3

F

38
30-32
30-32
38-40
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Wijwijzen metnadruk opdo lage temperatuur (30-32 p)
voor debewaring van Golden Delicious.In ons land wordtaangeraden Golden Delicious bij 3tot 4 0tebewaren, omdat bij
lagere temperaturen bederf zouoptreden.
Mr.Bartram (Wenatchee,Wash.)deelde onsmee dat de Golden
Delicious inWashington inhet algemeenniet kougevoelig is;
soms echterwel.Dekougevoeligheid hangt nauw samenmetdeplaats waar devruchten zijngegroeid. "Losse"vruchten zijn
meerkougevoelig dan "vaste"vruchten.
Gezien goede Belgische resultaten met bewaring van Golden
Delicious bij een temperatuur juist onder 0 Cvragenwij ons
tochaf ofhet Nederlandse advies de Golden Delicious niet bij
lagere temperaturen dan 3tot 4 Ctebewarenwel juistis.
De grootste moeilijkheid bij dobewaring van Golden Delicious
ishetuitdrogen. Daarom wordt vaak met polyethyleengewerkt,
b.v. een polyethyleen-zak over de stapelkist; do zakblijft van
onderenopen.

10. OVER KERSEN

InNederland loopt het areaal kersen,vooral van zoetekersen,,
terug tengevolge van de specifieke aan deze teelt vertoonden problemen; onregelmatige arbeidsverdeling, tehoge
toornen,
te geringe
cogstzekerheid (doornachtvorst en doorharsten van dekersen door
regen), enkele moeilijk te"bestrijdenziekten (virusziekten,toacteriekanker).Men zouverwachten datvooral het artoeidsprotoleemin
Amerika zo zwaar zouwegen dat ook daar dekerseteelt op zijn retour
zou zijn.Hoewelwij ons tijdens onze reisniet speciaal opdekerseteelt konden richten,hetotoenwij toch eniginzichtgekregen inde
huidige situatie van dekerseteelt in enkeleAmerikaanse staten.
In 1962 telde Amerika ongeveer 10.200.000 kersetoomen,waarvan
7.6OO.OOO zure kersen en2.600.000 zoete kersen.Driekwart vanal
deze"bomenstaan in de statenMichigan (4.500.000),ÎTewYork
(I.20O.OOO),Wisconsin (1.012.000)enPennsylvania (69O.OOO).De
overige7:vanhet areaal staathoofdzakelijk in Oregon,Washington en
California (Havis, 1962).

10.1. Zoetekers
De staten Oregon,Washington enCalifornia zijn de"belangrijkste zoete kersen producerende staten.Daarbuiten is de teelt
van zoete kersen eigenlijk alleenvan"betekenis inwestelijk
NewYork enwestelijk Michigan.
De produktie van zoete kersen inAmerika "bedraagt ongeveer
90millioen kg per jaar.De produktie zoete kersen inMichigan
bedraagt 17tot 20millioen kg per jaar.Volgens Larsen etal
(1965)zouhet verbruik perhoofd van de"bevolkingvanverse en
verwerkte zoete kersen in 1980ongeveer verdubbeld kunnen zijn,
zodat erveel ruimte voor produktietoename zoubestaan.
Volgens Mr.Bartram ishet areaal zoete kersen inWashington
enOregon de laatste 20 jaar ongeveer gelijk gebleven.
Volgens eenvoorspelling van de situatie in 1980 (harsen
etal,1965)zoude landelijke produktie van zoete kersen in
Amerika in 1980gestegen kunnen zijn tot 228millioen kg (nu
+ 90millioen kg),waarbijmenhet aandeel datMichigan zal
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kunnen leveren taxeert op40 "tot50millioen kg,dat is een
hoger aandeel in de landelijke produktie dan ophet ogenblik het
geval is.Bij deze sterke toename van de produktie heeftmenwel
gerekend op eenproduktieverhoging vanhet huidige gemiddelde
van 2,4 ton/acre (6 ton/ha)naar eengemiddelde van 4 tot 5ton/
acre (10tot 12-g-ton/ha)in 1980.Deze produktieverhoging hoopt
men tebereiken doorverbeterde onderstammen, rassen enteeltmethoden.Dit lijkt onsnogal optimistisch,maar "blijkbaarkanhet
opbrengstniveau inAmerika tochbeduidend hoger liggen danin
Nederland.Hr.Bartramnoemde als goede opbrengst van eengoed
perceel zoete kersen 8tonper acre (20ton/ha)haalbaar.Yolgens
hem is de zoete kerseteelt over een lange reeks jaren gezien wellichthetmeest rendabele fruitgewas maar derisico's zijngroot.
Devoornaamste risico's zijn:
Vorstschade
In 195Ois inWashington ongeveer dehelftvanalle bomen
bevroren.In 1956 trad opnieuw ernstige wintervorstschade op.
Ook inMichigan vormt de schade door'wintervorst eengroot probleem.Menmoet erdaar rekeningmee houden datmen 35$vande
bomen tussen de tijd van planten enhet involle produktie komen
verliest.Het areaalmoet daarom voor ongeveer 15$uitniet
dragende bomen bestaan omhet areaal dragende bomen oppeil te
kunnenhouden.
Om dekans opvorstschade zokleinmogelijk temaken wordt
welaanbevolen om debomen af teharden door overmatige mestgiften
tevermijden en doorna 1augustus onkruid engrassen onder de
bomen alsvoedselconcurrenten toe telaten.
Barsten van de vruchten
Hot regent inde zomer in dewestelijke statenniet vaak,
maar eens inde vier tot vijf jaar, en op sommige plaatsen eens
in dedrie totvier jaar,komt tijdens de periode dat devruchten
kleuren toch zoveel regenvoor dat devruchten opgrote schaal
kunnenbarsten.Onswerd medegedeeld dathet barsten optreedt als
deregen ongeveer 8uur of langer duurt.
Wanneer men 3wekenvóór de pluk eenbespuiting metgibberellazuuruitvoert danbarsten devruchtennietwanneer het 8tot
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12uur regent,Devruchten van aldus met gibberellazuur bespoten
bomen barsten echternogveel erger dan die van onbespoten bomen
ingeval deregen langer dan 12uur duurt.Daarom achtmenhet
risico van een bespuiting met gibberellazuur tervoorkoming van
het barsten te groot.Dit zalwaarschijnlijk innog sterkere mate
voorNederlandse omstandigheden gelden.
Onvoldoende invloed op vruchtgrootte
Degrootte van devruchtenwordt tendele door weersinvloeden
bepaald,maar ten dele ook door demate vanvruchtdracht.Bijde
kers kanmen demate vanvruchtdracht nog moeilijker beheersen dan
bij appel,terwijl devariatie in demate vanvruchtdracht van
jaar tot jaarbijkers veel groter is danbij appel.Het ontbreken
van eenmogelijkheid tot chemische dunning is eenhandicap bijde
kerseteelt.
De zoete kerserassen inAmerika verschillen van de onze.Dit
houdt o.m.verband met het feit dat zeerveel zoete kersen hun
wegnaar deverwerkende industrie vinden.Inhet-westenworden
veel geteelds
Lambert: grote,donkere,vaste vrucht van goede kwaliteit,
ongeveer even gevoelig voor/barsten als Bing.Rijpt
laat.
Van dit ras isverscheidene jaren geleden door
Dr.Lapins (Summerland,B.C., Canada)door bestraling
met gammastralen eenmutant verkregen, die zichvande
oorspronkelijke Lambert onderscheidt door een zeer
compacte groei.Wij zagen vierjarige bomenvan de compacte Lambert,die ongeveer 2meter hoogwaren,naast
even oudebomenvan de gewone Lambert,die ongeveer 4
meter hoogwaren.De vruchtenvan degemuteerde Lambert
warenniet ofnauwelijks te onderscheiden van de gewone
Lambert.De compacte Lambert zouvolgens Dr.Lapins als
nadeel hebben dat devruchtzetting te sterk is,waardoor devruchten kleiner blijven. In een klimaat als
het Nederlandse waar devruchtzetting vannature minder
goed is zoudit bezwaar van tegeringe vruchtgrootte
wel kunnenmeevallen, temeer daar deLambert normaal
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wol grotevruchten levert.Dr.Lapins deelde nogmee
datmen om eenkleine boomvorm tebereiken meerinteresse heeft voor een zwakgroeiend ras op oenwinterharde sterk groeiende onderstam danvoor een sterk
groeiend ras op een zwak groeiende onderstam.Wij
zullen de compacte Lamhert ook inNederland invoeren
teneinde deze op zijnwaarden voorNederlandse omstandigheden tekunnen beoordelen.De compacte Lamhertis
in 1964doorhetProefstation te Summerland voorvermeerdering vrijgegeven.
Bing

sgrote,zwarte zeer stevige vrucht van goedekwaliteit,
gevoelig voorharsten.Rijpt middentijds.

Napoleon (=RoyalAnn);Geelmet rose rode "blos,groot,stevig
vlees, goed voor industrie,rijptmiddentijds.
InMichigan komt vrijveel Schmidt voor, eengrote donkere
vastvlezige vrucht vangoede kwaliteit,barstniet zogemakkelijk.
Voorts iswatHedelfingergeplant,terwijlvolgensMr.Heuser
(Michigan)het rasEmperor Francis in toenemende matewordtgeplant.Laatstgenoemd rasheeft grote vruchten vanhet Napoleon
type.
Volgens Mr.Bartram bedragen de totale produktiekosten van
zoete kersen inWashington ongeveer 11 dollarcent per pound,
waarvan 6ct/lbs aan plukkosten en4°tper lbs overige kosten.
Op de 11 etproduktiekosten komennog eens 5ct/lbsverpakkingskosten, zodat dekostprijs v&n het verhandelbare produktvoor de
verse markt ongeveer 16 ct/lbs bedraagt.De opbrengstprijs voor
degoede kwaliteit beloopt 25tot 30ct/lbs.Normaal is ongeveer
60^van de opbrengst geschikt voor deverse consumptie.Deoverblijvende 40/0isvoor de industrie bestemd enbrengt ongeveer
IJ ct/lbs op,maar daarvanbedraagt dekostprijs 11 ct/lbs (geen
verpakking).
Bij een opbrengst van 6 ton/acre (15 ton/ha)en G0°/o goede
kwaliteit zoubijdebovengenoemde kosten enprijzen dus een
netto-overschot van 2250dollar perhaworden bereikt,hetgeen
inderdaad niet slechtis.
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10.2. Zurekers
DeproduktievanzurekerseninAmerika,vrijwelgeheelvan
hetrasMontmorency,"bedroegoverdejaren196O-I964gemiddeld
ongeveer14Omillioenkg.DaarvanneemtMichiganmet93millioen
kg 65%voorhaarrekening.Michiganenanderestatenrondde
"GreatLakes"omvattensamen90r^vandeheleproduktievanzure
kerseninAmerika,.Deproduktievarieertsterkvanjaartotjaar
tengevolgevannachtvorst enandereklimaatsfactoren,waardoor
ookdeprijzensterkschommelen.
In1963produceerdeMichiganslechts37millioenkg,terwijl
detelersinMichiganin1964ongeveer150millioenkgzurekersenhebbengeoogstenernogeens40millioenkgnietwerdengepluktalsgevolgvanonvoldoende capaciteitvandeverwerkende
industrie.Deprijsdaaldein19^4uiteraard benedenhetniveau
vandekostprijs.
Menverwachtdathetverbruikperhoofdvandebevolkingin
1980ongeveergelijkzalzijngeblevenaanwathetnuis(1,3
pound).Doortoenamevandebevolkingzalerin1980ongeveer
145millioeninAmerikawordenverbruiktenmenhooptvoortsnog
opeenexportvan9tot13millioenkg,zodatdetotaleafzetmogelijkheid in1980opongeveer155millioenkgwordtgeschat.
Waarschijnlijkzalechteropgrondvandeareaaluitbreidingin
Michiganrekeningmoetenwordengehoudenmeteenuitbreidingvan
deproduktieinMichigan.Indienhiergeenverminderingvande
produktieinanderestatentegenoverzoustaanzoueensituatie
vanoverproduktiekunnenontstaan.Inanderestatenlooptde
belangstellingvoordezurekerseteelt echterinderdaad terug.
Deproduktieperacrebedraagtnugemiddeld 2.4ton (=6
ton/ha),maardezezoukunnenstijgentot3tot4ton/acre
(ll£ "t°"t10ton/ha)doordatdeminstproduktievepercelenworden
gerooid.
DekostprijsvanzurekersenzouinMichiganongeveer7
dollarcent/lbsbedragen.Totaandeplukbedragendeproduktiekostenongeveer4cent/lbs.Deverkoopprijzenwarenin1963?
1964, 1965en1966respectievelijk4,8,5,0,6,5 en14,5cent/
lbs.Dehogeprijsin1966hieldverbandmeteengeringeproduktietengevolgevannachtvorstschade.
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Van een teleruit Idaho begrepen we dat de financiële
resultaten van de teelt van zure kersen buitenhet groteteelteentrum rond de grote meren nog slechter zi.jndan inMichigan.
Overhet mechanisch oogsten van zure kersen werden onder
punt 8.2.2. inditverslag bijzonderheden vermeld.
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1 1 . DIVERSEN

11.1.Bedrijfsgrootte
De fruitbedrijven inhetwesten vanAmerika zijn overhet
algemeen niet zogroot alsmen vaak denkt.In deWenatcheeOkanagan valley zijn totaal 2800fruittelers.Daarvan exploiteren
2200 telers een"bedrijfdatkleiner is dan 8haf slechts 40
telers hebben eenbedrijf vanmeer dan40ha,.
In deYakima-valley bevinden zich 200fruittelers,waarvan
er 1600 eenbedrijf vanminder dan 8ha exploiteren.
In oudere teeltcentra,b.v. de "Mansonarea" zagenwe ten
voetenuithet probleem datverjonging op tekleine bedrijven
vrijwel onmogelijk is.Jonge bomenwerden opopengevallen plaatsen tussen de oude bomen geplant,maar gedijen daar evenmin als
onder dergelijke omstandigheden in ons land.Zo'ngebied kan ook
daarniet meer concurreren tegennieuwe vestiging inYakima of
Quincy.

11.2. Grondprijzen
Uiteraard variëren degrondprijzen inAmerika sterk alnaar
degeschiktheid en ligging.InWashington State kost hetnogniet
ontgonnen land ("Sagebrush")dat echter binnen dewerking van
eenirrigatieproject va.lt,ongeveer 100dollar per acre (+ƒ 900?—
per ha). Daarbij dient vermeld dat éénkoper binnen éénirrigatieproject hoogstens 160acres (+64ha)kankopen.
De reeds ontgonnen grond inhet voor fruitteelt geschikte
gebied bijhet moervan Chelan (Washington)kost ongeveer 500
dollar/acre (= f 4500,-- perha).

11.3. Kosten van beregening
De kosten voor deaanlegvan eenberegeningsinstallatie bedragen ongeveer 100dollar per acre (=+ƒ 900,-- per ha). De
kosten voorhet beregeningswater variëren vangebied tot gebied
van 40tot 30dollar per acre per jaar.InGranview (Wash.)
moest 8dollar per acre per jaar (+ƒ 72,-- perha per jaar)
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worden betaald hetgeenmenweinigvond. Inhetnieuwe irrigatieproject Columbia Basin (totaal 120.000 acres =43.000ha onder
irrigatie) enbijXelowna (B.C.)werd 20dollar per acre per
jaar (=ƒ 180,-- perha per jaar)voorhetwater berekend. Boven
op deze kosten komenuiteraard nog dekosten voor deverplaatsingvan de installatie. In oen door onsbezocht bedrijf van 50
acres (=20ha)waren over een periode van4"smaand 3arbeidsuren per dagvoor deberegening nodig.Daarbijwerdende
sproeiers omde 12uurverplaatst.Elke sproeier gaf 2-g-gallon
perminuut (+ 9s'liter per minuut); de sproeiers hadden eenonderlinge afstand van +9meter.

II.4.Mechanisatie van de snoei
De snoei vanvruchtbomen is in deU.S.A. veel minder geperfectioneerd dan inNederland. Het aantal beschikbare snoei-uren
is er tengevolge vanhet klimaat minder endebomen zijn erveel
groter.Volgens Dr.Tukey (Wash.)zouden er inWashington gemiddeld slechts JOdagen per seizoen geschikt zijn om tekunnen
snoeien.Demechanisatie van de snoei heeft vrijwel uitsluitend
betrekking op de ontwikkeling vanwerkstellingen en pneumatische
scharen.
InVirginia zagenwe echter ook een snoei-machine,Inde
winter 1965—1966had eenfruitteler hiermede een groot deelvan
zijnbomenbehandeld. Deze machine bestaat uit eenaantal cirkelzagen die gemonteerd zijn op deuiteinden van ronddraaiende
wieken.Door met dezemachine langs debomen te rijdenworden de
bomennetjes .afgeplat.Daarnawordt inhet overblijvende deel
van deboom eenuitdunningssnoei'uitgevoerd met al ofniet
pneumatische scharen.In de daaropvolgende zomerwordthet zgn.
waterlot opde stammen verwijderd. Het resultaat van deze serie
behandelingen was,naarwij zagen, zeer bevredigend.V/ehebben
onswel afgevraagd of er aan.een dergelijke machine nog behoefte
bestaat als eenboom één keer een dergelijke behandeling heeft
ondergaan.Voor deNederlandse fruitteelt heeft deze machine
geenbetekenis voor de snoei vanvruchtbomen.Wellicht zit er
iets invoor de snoeivanwindschermen.
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11.5. Subsidie na vorstschade
InBritish Columbia zijn in dewinter 1964—1965vele bomen
door strenge vorst doodgevroren of zeer ernstigbeschadigd. De
staat kwam de getroffen fruittelers tegemoet doorvoor elke
gerooide boom 2-J-dollar subsidie teverstrekken tot eenmaximum
van4.000dollar perbedrijf.Tegen ditmaximum bestond uiteraard bij de grote bedrijven ernstigbezwaar.

11.6. Sortering vóór het opslaan van fruit
Ha de overgangvan de standaardkist opde stapelkist isde
behoefte aan een sorteringnaarmaat vóórhet opslaanvanhet
fruit inhet koelhuis toegenomen.Dr.Dewey (East Lansing,
Michigan)presenteerde ophet congres mede namens B.A.Stout en
E.G.Vis eenfilm enpublikatie over eenprototype-machine voor
het sorteren vóór debewaring.De kistenworden geledigd in
water. In eenhydro-éliminatorworden de appels,die eendiameter kleiner dan.2-J-inch (56mm)hebben door openingen naar
boven geduwd enverder inwaterweggevoerd. Be grote vruchten
gaanverder over een sorteertafel enworden daarnanog eens
verdeeld inappels kleiner dan 3inch (75mni)en appels groter
dan 3inch.Debeide matenworden vervolgens,alles nog steeds
inwater,weer via een speciale vuiler in een stapelkist teruggebracht,
Demaximum capaciteit van elke vuiler is 600bushels per
uur (+13 ton peruur).
Hoewelwijhier inNederland nogniet aan toe zijnkan
nietworden ontkend dat hetvoorsorteren onmiskenbare voordelen
heeft.Het praktische bezwaar isuiteraard dat de capaciteit
van demachine niet groot genoeg is omdeaanvoer tekunnen
bijhouden.
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