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GESCHIEDENIS.
Integenstellingmettal van andere gewassen isdedruifvanoudsherbekend
engeteeld.ReedsinhetoudeTestamentkomentalvanpassagesvoor,waaruitblijkt
datdedruifgeteeldwerdenhethoofdproduktdewijngedronken.
.Uitoudheidkundigevondsteniskomenvasttestaan,datvoordeijstijdende
druifovergeheelEuropaverspreidwas.Restanten,o.a.pittenzijngevondeninde
noordelijkelandenvanonswerelddeel,maarook.opIJslandenGroenland.Aangenomen
wordtdatdedruiftijdensdeijstijdenisteruggedrongennaarKlein-Aziëenzich
vanhieruitlaterweerheeftverspreid.
InhetoudeEgyptewasdedruifbekend,hetgeenblijktuitvondsteninde
pyramidengedaan.•
InEuropazijnheteerstdeGriekengeweest,diededruifteelden,daarnade
RomeinendiededruifweerverspreidhebbenovertalvanandereEuropeselanden.
Hoewelhetuitoudebeschrijvingenvaststaat,datdeRomeinendedruifo.a.in
Engeland,Duitsland enFrankrijkhebbeningevoerdisditvanonslandnietmetzekerheidbekend.Ditwordtechterwelaangenomen.
DeoudstevaststaandegegevensoverdeteeltinNederlanddaterenuit de
13een14eeeuw.In1294waserdruiventeeltrondomMaastricht;in1342inGelderlan«
enin1370inZuid-Holland.Ondanksdebetekenis,diededruifkortnadietijd
vooralinzuidelijkNederlandkreegisdezetochnade15eeeuwweerpractischgeheelverdwenenenwerdlater alleennogmaarwaargenomeninbuitenplaatsen.Inhet
Westlandisdeteeltdoordepractischetuindersinde17eeeuw.op gang gekomen in
hoofdzaakdoordebemoeiingenvanPastoorVerburghuitPoeldijk.Ooknadienechter
bleefdeteeltbeperkteniseerstinde.19eeeuwvanbetekenisgeworden.
Vanaf1830vondexportvandruivenplaatsenditisvooral,.destootgeweest
totverdereuitbreiding.Erwerdenophetzuidengerichtemurengebouwd,:waardoor
hetgewaszoveelmogelijkvanzonenwarmtekonprofiteren.Na1850begonmenschietramentege-bruikenomdeteeltietsmeer zekertemaken.Daarnakwamendemuurkassenenin1888werddeeerste serregebouwd.Na1900isdeteeltinde'natuurgeheelverdwenen.Degrootste-uitbreiding"vondplaatsindetwintiger jaren.'De•
hoogsteproduktiewerdiri1936bereikt,n.1.22.0OC.000kg.N a deoorlogzijn
vooraldewatmindergoededruiven,hoofdzakelijk als.gevolgvandehogetomatenprijzengerooid,waardoorhetareaalsterkisteruggelopen.
PRODUCTIE.
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Hetproduktieenaanplantverloopvandedruifisde'laatstejarenalsvolgt:
1936
800ha
22.000.000kg
1946/49
650ha
16.800.000kg
I95O
604ha
I5.64O.OOOkg
I952
532ha
I3.65O.OOOkg
1954
482ha
12.100.000ikg
1956
451ha
10.000.000,kg
1957
417ha
7.279.OOOkg
v

andezelaatsteoppervlaktewas70hagestookt.Deexportlooptwatterug.
Dezebedroegi ndejaren1953/54 5-440.000kg.1954/55 4-350.000kg.Deveilingaanvoerligtinhoofdzaakinhetbeginvandeherfstn.1.inaugustus16%,in
september 32A>,inoktober35$eninnovember11%.Ditisechtergeengoedaanvoerbeeldvandemarkt,omdathiergrotehoeveelhedendruivenzijninbegrepen,diein
hetkoelhuiswordenopgeslageneneerstlaterwordenverhandeld.
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VERBREIDING.
Vannaturekomtdedruif alleenophetnoordelijk halfrondvoor.Ditiste
verklarendoorhetfeit,datdedruifindewintereenzekerekoudebehoefteheeft,
waardoor hetonmogelijkwasdezonerondomdeevenaartepasseren.Momenteelkomen
echterbelangrijke teeltenvoor inZuid-Afrika,ArgentinienenAustralië'.
InEuropaworden grotehoeveelheden geteeldinFrankrijk,Italië,Spanje,
.Griekenland,TurkijeenBulgarije.
Buiten Europaophetnoordelijk halfrondisdeteeltbelangrijkindeVer.Stat
Detotalewereldproduktie bedroegin1951 3.700.000.OCGkg.Inhoofdzaakwordtdeze
hoeveelheidgebruiktvoordebereidingvanwijn,krentenenrozijnen.
Afzetmogelijkheden.
Nederlandheeftvooralnade2ewereldoorlog eensteedsstijgendeconcurrentie
teverwerkengehadmetdruiven,dieinhoofdzaakuitdezuid-europeselandenkwamen
enuitZuid-Afrika..Degehelezomer,totvoorbijhalfnovember zijnergeengoedeafzetmogelijkhedeninhetbuitenland.Daarnaisertoteindjanuari a.h.w.eenleegte
indemarktwaarbijhetmogelijkishet.nederlandseprodukttegenredelijkeprijzen
aftezetten.Demogelijkheidvaneendruiventeeltmetgoedefinanciëleuitkomsten
vooronslandisin'hoofdzaakhieringelegendatdedruivenindieperiodeworden
aangevoerd.Dit'houdtin,dathetproduktinhetkoelhuismoetwordengeplaatsten
datdeteeltinhoofdzaakgerichtmoetzijnophetverkrijgenvandruivendierede;
lijkbewaarbaarzijn'..'
....
:

GR0ND.
"•"
Deteeltvandruivenisrietsuccesmogelijk opklei-zavel-enzandgrond,mits
hetprofielaanredelijkeeisenvoldoet.Bovendienmagdegrondwaterstandniette
hoog'zijnenerzominmogelijk storendelagenindegrondvoorkomen.Qptalvangron
den-waarmomenteeldruivengeteeldwordenisverbetering;mogelijk,•o.m.doordegrond
dieplostemaken,de slotenondertebemalen,endoordrainage.Ideaalisiadienalle
gewenstemaatregelenvoorhetplantengenomenworden.Intal:vangevallenechterzal
hetookmogelijkzijnnadienhetnoodzakelijkewerk.uittevoeren,dochmen'moetdan
rooien'endaarnaopnieuwinplanten.
••.
Dit-laatstelevertsomsweleensmoeilijkhedenopomdatde.boompjesslecht
'weggroeien.Ideaal1istevorendegrondtestomenofdekas-te.verrollen,i'waarnodig
kandanechtergebruikwordengemaaktvaneenonderstamomafsterventèVoorkomen.
Uiteraardkanmën'nogeenuitvoerigebeschouwing.wijdenaandestrustuurvandegrond
degrbndbewerkingendrainage,doch.ditligt.inhet-algemeenbuitenhetbestekvan
ditstencil.
VOEDING.
" Omdruivendéjuistehoeveelheidvoedingindejuisteverhoudingtekunnen
gevenisgrondonderzoek'gewenst.Ditbehoeftnietelk..j'aaivplaatstevindendoch
mendientzichafentoevandechemischetoestandopdehoogtetestellen.
Globaalgezegdzalmenmatig stikstof,matigfosforenveelkalidienente
geven.Belangrijk isdatdebemesting onderglasviageconcentreerdemeststoffen
plaatsvindtomtevoorkomendatweeenopeenhopingvanballaststoffenkrijgen,die
schadelijkkunnenzijnvoordevoorteelt,maar ookvoordedruifzelf.Inditverband,
dusomschadelijkeenongewenstezoutenteverwijdereniseendraineringmedenoodzakelijk.De'hoofdbemestingvaltindewintermaanden,voorhetzaaienofplantenvan
devoorteelt.Hetbijmestenvindtenkelekerenplaats,meestalvanafhetkrententot
:
uiterlij-fc.I-,.augustus»
' ;

2.

DEKAS.
Bijdebouwvankassendienenweerrekeningmedetehouden,dathetgedeelte
onderdeknieniettesteilisomtevoorkomendatdeondersteleggerteweinigbelichtingkrijgt.Demeestgunstigerichtingt.o.v.hetlichtinN-Z.Voor hetgemakkelijkwerkenzijnhoge,dichtevoetengewenst.Ingootisnietsteedsnoodzakelijk.
Inveelgevallenkanmenhetregenwater opvangenmiddelseendrainering,dieop
eendieptevan30cmkortnaastdekasvoetisaangebracht.
Hetglasdientschoonteblijven,vooral'hetgedeelteonderdeknie.Algengroeie.d.kanmengemakkelijkverwijderenmet3à4%formalineofindienergewas
aanwezigismetkerolindevoorgeschreven concentratie.Kortnahetbespuitenvan
hetglasmetdezemiddelenmoetmetwaterworden afgespoten.Belangrijkisdatde
kasgoedsluit.Kapotteofgebarstenruitenkanmenhetbestdoorheleruitenvervangen.Deverdere opstandmoet,hetzijdoor jaarlijksoliënofdoorgeregeldvervengoedwordenbijgehouden.Ditkandelevensduur aanmerkelijkvergroten.
Hoewelgoedeafzetkansenvoorgestooktedruivengeringzijnishet somstoch
nodigtestoken,o.m.tijdensdebloeivanGoldenChampion.Ditkaneventueelmet
eenhete-luchtkachelgebeuren,mitsmendezeooknogvoor anderedoeleindenkan
aanwenden.Bijverwarmingsbuizenindekasdienendezegoedverdeeldteliggenom
eentegrotespreiding indeoogsttevoorkomen.Verwarmingsbuizenkanmenonderhoudendoordezeomde2jaarintesmerenmeteenmengselvangekooktelijnolieen
zwartsel.
RASS©!.
AlleinonslandgeteeldedruivenrassenbehorentothetsoortVitisvinifera
enwordenuitsluitendgeteeldvoorgebruik alstafeldruif.Gedeeltelijkzullende
eigenschappenvanderassenhieropmoetenzijnafgestemd.
Deeisenwaaraanderassenzoveelmogelijkzullenmoetenvoldoenzijnvooral:
1.eengoede'groeikracht,2.eengoedejaarlijksterugkerendeproduktie,3.eenbehoorlijketros-enbesgrootte,4.eengoedekleurmeteendiepewaslaag,5.goed
v.ervoerbaarzijn,6.langbewaarbaar zijn,7.zoweinigmogelijkziektegevoeligzijn.
Uiteraardvoldoennietallerassenaanaldezeeisen.Ofhetmogelijkishieraanzovolledigmogelijk tebeantwoordenhangto.m. afvandetoestandterplaatse.
Men dienttevensrekening tehoudenmetdevolgendepunten:
1- Hetprofiel.BepaalderassenzoalsdemuscaatvanAlexandrie'zal alleenopeen
uitstekendprofielkunnenvoldoen.
2« Ofkanwordengestookt.GoldenChampionvraagttijdensdebloeiverwarming.
Indenazomermoetenrassen alsMuscaatv.Alex.engr.Colmankunnenworden
drooggestookt,
3. Teeltindeling ophetbedrijf.Opeenzuiverdruivenbedrijfzalmengemakkelijkermoeilijkerassen,dieveelverzorgingvragenkunnentelen,danwanneer
1 of2druivenkastjesminofmeerbijzaakzijn.
4. Bestuiving.TeeltmenGoldenChampion,danmoetmenzorgenvoor.gelijkbloeiende
bestuivers.
5" Vakkennisvandeteler.Iemanddieoverveelvakkennisbeschiktendejuiste
feelingheeftzalmetmeersuccesmoeilijkerassenkunnentelendananderen.
6. Afzetmogelijkheid.Ofwelofnietvoorexportkanwordenverkochtenwelof
nietkanwordenbewaard spelenmedeeenrol.
Deinonslandbekendsterassenvoldoen alsvolgtaandetestelleneisen:
BlackAlicante.Matigegroeikracht.Hogejaarlijkseproduktie.Flinketros
enbes.Goedvankleurenmetdiepewaslaag.Goedvervoerbaar enbewaarbaar.GevoeligvoorAlicantenziekte endode-armziekte.
Frankenthaler.Goedegroeikracht.Matighogeproduktie.Matiggrotetrosen
bes.Watlichtervankleurmeteenmatigewaslaag.Matigvervoerbaar.Nietlang
bewaarbaar.Gevoeligvanmeeldauwendode-armziekte.

4.
GrosMaroc.Sterkegroeikracht.Matighogeproduktie.Kleinetrossenmet
grotebessen.Primavankleurengoedewaslaag.Goedvervoerbaar,dochnietzolang
bewaarbaar.Gevoeligvoormeeldauw.Moeilijkmetsnoeien.
GoldenChampion.Goedegroeikracht.Bijvoldoendezettinghogeproduktie.
Zeergrotetrossenengrotebessen.Goedvankleurmetmatigewaslaag.Goedvervoerbaar,dochmatigbewaarbaar..Gevoeligvoorspint.
MuscaatvanAlexandrie.Zeermatigegroeikracht.Zeermatigeproduktie(sterk
afhankelijkvandezetting).Flinketrossenenmatiggrotebessen.Somsgoedvan
kleur(afhankelijkvandebelichting).Matigewaslaag.Goedvervoerbaar.Redelijk
goedbewaarbaar.Gevoelig'voerspint.
WitteAlicante (Victoria).Matigegroeikracht.Hogeproduktie.Matiggrote
trosenbes.Matiggoedekleurenwaslaag.Goedvervoerbaarenmatiggoedbewaarbaar.Heefteenbuitengewoon slechtesmaak.
VERMENIGVULDIGING.•
Dezekanplaatsvindendoorzaad,maaromdatdedruifheterozygootiszijnde
nieuwverkregenboompjeswatbetreftdeeigenschappenstérkafwijkendvandemoederboom.Hetzaaienheeftalleenzinvoorhetverkrijgenvannieuwerassenenisdan
dikwijlskostbaarenteleurstellend.
Voordepraktijkwordtdedruifvermenigvuldigd door afleggen,stekken(houtofoogstek)enenten.
Afleggen.Ditisdeoudstetoegepastevormvanvermenigvuldiging.Momenteelvindtdezemethode alleentoepassingindienineenkaseenofmeerbomenzijnafgestorven
enhetmoeilijkiseenjongeboomindeopengevallenplaatste.plantendIseenboom
uitgevallen,danzorgtmenhetkomende seizoenvooreenforsescheutuiteenvande
onderste snoeiknobbels,diementotopeenbehoorlijkelengtelaatdoorgroeien.De
twijg,diemenindewintergebruiktominteleggenmoetvoldoendezijnafgerijpt
enontdaanvandieven,rankene.d.Daarnagraaftmendetwijgmeteensoepeleboog
indegrondwaarbijmenzorgt,dathetuiteindeweerbovendegronduitkomt.Een
inlegdieptevan25à30.cmisgewenst.Tevorenisdegrondterplaatseverversten
bijgevuldmethumusrijkmateriaal.Belangrijk is,dattenminstegedurendehetIe
groeijaar,degrondterplaatsevochtiggehoudenwordt.
;
Meervoudige afleggingisookmogelijk om2of3bomennaastelkaartevervangen.Steedsishetgewenstdenieuwverkregenboomvandemoederboom tescheiden.
Ditmagnietineensgebeuren,dochb.v.in3jaar,waarbijdanelkjaareendieper
gaandekerfwordtgemaakt.
.
-'
Houtstekkenis:eenmethodedievrijveelvoorvermeerderingwordttoegepast.Uiter-.
aarddientmenhierbijvangoed stekmateriaaluittegaan,waarbijer:vooralop
wordtgelet,dathethoutgoedisafgerijpt.Eenhoutstekkrijgteenlengtevan3
knoppen,opdrogeregronden Uknoppen.Mensnijdtdestekvlak onderhetonderste
oogaf.Hetismogelijkdezestekkenonderglasoptekweken,dochhet.goedkoopst
kanhetbuitengebeuren,waarbijdandejongeboompjesnajuni-metJ^y-eenruiters
afdekt.Indekomendeherfstkunnendebomendanopdeblijvendeplaatswordengeplant.Vooraleenregelmatigevochttoevoerisbelangrijk.2xperweekgietengedurendeditopkweekjaarmoetwelalsgemiddeldewordenaangehouden.
Oogstekheefthetvoordeel,datdebomeninhetnajaarwatzwaarderontwikkeldzijn
danhoutstekken.Hieropkomtmaaréénoogvoor.Menlegtdestekkeninfebruariin
kistenmetvochtigeturfmolm,afgedektmetietsmaaszand.Dekistenwordtmeteen
glasplaatafgedektenopdeverwarmingspijpengeplaatst.Plankentussendepijpen
enhetkistjezijnnodigomtesterkuitdrogentevoorkomen.Vooreensnellebewortelingiseentemperatuurvan20-25 Cgewenst.Zodradeknoppenuitlopenmoetde
ruitaaneenzijdewatomhooggezet,wordenomdeluchtvochtigheid teverlagen
(smeul).Zijndewortelsenkelecmlang,danwordendeplantjesopgepot,waarinzij
tothalfmeiblijvenstaan.Hiernakunnenzeopdeblijvendeplaatswordenuitgeplant.

5.
Bijhetentenvandruivenpastmenbijdeouderebomenoverwegend'spieetent.Anderemethodenzijnnietzondermeeruittevoeren.Hierbijmoetvooral
wordengeletopnauwkeurigwerkenenhetgoedplaatsenvandeenten.Hetafsmeren
vandebomenmetentwasishierbijzeerbelangrijk inverbandmethetlekkenvan
debomeninhetvoorjaar.Vooralmoetookwordengewaakttegenverdrogenvandeent
doordezemeteen'krant aftedekken,deonderzijdevandekastteschermenen
eventueeldegrondindeomgevingtebroezen.
Plakkenofcopulerenvindtplaatsalswebomenwillen aanplanten opeenonderstam.
Ditgebeurttegenhetvoorjaar,doorentenonderstam opelkaarteplakkenendeze
verder alseenhoutstel:tebehandelen.Hierbijisbodemverwarmingvooreensnelle
wortelvormingvereist.
ONDERSTAMMEN.
Onderstammenbijdruifzijnnodig ominbepaaldegevallendeboomeenbetere
groeikrachttegevenenomhetafstervenalsgevolgvanAlicanteziekte tevoorkomen.VooralvoordeBlackAlicanteishetplantenvanbomenoponderstamintal
vangevallengewenst.Erzijnnoggeenandereonderstammeningebruik,dandie
welke alscultuurrasinteeltzijnofinteeltzijngeweest.Devoornaamstezijn
devolgende:
Forster'sWhiteSeedling.Dezeheefteensterkegroei,kaneengoedeproduktie
Kevenenisongevoeligvoordealicanteziekte.Hetveredelenopdezeonderstamgeeft
nogaleensmoeilijkheden.
Frankenthaler.Dezegeeftaandeentookeengoedegroei,dochdekansop
lamsteligheidiszekernietdenkbeeldig/Voor stookkassenheeftmenhetvoordeel,
datBlackAlicante'opdezeonderstamwatvroegeroogstbaaris.
Deoverigerassen,diealsonderstamgebruiktworden,somsmoetenworden
gebruiktomdatmenmetbestaandebomenzit,zoalsGrosColman,GrosMaroc zijn'
minderbelangrijk.Hoewelernognietzoveelervaringis,isdev\'est-Frisiaeen
ras,dat alsonderstam,ondanksdemoeilijkeveredeling,goedemogelijkhedenbiedt.
Boomvormen.Devoordruiveninonslandgebruikteboomvormen zijn:staand
snoer,horizontaal snoerenschuin snoer.Allerassenkunnenmetsuccesophorizontaalsnoerwordengeteeldechternietopstaandofschuinsnoer.
Staand snoer.Dezemethodekomtveelvoor,omdathetbelangrijksterasde
BlackAlicante zichvoordezevormzeergoedleent.Hierbijdientkortteworden
gesnoeid,watnietbijallerassenmogelijk is.Depiantafstandvarieertvan
1.20mtot80cm.Vrijveelwordt1malsplantafstandvoordezevormaangehouden.
Horizontaal snoer.Dezevormmoetwordengebruiktvoordemindervruchtbare
rassen,dielangmoetenwordengesnoeid.Rassen,zoalsGrosMaroc,GoldenChampion
enFrankenthalerteeltmenvolgensdezemethode.Omdatdevruchtbaarheiddoorhét
stokenkanverminderenteeltmenmeervruchtbarerasseninvroege stookkassen
eveneens'ophorizontaalsnoer.Deplantafstandhierbijvarieertvan1mtot1.30m.
Schuinsnoer.Dezeboomvormmaaktmenmeestalvanbomen,die aanvankelijk
verticaalgestaanhebben.Menpastdezemethodetoeom''atlanger snoeienzonder
bezwaarmogelijk temaken,b.v.alsdevruchtbaarheidietsafneemtofwanneerde
trossentekleinblijven.Detopvandeboomwordthierbij,tenopzichtevanhet
ondereinde'1.5 tot2mnaarrechtsoflinksomgebogen.Menhoudtdandesnoeihoutenopderugzijdeaan.
Opkweek jongebomen.Eengjedegelijkmatigeopkweekvanjongebomenisalleen
mogelijk indiendestekkengoedzijnopgekweektofwanneermenvanuniformplantmateriaalisuitgegaan.Hoteerstegroeijaar nahetstekkenwordendeboompjestot
op2ogeningesnoeid.
Het2egroeijaarontwikkeld zicheenzwarescheut,diezeerlangkanworden.
Afhankelijkvandegroeiendetevolgenteeltwijzewordendebomentot1,25à
1,75mteruggesnoeid.Gaatmentotleggersover,dankanvoordemiddelsteen
bovensteleggerdelengtewatruimergenomenworden.

6.
Het3ejaarkomenerreedstrossentevoorschijn,maarhetisverstandig
hiervannoggeengebruiktemaken.Destamwordtopheteindevanditjaarmet1tot
1,25mverlengd.Bijzonderbelangrijk is,speciaalbijdeteeltODstaandsnoer,
datdescheuten,diegegroeidzijnuitdeverlengenisvanhet2egroeijaarniette
verwordeningesnoeid.Gebeurtdittoch,dankanonvruchtbaarheidengebrek aanvoldoendegewasopditonderstegedeelteontstaan.Totop2à3knoppeninsnoeienis
hierbijzekernoodzakelijk.
Het Ueeneventueelvolgendegroeijaarkansteedsopgelijkewijzeworden
verlengdalsinhet Je jaar.Detopvandestamhoeftnietverderdoortelopendan
totop1m à80cmvandetopvandekas.Vooraldeeerstejarenmoeterbijzonder
opwordengeletdatdebomennietteveelvruchtdragen.2jaarnadatdekasvolkomen
isvolgegroeidkaneenvolledigeoogstwordenverkregen.Bijhetvormenvanleggers
moeten soepelebochtenwordengemaakt,diedesapstroomnietafremmen.
Vaakkomthetvoordatbijjongebomenhetuitlopenvandeknoppenmoeilijkhedenmetzichbrengt.Vooralalsdeknoppenminder sterkontwikkeldzijnbestaat
hierkansvoor.Hetombuigenvandebomen,waarbijdet-pgedurendedewinter inde
grondgestokenwordtisgunstig.Ookeenhogetemperatuureneenhogeluchtvochtigheidtijdenshetuitlopenbevordertdit.Eventueelkunnenookinsnijdingenbovende
knopdezetotuitlopendwingen.
Bijoudebomen,diegeëntwordenisdegroei aanmerkelijk sterkerdanbij
jonge plante>bomen.Hierbijmoetvooralgezorgdwordendatdeinternodiè'nniette
langwordenenslechteknoppenwordengevormd.Ditkangebeurendoordebeideenten
aantehouden,ook aliserlater slechtseennodig.OmdeZredenwordenbomendie
opleggermoetenkomentochvlakbovendegrondomgeè'nt.-Deverlengenisdiewebij
dergelijkebomenaanhoudenkanzodanigzijn,datnahet2egroeijaardekasweer
volkomenvolgelegdis.Wekunnendaarnadirecteenvolledigeoogstverkrijgen.
Bomendiewordenafgezaagdgeveneengroeidie.overeenkomtmetdievangeënte
bomen.2tot3scheutenaanhoudenomdegroei afteremmenis.ookhiergewenst.
g

SNOEI.
Devolgendehandelingentijdensdeteeltmoetentotdesnoeivandedruiven
wordengerekend:
1.dewintersnoei.
•
2.devoorjaarssnoeiofhetuitbrekenenhetbinden.
3.dezomersnoei.
4-.derijpingssnoei.
^ ewintersnoei staatin'zeernauwerelatiemetdevoorjaarssnoei.In'feite
g
isditlaatsteeencorrectie opdewintersnoei.Alsditgoedwordtbeseft'enwe
1
houdenhiermedevoldoenderekeningkunnenweindewintervrijroyaalsnoeienomdat
een.eventueeltelangsnoe^n inhetvoorjaarweer ongedaanwordtgemaakt.Tekort
snoeienisuiteraardnietmeertecorrigerenenmoetdaarom steedswordenvermeden.
Bijdewintersnoei-onderscheidenwe:
.
1.dekorteofknobbeisnoeibijstaandsnoer.
2.dekorte snoeiophorizontaalsnoer.
3.delange cnoeiophorizontaalsnoer.
4.delange^noeimetinleggersophorizontaalsnoer.
Deeerstgenoemde snoeiisvrijeenvoudig.Hetwordtbijdevruchtbarerassen
toegepast,d.w.z.bijdierasson, .'ieuithetkraagoogofheteersteoogreedseen
scheutmetvruchtgeven.Belangrijkis,datwevrijkortbijdestamblijven.Ditis
alleenmogelijk alswevantijdtottijddebijdezesnoeiontstane snoeiknobbels
verwijderen.Voordatde snceiknobbelwordtafgezaagdmoetervoorwordengezorgd,dat
eenvervangeraanwezig ir;.Ditkangemakkelijk omdatersteedsuitdeslapendeknoppenvanuitdestamscheutanuitlopen
Detweede snoeimethodevindtplaatsbijdevruchtbarerassendieondanksdit
tochophorizontaal snoerwerdengpteeld.Ookdezegevenreedsuitdeondersteogen
scheutenmetvrucht.

(

7.
Hetisechternoodzakelijk omtevoorkomendatdetrossenniettekortopelkaar
hangen,daterafwisselend tochwatlangerwordtgesnoeid,dusmeerdanéénoogper
snoeihoutwordtaangehouden,wekunnenb.v.devolgendevolgorde aanhouden1,2,3,
2,1,2,3enz.Ditkanmedebepaaldwordendoordestandvandetwijgen.Sterke
twijgenwordenhetlangstgesnoeid.Alsdelangstetoken+3jaarzijn,moetendeze
dooranderenwordenvervangen.Daaromishetsteedsnodigdatscheuten,dieuitde
stamkomen(engeenvruchtdragen)alsvervangerswordenaangehouden.Deoudetoken
kanmengladwegzagen.Der1:uwetwijgwordtdanopeenoogteruggesnoeid.
Delange snoeiophorizontaalsnoerwordtbijde.minder vruchtbarerassen
toegepast,zoalsb.v.Frankethaler,GrosMaroc enGoldenChampion.Hierbijmoet
zodaniglanggesnoeidworden,dattochsteedsvoldoendevruchtverkregenwordt.
Dekortstgesnoeidetwijgen zullenhierbijtochsteedsnog3knoppenmoetenbezitten.
Vaakzalmen,medeomtevoorkomendatdetrossenteveelopelkaarhangen,3tot6
knoppenlengtemoeten aanhouden. Menmoetbijdezemethode,zeker alszewordttoegepastbijvroeggestooktedruiven,bijzonderletten ophetverkrijgenvannieuw
houtuitdestam.Ookdezwakste scheutjeswordendan aangehouden,dieechterbij
hetuitbrekenofbindenoptweebladerenwordeningenomeneninhetnajaaropéén
knopwordtteruggesnoeid.
Bijdelange snoeiophorizontaal snoermetinleggers,wordtopvrijweldezelfdemaniergesnoeid alsbijdehierboven aangegevenmethode.Inhetalgemeenkan
echternietveellangerwerdengesnoeidomdathetdanwelzeermoeilijkwordtde
nieuwescheutennaarbehorenuitteleggen.Ingevallenwaarbijdezelangesnoei
devruchtbaarheiddannogtewensenover zoulatenkanmeninleggerswordengewerkt.
Hierbijwordtdusnormaallanggesnoeid.Daarbijechter"legtmenperkaspootongeveer2twijgen,dieop1.2mlengte-ingesnoeidzijnopdelegger.Dekansdatuit
dezeinleggersscheutenmetvruchtkomenis'zeker.Vooralbelangrijk is,datdeze
inleggersalleen.beschouwdwordenalseenverzekering,voorvoldoendevrucht.Komen
voldoende scheutenmetvruchtuitdenormalesnoeihouten,danmoeten allescheuten
dieuitdezeinleggerskomenopdeeerstena(waardoorhetsnoeihoutgehandhaafd
blijft)wordenweggebroken.
Devoorjaar'ssnoei,hetuitbrekenofuitdunnenisinfeiteeencorrectie opdein
dewinteruitgevoerde snoei.Omvanruimvoldoendevruchtverzekerdtezijnmoet
danookruimwordengesnoeid.Deovertollige scheutenwordenimmersbijhetuitbrekenweggenomen.Ditmoetdanechtergoedgebeuren.Meestalwordtmeerdan50$van
ie uitgelopen scheutenverwijderd..In'deeersteplaatsneemtmendescheutenafkomstigvanslapendeknoppenuitdestamweg,diemenzekerniet'nodigheeftalsvervangervansnoeitoken.Naarmatehet:'asgemakkelijkervervanghöutgeeftkanmenmeer
verwijderen.Vahdesnoeiknobbelsbijhetstaandesnoerhoudtnienalgemeen1often
loogste2scheuten aan.Bijde snoeito'enopdeleggerskànmenmeestalsteedsde
onderstescheuten,diegeenvruchtgevenverwijderen(behalvealsdezeeventueel
alsvervangermoetendienst doen).Vandescheuten,dievruchtgevenzalmener
iieestal2pe.r'snoeihoutnodighebben.Zijnercpeensnoeihoutb.v, Uscheutenaanwezig,dievruchtgeven,danwordensteedsdebovenste2verwijderd.Dezelijken
inhetvoorjaargroter'ensterker,doel''ditisalleeneengevolgvandegunstige
standplaats.Nietvruchtdragendescheuten,alsmenzenietnodigheeftwordenbij
hetuitbrekenverwijderd.Bijhetbinden,'dathiernavoor'deeerstekeerplaats
vindtmóet'menoverenigereservekunnenbeschikken.3ij:knoppen,waaruittweescheuten'komenmoetérsteedseendoor afbrekenbijheteerstebladwordenverwijderd.
3ijkoelweerbrekendaëcheutanbijhetbindengemakkelijk;af;VooraldeBlack
Alicantemoetmen,zekerbij sterkeg^oei,nietindemorgenurenbindendochliever
Dverdag,alsdezonofdehogeretemperatuur'het--gewas'ietsminderbroosheeftgenaakt.Debandbrengtmensteeds'vlakbijdetrosaanomdezevoordedraadtehalen.
Denaarbinnen stekendebladerenworde-nachterdedradengebogen.
Heeftdetopvande scheutdevolgendelegger'bereikt,danwordtdezeingenomen.Druivenenrankenwenden,metuitzonderingvandebovenstetweedievenverwijderd.

Onderdezomersnoeiverstaatmenhetregelmatig uitbrekenvanhetbijgegroeide
gewasnahetkrenten.Bijeengroeizaamgewasmoetditminstenselke10dagengeschieden.Steedswordendeintenemendieventotopeenbladingenomen omnoggroeiin
hetgewastehouden.Hettoepassenvandezomersnoeijnadaterreedsgedurendelange
tijdveelgewasisgegroeidiszeergevaarlijk.Bladverbranding enlamsteligheid
kunnenhiervanhetgevolgzijn.Bovendienisdeluchtvochtigheiddoorhetvelegewas
aandehogekantendevruchtenkrijgeneenkwaliteitdievoorbewaringmindergeschiktis.
Derijpingssnoeiwordttoegepastzodradetrossenvolledig aanhetkleuren
zijn.'Vroeger toepassenzoubesverbrandingkunnenveroorzaken.Hierbijwordende
scheutenafhankelijkvanhunlengte15-30cmingekort.Hierdoorkandezonindekas
enopdetrossenschijnen.Hetsuikergehalte stijgtsnellerendebewaarbaarheid
stijgt.Bovendienwordtdekleur aantrekkelijk beter.Blauwerassenwordendonker
zwartenwitterassenkrijgendegezochtegelekleur.
TROSD'JNNINGSNTROSSNOEI.
Hettrosdunnenisnodigindiegevallen,waarbijteveeltrossenaanwezigzijn.
Houdtmenteveeltrossen aan.,danwordtdeboomgemakkelijk overbelastmetalsgevolgeenverminderdekwaliteitenachteruitgangvangroeienproduktie.Hetverwijderenvandeovertollige trossenmoettijdig geschieden.Ditisjuistvóórdebloei.
Srmoetgoedopwordengeletdatdeaantehoudentrossengelijkelijk overdegehele
boomverspreidvoorkomen.Inhetalgemeenkanmenmetééntrosperscheutvolstaan.
Cmdatmeninhetalgemeenvoldoendekeusheeft,houdtmenvooraldietrossenaan,
dieeengoedmodelhebbenendievoldoendevrijenruimhangen.Zieverderkrenten.
KRENTEN.
Hetdoelvanhetkrentenisvooraleengoedekwaliteit(grotebessen)tekrijgenendehoudbaarheid tebevorderen.Verwijderdworden:
1.hetzgn.zaad.Ditzijnnietgezettebloempjes,dienogenigszinsaande
trosstelenblijvenhechten.
2.dedunstelen.Ditzijnnietgezettebloempjes,die.-tochnogeenweinigzijn
uitgegroeid.Zezittenvrijvastenmoeten stukvoorstukwordenweggenomen,
We.zien;dunstelenvooralbijhetrasFrankenthaler enGoldenChampionals
tijdensdebloeidetemperatuur zeer laaggeweestis.
3.deéénpitters.Ditzijntendelegezettevruchtjes,dielateronvoldoende'
zullenuitgroeien.Dezekernenvoor'bijGoldenChampionenbijBlack.Al'icantê
indiendegroeizwakis.Bijtevroegkrentenzijnzenietteonderscheiden.VooralbijGoldenChampionmoetniettevroegwordengekrent.Veelal
zalsgn.nakrentennodig.zijnwaarbijopeenlater
tijdstip
meteen-schaartjedenietverwijderdeeenpittersalsnogwordenverwijderd.
U.normaalgezettebessen,dienaarbinnengroeien,vooraldie,welkevanaf
deschoudersnaarbenedengerichtzijn.Dit,omdathetnodigis>datde
trosvanbinnenvoldoendeluchtigis.
•:
5»normaalgezettebessen,diehetuitgroeienvandebessenaandebuitenzijde
vandetroskunnenverhinderen.
Hetkrentenkanzowelmetaehand alsmeteenschaartjewordenuitgevoerd.Het
eerstekomtverreweghetmeestvoor.Bijtelaatkrentenontstaatdauwbeschadiging.
Belangrijk isdatmenbijhetkrentenzichnietzosterkbehoefttevermoeien.Goed
bruikbarekrenttrappen e.d.zijndaaromnoodzakelijk.Bijhetkrentenvindttevens
voorzovernoodzakelijk trossnoeiplaats.VooralbijFrankenthaler enGoldenChampion
isditnodig.Bijeerstgenoemdrasmoetmendebovenstezijasverwijderen omeengoed
modeltrosteverkrijgen.BijdeGoldenChampionwordteenbelangrijkdeelvande
puntweggenomen.Dit,omdatdezeaanzienlijklaterrijptenkleinervanbesblijft,
terwijlookdikwijlsjuistindezepuntlamsteligheidoptreedt.

GRONDBEHANDELING.
Tijdensdeteeltvandruivenmoetdegrondingoedeconditiegehoudenworden.
Nietalleenishetnodigdeovertolligezoutenvantijdtottijduittespoelen,maar
ookmoetgezorgdwordendatdegrondgoeddoorluchtblijftenvanorganischmateriaal
wordtvoorzien.Enkelebewerkingen perjaarzijndanook,ook alsmengeenonderteelt
heeft,noodzakelijk.
GIETEN.
Omdatergeenregenindekaskomtisregelmatiggietennoodzakelijk.Omde
gehelekasgrondvochtig tehoudendatdezegeheelgeschiktisvoorbeworteling.
Vooralindevoorzomermoetregelmatigwordengegoten.Isdekasvolgroeid dankan
menhetgietengaanverminderen,omdatdanookdeverdampingvandegrondgeringer
wordt.Hetisvooralbelangrijk,datmennadeoogstvaneenonderteeltvoorkomtdat
degronduitdroogt.Ditzouafstervingvanheelnieuweworteltjestengevolgekunnen
hebben,waardoordegroeiernstigwordtbemoeilijkt.Hetbestekunnenwegietenmet
eenregenleiding.Dithoudtdestructuurbeterenwekunnenoverdegeheleoppervlaktewatergeven.Najulimaginhetalgemeennietmeerwordengegoten.Debovenste
grondlaagmoetdandroogblijvenomdeluchtvochtigheid indekastererlagenwaardoorweeenbeterbewaarbaredruifkrijgen.Mochthetnadietijdtochnognoodzakelijkzijn,dandirecthetbovenstegrondlaagjelosmaken.Inditverbandishetbelangrijkdatdevochthoudendheid goedis.Ditistebereikendoorjaarlijksenkele
balenturfmolmindebovenstelaagvandekasondertewerken.Hierdoorblijftook
destructuurendoorluchtingbeteroppeil.
BEMESTEN.
Deboofdbemestingkanhetbestreedsindewinterwordenuitgevoerd,veelal
tegelijkmetbemestenvoordevoorteelt.Inbepaaldegevallen,b.v.bijeenvoorteeltvanslaishetbeterdebemestingvoordedruivennadeoogstvandevoorteelt
uittevoeren.Bijmesten (2tot6x)isgewenst.Ditkanmetgemengdemeststoffen
geschieden,waarbijervooralopmoetwordengeletdathetstikstofgehaltelaagen
hetkaligehaltehoogis(b.v.9-10-23).Nabegin julimagnietmeermetstikstof
wordenbemestomtevoorkomen daterteveelbladgroeitegenderijpingstijdoptreedt.
Behalveturfmolmwordtweinigvanorganischemeststoffengebruikgemaakt.Dunnemest
isechterzeergoedmogelijkeninmeerderegevallen aanbevelenswaardig.Stalmest
kanmoeilijkvoldoendediepwordenondergewerkt.Produkten alsbloedmeel,ledermeel
e.d.zijnuiteraardgoedbruikbaar.Hetkomtnogaleensvoor,datmenindezomerin
geulenbijmest.Ditgeefteenonvoldoende spreidingvandevoedingsstoffen.Overde
gehelebreedtevandekasbemestenenindewintereenstrookbuitendekasisgewenst.
BROEZEN.
Ditvindtalleentoepassing alswe,b.v.ophete,drogedagendeluchtvochtigheidindekaswillenverhogen.Alsopdejuistewijzewordtgegotenengelucht
enhetgewasgoedisbijgehouden zalbroezenechterweinignodigzijn.
LUCHTEN.
Ditisbedoeldomdetemperatuur teverlagenenindiversegevallenookom
deluchtvochtigheid tere^olen.Iihotvoorjaarkanmendoorveelluchtendekas
vaaktedroog(luchtv.)houden.Indezomerishetsomsnodigbijscherpheetweer,
doorminderluchtendeluchtvochtigheid oppeiltehouden.Ditgeeftweleenverhogingvandetemperatuur,dochditismindergevaarlijkdaneentelageluchtvochtigheid.Bovendienkanineendergelijkgevalschermenhelpen.Vanaf10dagennahet
krentenkan,behoudensbijzondereweersomstandigheden zoruimmogelijkwordengelucht,

10.
Ramendanduswagenwijd open.Dekasdeurenzijnnietalsluchtingmiddelbedoeld.
wemoetendaarom ooknooitdekasdeuren openzetten (tocht).
SCHERMEN.
Ditiseenprimamiddelterverlagingvandetemperatuur,waarditdoorluchtenenbroezenniettebereikenvalt.Bijnaelkjaarkomterweleenkorteperiode
voor,waarbijschermennodigis.Bijeenonvoldoendeontwikkeldgewasisregelmatig
lichtschermengewenst.Eveneensishetnodigomdaar,waarb.v.door'afstervingeer
ofmeerbomenzijnuitgevallendeopenplekflinkgeschermd tehouden.BijMuscaat,
diezeergemakkelijklichtverbrand ishetvrijwelsteedsnodig,dathetglasde
gehelezomermeteenmatigekalk-ofkrijtlaagbedektis.
Hetregelenvanhetklimaatindekasmoetdoorhetluchten,schermenen
broezenofgietengeschieden.Henmoetdejuisteverhouding tussendezemethodenlerenkennenom,afhankelijkvandeomstandighedendejuistecombinatietekunnenuitvoeren.
.. .
VRUCHTZETTING.
Bijdemeestedruivenrassenverlooptdevruchtzetting zonderenigemoeilijkheden..BijzondereaandachtisechternodigbijdezettingvanGoldenChampionen
Muscaat.VandeG.Championisheteigenstuifmeelsteriel.Vruchtzettingisalleen
mogelijkdoorvreemd stuifmeel opdebloempjesaantebrengen.Allerassenkunnen
ditleveren,alleenkomtvrijwelsteedsdeBlackAlicantehiervoorinaanmerking,
omdatdezevrijwelgelijkbloeit.Tijdensdebloeimoetditbestuivendagelijks
plaatsvinden.Hettijdstipisonverschillig,mitshetgewasdroogis.Gebruiktwordentweeplumeau'svangoedekwaliteit.Dezemaaktmenvochtigenstrijktmenlangs
debloeiendetrossenvandebestuiver.Hetstuifmeelhechtzichaandeveren.Heeft
menvoldoendestuifmeelverzamelddan strijktmendeplumeau'slangsdebloeiende
trossenG,Champion.Menkanookeerststuifmeelineenschaalverzamelenendangaar
bestuiven.
BijdezettingvandeGoldenChampioniseenvoldoendehogetemperatuurbelangrijk.Ideaalisdaaromeen'lichteverwarming,zodatwevooraltijdensdebloei
detemperatuurkunnenregelen.Ditisookbelangrijk omhetgewas,indiennodig
droogtestoken.Onderongunstige omstandighedenkunnen'detrossengedurendeenkele
dagenvochtigblijven.Hetzgn.mutsjevaltdannietafenmenkannietbestuiven.
BijdeMuscaatiseengoede zettingbijnaalleenteverkrijgenir.dien'tijden:
debloeidegroeikrachtvolledig opdetrossengeconcentreerd is.Daaromwordenvoos
debloeialleovertolligetrossen'verwijderd.Bovendienwordendekoppenvanalle
scheuteningenomenenopdebovenste2na,alledievenverwijderd.Tikken-aande
bomenomhetstuifmeellostekrijgenisvoortsgewenst.
•'•
ONDERTEELTEN.
Bijdeteeltvandruiven speeltdeinvloedvandeonderteelteenbelangrijke
rol.Omeconomischzogoedmogelijkuitdebustekomeniseenvoort'eeltzeker
gunstig.Bovendienishetin-alledruivenkassenverantwoord.Welmoetrr-^ntalvan
omstandighedenindegatenhouden,omdatnietelkeonderteeltzondergevaaris.
Hierbijisvooraldetoestandvandegrondbelangrijk.-Druivenopeengrond,die
totopgrotediepteeenongestoordprofielbezitzullenveelminderinvloedondervindenvaneenconcurrerendgewas;.danwanneerdebewortelbare diepteslechtsenkele
dm.bedraagt.Druiven,dieopeenzodanigegrondstaan,datzijelkevoorteeltniet
verdragen zullenookzonderdezevoorteelt onvoldoenderesultatengevenenkunnen
danbeterwordengerooid.
Degroeiperiodevandeonderteelt isverderbelangrijk.Vooralalsdegroei
vandevoorteelttotverinhetvoorjaardoorgaat,,wanneer dewortelsvandedruif
ook-reedsactiefworden.Eenonderteeltdiereedszeervroeginhetnajaarmoet
wordengezaaidofgeplantisintalvankassennietmogelijk.

11.
Irissenenanemonenzijnvoordedruif zeerschadelijk.Eeneenmalige teeltvandeze
gewassenisvrijwelsteedsgoedmerkbaa~%Vooralvandeirissenisdebewortelingte
intensiefenvaltdeoogsttelaatinhetvoorjaar.
Aardappelenzijnongunstigvoordruiven.Deoogstvaltlaateneenbezwaar
i s datmenindezeperiodedegrondzointensiefdiepmoetlosmakenbijhetrooien.
Indienmenperséditgewaswiltelen,danisdeteeltopruggetjesaantebevelen.
Peen staatruimeenhalfjaarindekas.Ermoettevroeg teveelwordengeluchtomdeloofontwikkeling tegentegaan.Ookhierbijgeldthetbezwaardatdeoogst
laatvalt,terwijldegrondintensief endiepmoetwordenlosgemaakt,
Posteleinheefteenkortegroeiperiode,dieevenwelineenongunstigetijd
valt,somstijdensdebloeivandedruiven.Voordeposteleinmoetdekasvrijwelgeslotengehoudenworden.Gevallenwaar alsgevolgvandezeteeltdevruchtzetting
volkomenmislukte zijnbekend.
Witlofbehoeftnietzoschadelijk tezijn,mits.menmaarvoorkomtdatde
kuilendiepaangelegdworden.Deintensievebewortelingvandeopgezettewortelsis
echterverrevanideaal.
Bloemkoolkanvooral schadelijk zijnalsmenvoorengedurendedeeerstegroeiperiodevandedruifveellucht.Hierdoorverkrijgtmeneenaanmerkelijkeverlating
vandedruivenoogst.Daarommoetnormaalwordengelucht,zoalsditvoorhetdruivengewashetbesteis.Inditverband isdeteeltvanvroegealpha-achtigetypenaante
raden.Hetisvooralbelangrijk datdegrondnadeoogstvochtiggehoudenwordtom
stilstandindegroeivanhetdruivengewastevoorkomen.
Andijviemoetvroegwordengeplantenditisintalvangevallennietgoed
mogelijk.Deoogstvaltinmaartenditisvrijvroeg.Eenongunstigeinvloedbehoeft
vanditgewasnietuittegaan.
Kropslaiseengoedgewasalsonderteeltvandruiven.Menplantnietvroegen
beginaprilkanreedswordengeoogst.Ondanksdevrijintensievebeworteling isgeen
schadelijkeinvloedvanditgewasbeKend.
Selderijenpeterseliemoetenalinseptemberwordengezaaidenkomendusalleen
inaanmerkingvoordevroegekassen (Frankenthaler).Erbehoeftgeenschadelijkeinvloedvanuittegaan,mitsmenmaarniet4tot6xoogst,watmogelijkisdoorhet
gewastesnijdenendaarnaopnieux;telatenuitlopen.
Raapstelen,radijsenspinaziezijnevenalstulpennietschadelijkvoorhet
druivengewasenkunnenzonderbezwaarwordengeteeld.
ZIEKTEN.
Ondankshetfeit,datineendruivengewasdiverseziektenkunnenvoorkomen
kanmen,metdehuidigebestrijdingsmiddeleneendruivengewastochwelgezondhouden.
Devoornaamste ziektenzijn;
"
Druivenhaan.Dekeversvretenaandeknoppen,bladerenentrossen,delarven
aandewortels.Vooralnahetentenkunnendezekeversalleknoppenvandeenten
vreten.DebestrijdingismogelijkdoorParate:overdegronduittestrooien.
Dopluisenwolluistredenzeldeninernstigemateop.Toch'kanbijeenaantastingernstigeverontreinigingvanhetgewasoptreden.Hetoesteistebestrijdenzodra
zewordenwaargenomenomdatdanmeestalwelmeteenplaatselijkebestrijdingkanvolstaan.Eenwinterbestrijding ismogelijkmet-/.b.c.end.n-c.dochdanmaggeenonderteeltindekasvoorkomen.Plaatselijkkanmendebomeninsmerenmeteenpapje,waarvanparathionhethoofdbestanddeelvormt.Meerderemalenmetparathionspuiteninhet
voorjaargeefteveneensrejultaa-.
Thripsisvooralschadelijkdoordathetuiterlijkvandebessenendetrosstelenwordt aangetast.Dezevorto;en OTV<ievlekken.Dijeenernstige aantastingkan
degroeitotstaanwordengebracht.3e<.t:.Ljdingmetparathion(spuiten-stuiven-vernevelen)ismogelijk.Enigetijdr,adekrentkan iontotvoorbijdeoogstmetsucces
vanCalcidgebruikmaken.
Spint.Ditiseen-Tendebei•.-.^•••ijkstekwalenbijdedruiven.Alleendooreen
regelmatigebestrijding,diereedsdir;et-ahetvoorjaar aanvangt,kanmenvrijvan
spintblijven.Vanafhetuit]:-penkar."!J.;;em-.L-.r.m.tpaathion,gemengdmetTedion
wordengesnoten.

12.
Daarnaisdebesteengoedkoopstebestrijding hetvernevelenvanparathion,malathion
ofT.E.P.metdekleine sto^mvernevelaar.Biologischebestrijdingismogelijkd.m.v.
hetspint-etendekevertje.
Wespenkunneninbepaaldejaren soms(vooralbijFrankenthaler)schadeveroorzaken.Hetzoekenvandenestenendezeverdelgen-(ber.zine-zwavelkoolstof-calcid)
isdeenigeoplossing.
iieeldauwtreedtvooralopondervochtige omstandigheden-enwanneergroeistilstandinhetgewasvoorkomt.VooralderassenFrankenthaler enGros'Maroczijngevoelig.Keestzienwedeaantastingheteerstopdevruchten,diegaanverkurkenen
barsten.Ommeeldauwvolkomenkwijtterakeniseenintensievebestrijdingnoodzakelijk.Directnadeoogstmetcalifornischepap 3%spuiten'ofdirectnadesnoei,
voorhetuitplantenofzaaienvandevoorteeltmet7%californischepap.
Daarnaastishetgunstigdebomen,vooralhetjongehoutnadesnoeiinte
smerenmeteenzwavelpapje.Nahet'uitlopenkantotdebloeimeteenkrijtspuiteen
mengselvanzwavelenwatwaterwordengespoten.Vanaf14dagennahetkrentenkan
zwavelwordengestovenofverdampt.Ditdientbijeenaantastinggedurende5à6keer
wekelijkstegeschieden.Vanafdebloeitot14dagennahetkrentenmagnietworden
bestredenomdatdandemogelijkheidbestaat,datweroestplekjesopdebessen,
krijgen.
Dode-armziekte.Ditiseenschimmeldie.indestamgroeit.Dezeuitzichsoms
dooreenkankerplek opdestam.Hoofdzakelijk echterdoordatdebladeren aanbepaaldescheutenkleinblijvenenbruine afgestorvenvlekjesvertonen.Devruchten
aandezescheutenzettenniet.Eenrechtstreeksbestrijdingsmiddelisnietbekend.
Verspreidingkanwordenvoorkomen doorboomvoorboomtesnoeienendeschaarna
elkeboominformalinetedompelen.Aangetaste bomenmoetenwordeningezaagdtot
hetgezondegedeelte.Bijeenernstigeaantasting ishetaanteradendegehelekas
tegelijk aftezagen(formalineopde zaag).
•
Botrytiskaninhetvoorjaarhetblad aantastenalsdeluchtvochtigheidgedurendelangetijdtehoogis(meiziekte).Verderdebessenvan'dietrossen,die
telaatoftenauwgekrentzijn,of;waardeschilzeerzwakis.KomtBotrytisvoor,
danregelmatigde aangetastebessenuitknippen.Vooralookzorgenvooreenniette
hogeluchtvochtigheid.
:•-•..
Alicante-ziekte.Hierbijzienwedatdewortelsenhetmiddengedeeltevande
stamgaatrotten.Deoorzaakisnietbekend.*/elisbekend,dateenvochtigegrond
deindirecte oorzaak is..Bepaaldera:sen,vooraldeBlackAlicanteisgevoelig.Bij'
voorkomendegevallendebomenopeenongevoelige onderstamtelen. ; ..
Oedeem (Intumescenties),Eerstgroene,later zwart-bruinebobbeltjesopde_
bladerenvooraldebijderassen Yrrkenthaler enGrosMarocindiendezewordengestookt.Hetiseengevolgvaneenlangdurigehogeluchtvochtigheid,zodathetkan
wordenvoorkomendoordezeteverlagen,'
'
Lamnteligheidkerntvooralvoorbij'Frankenthaler,maarkanookvoorkomenin
BlackAlicanteenGoldenChampion.Hetiseenguvoigvaninwendigewateronttrekking
aandevruchten,itfekunnendekwaal,diesomszeerschadelijkkan'zijnbestvoorkomendoortegrotetemperatuurschommelingentevermijden,tezorgenvoorvoldoende
vochtindegrond,nietteveel stikstoftebemestenenregelmatig zomersnoeitoe
tepassen.
Chlorosekannogaleensvc,rkomenindevormvanmagnesium- enmangaangebrek
enzeldendoorijzergebrek.Kagrondonderzoek blijktdanvaa.<datereentekortin
degrondis.Isditniethetgeval,dankan eer.minder goedegrondtoestandsoms
oorzaakzijn.Eenbemestinggeeftdusoekerniai,altijdverbetering.Eengroengewaskanwordenverkregendoornadesooeidewondenintosmeren,meteenpapje,dat
men alsvolgtverkrijgt:1liter WSIJÏ'J 7COgrammairiesiumouifaat,6C0gramsuiker
en400gram zwavel'.Bijmangaangebrekkanmenhetzelfdemongoolklaarmakendoch
inplaatsvan70Cgramnagne;;-jjrrsulfa?!:.gebruiktmor'400groimangaammlfaat.Er
moetopviordengelet,datalle:ndo^r.oeiwo'doovdtingesmeerd,"/.ordenookknoppen
geraakt,dankanverbranding .cy'y.rsden.
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