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INLEIDING
Het doel van deze rassenlijst is in de eerste plaats de fruitteler in de
gelegenheid te stellen kennis te nemen van zoveel mogelijk, betrouw
bare, praktische gegevens over de belangrijkste rassen van fruitgewas
sen. Hij kan van deze gegevens gebruik maken bij het ontwerpen van
plantplannen en het omenten van bestaande bomen. Bovendien is de
rassenlijst bedoeld als hulpmiddel bij voorlichting en onderwijs.
De samenstelling is aldus georganiseerd, dat de gewassenspecialisten
van het Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen en de
andere medewerkers, in zo breed mogelijke samenwerking met an
deren, een ontwerp maken. Dit ontwerp wordt aan een commissie van
deskundigen voorgelegd. Deze commissie toetst het ontwerp op de
belangen van de fruitteelt met aanliggende gebieden. Vervolgens vindt
publikatie plaats.
Daar de rassenlijst alleen volledig aan zijn doel zal kunnen beant
woorden, wanneer ieder die dit kan er aan meewerkt, spreken wij
gaarne onze dank uit voor de reeds ondervonden medewerking, en
doen ook voor de verdere uitgaven hierop gaarne wederom een beroep.
Voor de schrijfwijze van de rasnamen heeft de redactie zich vrijwel
steeds gericht naar het Rasnamenregister van Fruitgewassen- en On
derstammen uitgegeven door het Secretariaat-Generaal van de Neder
lands-Belgisch-Luxemburgse Douane Unie te Brussel. In enkele geval
len, nl. wanneer de aanbevolen naam in Nederland zeer ongebruikelijk
was, is van het advies van het rassenregister afgeweken.
Vele mutanten zijn opgenomen bij het ras waaruit ze zijn ontstaan; dit
houdt evenwel niet in dat ze dezelfde waardering genieten als het
moederras.
indeling van de rassen.
De rassen zijn in vijf groepen ingedeeld. Een scherpe scheidingslijn is
tussen deze groepen meestal niet te trekken. Speciaal bij de hoofdras
sen en de aanvullende rassen is het dikwijls moeilijk te bepalen tot
welke groep een bepaald ras behoort en in dit opzicht lopen de
meningen van de fruittelers uit de verschillende delen van het land
meermalen uiteen.
De rassen staan in de groep gerangschikt volgens rijptijd.
Aanduidingen en afkortingen.
A = Hoofdrassen. De met A gemerkte rassen zijn de hoofdras
sen. Deze worden om bepaalde eigenschappen vrijwel in het
gehele land aangeplant en als waardevol erkend of zijn in
een of meer belangrijke teeltcentra van grote betekenis.
B = Aanvullende rassen. De met B gemerkte rassen zijn een
aanvullende groep op A. Onder bepaalde omstandigheden
kunnen de B-rassen plaatselijk gelijk staan met A-rassen of
zelfs de voorkeur genieten boven een A-ras.
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N = Beproevenswaardige rassen. De met N gemerkte rassen zijn
over het algemeen nieuw of hier te lande weinig bekend,
maar zijn voorlopig gunstig beoordeeld.
Aanplant op kleine schaal is gewenst, teneinde op korte
termijn een goed oordeel te verkrijgen over de waarde van
het ras voor alle delen van ons land.
O = Rassen van zeer beperkte betekenis. De met O gemerkte
rassen zijn in de regel rassen welke voorheen van meer
betekenis zijn geweest voor de Nederlandse fruitteelt. Door
bepaalde omstandigheden is de belangstelling voor deze
rassen afnemend wat echter niet wegneemt dat ze in het
huidige sortiment toch nog vrij veel kunnen voorkomen.
X = Rassen waarmee meer ervaring is gewenst. Voor het meren
deel zullen dit nieuwe of in ons land vrijwel onbekende
rassen zijn, welke op de proeftuinen van het Instituut voor
de Veredeling van Tuinbouwgewassen en in de praktijk
proeven de aandacht hebben getrokken.
Het is gewenst dat met deze rassen zo spoedig mogelijk
meer ervaring wordt verkregen. Hoewel deze rassen nog
niet voor de aanplant worden aanbevolen, is het toch ge
wenst dat zij op kleine schaal onder de fruittelers worden
verspreid, teneinde op korte termijn meerdere gegevens over
deze rassen te kunnen verzamelen.
Fruittelers die deze rassen willen beproeven en deze bij de
boomkwekers niet kunnen bekomen, worden verzocht zich
in verbinding te stellen met het Instituut voor de Verede
ling van Tuinbouwgewassen, Dr. S. L. Mansholtlaan 15,
Wageningen, tel. 0 8370-3141.
Afkortingen nâ de rasnaam:
K. = Kweker.
Kw.r. — Kwekersrecht. Dit betekent, dat het ras is ingeschreven in
het Centraal Rassenregister en dat de betreffende kweker er
kwekersrecht op heeft. Het' bijgevoegde jaartal geeft aan
wanneer het kwekersrecht is ingegaan.
Geïntr. = Geïntroduceerd. Hierachter staat vermeld de persoon en/of
het jaartal door wie resp. wanneer het ras in de handel is
gebracht.
Aanmelding van nieuwe fruitrassen bij de Raad voor het Kwekers
recht, ter inschrijving in het Centraal Rassenregister.
Inschrijving van een nieuw ras in het Centraal Rassenregister ten
behoeve van de kweker van dit ras legt een eigendomsrecht op dit
ras vast, maar zegt niets van de gebruikswaarde.
Opname van een ras in de Rassenlijst houdt verband met zijr ge
bruikswaarde, en is onafhankelijk van de vraag of het ras al of niet
in het Centraal Rassenregister is ingeschreven.
Voor inschrijving in het Centraal Rassenregister komen alleen in aan
merking voldoende raszuivere nieuwe rassen, d.w.z. rassen, die vol'
doen aan de volgende drie voorwaarden:
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a. Op het moment van indiening van die aanvrage is nog geen voortkwekingsmateriaal van het betreffende ras in de handel gebracht;
b. De in te schrijven rassen zijn voldoende te onderscheiden van an
dere rassen;
c. Zij zijn in voldoende mate raszuiver.
De mogelijkheid bestaat, dat men materiaal van een nieuw ras al
vóór de indiening van de aanvrage aan telers uitgeeft ter beproeving.
Om latere moeilijkheden te voorkomen, vrage men hiervoor echter
eerst de goedkeuring van de Raad voor het Kwekersrecht.
De aanvraagformulieren voor het inschrijven van een nieuw ras zijn
verkrijgbaar bij de Raad voor het Kwekersrecht, Bezuidenhoutseweg
53, Den Haag. De Raad zendt deze tegen een bepaalde vergoeding toe
en geeft aanwijzingen, hoe men verder moet handelen.
Wageningen

Maart 1962

Van deze Rassenlijst voor Fruitgewassen verschijnt
in 1964 weer een nieuwe druk. Van de Rassenlijst
voor Groentegewassen wordt ieder jaar een nieuwe
uitgave samengesteld.
U kunt u op een of beide rassenlijst(en) abonneren!
Een briefkaart aan het Instituut voor de Veredeling
van Tuinbouwgewassen, Dr. S. L. Mansholtlaan 15 te
Wageningen, is voldoende.
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BODEM
BODEM EN FRUITTEELT
Naar gegevens van de „Voorlopige bodemkaart van Nederland" is op
blz. 7 een kaartje samengesteld, waarop de verbreiding van de voor
naamste grondsoorten is weergegeven.
Variatie in bodemgesteldheid. Binnen elk van deze grondsoorten
komen echter nog grote verschillen voor wat betreft hun geschiktheid
voor de fruitteelt. De bodemkundige omstandigheden kunnen van
plaats tot plaats verschillen en het zijn vooral de opbouw van het
bodemprofiel, de bewortelbaarheid en de water- en luchthuishouding
die de geschiktheid van de grond voor de fruitteelt bepalen. Deze
factoren kunnen zowel onafhankelijk van elkaar als ook gezamenlijk
optreden en gunstige of minder gunstige eigenschappen bezitten, die
op hun beurt de groei en ontwikkeling van fruitgewassen beïnvloeden.
Waterbeheersing en bodembehandeling. Dank zij de ontwikkeling in
het bodemkundig onderzoek, is de laatste jaren veel bekend geworden
over de relatie tussen bodemomstandigheden en de bewortelbaarheid
van profielen door fruitgewassen. Daarnaast kan men thans door toe
passing van maatregelen de bodemkundige omstandigheden belangrijk
verbeteren en aanvullen. We denken dan op het terrein van de water
beheersing aan de mogelijkheden die er zijn om wateroverlast op te
heffen en watertekorten aan te vullen. Voorts aan de bodembehan
deling, door welke maatregelen de bewortelingsmogelijkheden van een
grond kunnen verbeteren in bestaande aanplantingen en aan het plantklaar maken van nieuwe gronden voor de fruitteelt. Wat dit laatste
betreft, kan worden vermeld dat het gebruik van structuurstabiliserende organische materialen (b.v. tuinturf) als plantgat- of plantsleufbehandeling snel toepassing heeft gevonden.
Verschillen in bodemomstandigheden - verschillen in ontwikkeling
van gewas. Maar ondanks de ter beschikking staande middelen tot
verbetering, blijft een grote gelijkmatigheid van de profielopbouw
voor fruitaanplantingen een groot voordeel. Een grillig patroon van
bodemverschillen op korte afstand heeft consequenties voor de ont
watering en de watervoorziening, en voor de bodembehandeling. De
gevolgen van deze grilligheid kunnen afhankelijk van de profielen
slechts moeilijk zo worden beïnvloed dat een uniform fruitgewas wordt
verkregen.
Hieronder laten we een korte beschrijving volgen van de op het
kaartje aangegeven grondsoorten, de gelijkmatigheid van de profielbouw, de ontwatering en het plantklaar maken ervan voor de fruit
teelt.
1. Oude zeeklei. De oude zeeklei wordt voornamelijk aangetroffen
in de Hollandse droogmakerijen. Naast lichte zavelgronden komen
ook zware zavel- tot zware kleigronden voor. De bodemprofielen
geven geen grillig bodempatroon. Diep bewortelbare gronden zijn
voor de fruitteelt geschikt, doch vragen een intensieve ontwatering en
een juiste bodembehandeling. Bij de lichtere gronden richt men de
bodembehandeling op het bestrijden van de slempgevoeligheid en
tracht men door plantgatbehandeling een vlotte aanslag van het plant
goed te bevorderen. Bij de zwaardere profielen wordt de structuur6
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BODEM
verbetering van de bovengrond vaak verkregen door een blijvende
grasbedekking.
2. Lichte jonge zeeklei. De jonge lichte zeekleigronden zijn als regel
kalkrijk en vertonen veelal geleidelijke overgangen in profielbouw.
We treffen in deze groep voor de fruitteelt veel gronden aan met
onvoldoende bewortelbare diepte. De diep bewortelbare en voor de
fruitteelt geschikte profielen komen daarnaast ook in grote opper
vlakten voor. Een aan grond en gewas aangepaste intensieve ont
watering en een tegen structuurbederf van de bovengrond gerichte
bodembehandeling kan hier niet worden gemist.
2b. De zware jonge zeeklei komt voor in het noorden en het westen
van het land in vrij grote complexen, met een uniforme profielbouw.
De onvoldoende diep gerijpte profielen en die met een veenondergrond zijn voor de fruitteelt zeker niet aan te bevelen. De diep en
goed bewortelbare gronden echter, mits goed ontwaterd, behoren tot
de geschikte fruitteeltgronden. Een goede bodembehandeling vraagt
ook hier de aandacht.
3a. De lichte rivierkleigronden. De onder de namen stroomruggrond,
overslaggrond en oevergrond bekend staande gronden zijn op het
kaartje bijeengebracht onder de lichte rivierkleigronden. Deze als regel
kalkhoudende gronden hebben een sterk wisselende zwaarte en profielopbouw. Bodemverschillen op korte afstand kunnen hier voorkomen.
Dit betekent dat men een gelijkmatigheid in profielopbouw maar zel
den over grote oppervlakten zal aantreffen. Voor de fruitteelt kunnen
geschikt worden genoemd de diep en goed bewortelbare rivierklei
gronden. Deze gronden hebben vaak een sterke behoefte aan ontwate
ring en een diepe ontwatering is dan noodzakelijk. Ook de bodem
behandeling vraagt, in verband met de minder goede structuur van de
bovengrond, bijzondere aandacht.
3b. Zware rivierklei. De zware rivierkleigronden met meer dan 65 %
slib zijn nagenoeg steeds kalkloos. De lagere ligging van deze gronden
heeft de ontwatering bemoeilijkt. De meeste gronden zijn dan ook
slecht doorlucht en gerijpt. Ze staan bekend onder de naam van komklei. De meeste van deze gronden zijn onvoldoende bewortelbaar en
komen dan ook niet voor de fruitteelt in aanmerking. Voor zover er
voor fruitteelt geschikte profielen voorkomen is een diepe ontwatering
een vereiste. Voor wat de bodembehandeling betreft is men aan
gewezen op een blijvende grasbedekking.
4. Veen- en veenontginningsgrond. De veen- en restveengronden ko
men voor in Noord- en West-Nederland. Voor de fruitteelt zijn deze
gronden ondiep bewortelbaar als gevolg van de geaardheid van het
veen en de hoge grondwaterstanden. Een diepe ontwatering, afgestemd
op de fruitteelt, roept andere moeilijkheden op, nl. de klink, die dan
bovendien vaak onregelmatig plaatsvindt. Geschikte gronden voor de
fruitteelt worden dan ook nagenoeg niet binnen deze groep aange
troffen.
De veenontginningsgronden, ook wel dalgronden genoemd, komen in
allerlei variaties voor in Noordoost-Nederland en de Peel. Deze gron
den zijn voor de fruitteelt als regel te ondiep bewortelbaar en ver
9
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tonen een grillig bodempatroon als gevolg van de variaties in de
veen- en zandondergrond. Voor de meeste fruitgewassen moeten deze
gronden dan ook worden ontraden. Dit wordt versterkt door de be
zwaren die de ontwatering geeft en het nachtvorstgevaar. De teelt
van blauwe bessen vindt hier en daar opgang.
5. Duinzand. De duinzanden zijn als regel grofkorrelig en kalkhoudend. De fruitteelt vraagt ook hier diep bewortelbare profielen.
Deze komen echter maar sporadisch voor. De meeste zijn dan ook
nog sterk ontwateringsbehoeftig in winter en voorjaar, en droogtegevoelig in de zomer. De teelt van klein fruit en die van pit- en
steenvruchten kan bij een voldoende bewortelbaarheid, goede water
beheersing en bodembehandeling met succes worden beoefend.
6. Complex van hoge vochtige zandgronden. De keileemondergrond
stoort in het complex van hoge zandgronden, gelegen in Groningen,
Friesland en Drente, de waterbeweging naar de ondergrond. Over
het algemeen zijn de gronden met keileem beneden 100 cm diepte bij
een goede bewortelbaarheid en ontwatering voor de fruitteelt bruik
baar. Het grillige bodempatroon blijft echter een bezwaar voor de
fruitteelt.
7. Grinthoudend zand. De grinthoudende zanden komen verspreid
door Oost-, Zuid- en Midden-Nederland voor in grote oppervlakten.
Deze gronden zijn over het algemeen te droog en voor de fruitteelt
van geen betekenis.
8. Dekzand. De dekzanden vormen grote complexen in Oost-, Mid
den en Zuid-Nederland. Bodemverschillen komen vaak op korte af
stand voor. De golvende ligging maakt voorts de waterhuishouding
wisselend. De voor de fruitteelt geschikte gronden bezitten een gelijk
matige profielbouw, een diepe en goede bewortelbaarheid en een
verzorgde waterbeheersing. Aan deze eisen voldoen lang niet alle
dekzandgronden en men is dan voor de fruitteelt voornamelijk aan
gewezen op de oude bouwlanden. Zijn de dekzanden lemig, dan neemt
de gebruiksmogelijkheid voor de fruitteelt toe. Met een goede water
beheersing en een juiste bodembehandeling kan men op de diep be
wortelbare leemhoudende dekzanden met goed resultaat de fruitteelt
uitoefenen.
Voor de kleinfruitteelt gelden minder zware eisen wat betreft de
bewortelbare diepte. Bij een goede waterbeheersing en bodembehande
ling geeft een goed bewortelbaar profiel van ± 0,50 m diepte redelijke
teeltresultaten.
9. Löss. De lössgronden komen voornamelijk in Zuid-Limburg voor.
De complexen ervan zijn omvangrijk en de opbouw van het profiel is
zeer gelijkmatig. Op korte afstand komen dan ook geen grote bodemverschillen voor. Vele lössgronden zijn tot grote diepte bewortelbaar
voor fruitgewassen, de ontwateringsbehoefte van deze gronden is
doorgaans gering. De bovengrondstructuren zijn erg wankel. Het plantklaar maken van de grond voor de fruitteelt vraagt om deze reden
de nodige aandacht, terwijl in bestaande aanplantingen niet genoeg
zorg kan worden besteed aan de verbetering van de bovengrond met
organisch materiaal of door een blijvende grasbedekking.
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10. Beekbezinkingsgrond. De zandgronden in de beekdalen hebben
vaak een bijmenging met slib. De bodemgesteldheid wisselt en het
bodempatroon geeft dus een grillig beeld. Dit is voor de fruitteelt
bezwaarlijk. Geschikt zijn slechts de diep bewortelbare en goed ont
waterde profielen. Deze komen echter maar in zeer geringe opper
vlakten voor.

VOORLOPIGE INDRUKKEN IN 1961 VAN
NIEUWE RASSEN VAN APPEL, PEER EN PRUIM
In deze gezamenlijke publikatie van het Proefstation
voor de Fruitteelt in de Vollegrond te Wilhelminadorp (Z.) en het Instituut voor de Veredeling van
Tuinbouwgewassen, Postbus 16, Wageningen, wor
den een 40-tal rassen en mutanten beschreven.
Verkrijgbaar bij beide instellingen. Prijs ƒ 0,75.
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KLIMAAT
KLIMAAT EN FRUITTEELT
Een verantwoorde beschrijving van het klimaat voor de verschillende
fruitgewassen dient te steunen op de kennis van kritische perioden
in de ontwikkeling van het gewas. Met kritische perioden bedoelen
wij tijdvakken waarin het gewas bijzonder gevoelig is voor de weers
omstandigheden. Zo is o.a. de bloeitijd een kritische periode omdat
het fruitgewas dan zeer gevoelig is voor temperaturen beneden 0° C.
Binnen elke groep fruitgewassen komen in de ligging van de kritische
perioden grote verschillen voor. Men zou dus voor elk gewas een
afzonderlijke klimaatbeschrijving moeten opstellen. In deze inleiding
tot de rassenlijst is dit i.v.m. de plaatsruimte niet gedaan.
Voor de voornaamste fruitgewassen wordt in tabel 1 een overzicht ge
geven van ongunstige invloeden van het weer in de verschillende jaar
getijden. Hierbij is gebruik gemaakt van de ervaring, die men heeft
opgedaan in de praktijk en bij onderzoek naar de invloed van be
paalde weersfactoren op ontwikkeling, opbrengst en kwaliteit.
Tabel 1. Ongunstige weersomstandigheden voor de belangrijkste fruit
gewassen.
Gewas

Winter

Lente
(bloeitijd)

Zomer

aardbei

harde wind bij
zeer lage tempertuur zon
der sneeuw

nachtvorst;
veel regen en
kou in mei

veel regen of droogte
in juni-juli; droogte in
augustus (planttijd)

appel

zeer lage tem
peratuur bij
voor kanker
zeer vatbare

nachtvorst;
harde wind
(half aprilhalf mei)

braam

zeer lage
temperatuur

1. vollegrond

framboos

grote hitte en droogte
zowel als langdurige
regens in juni en juli

kers
peer
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zeer lage tem
peratuur,
vooral voor
peer op kwee

nachtvorst;
veel regen,
harde wind

hoge luchtvochtigheid;
veel regen in juni en
juli

nachtvorst;
harde wind
en veel regen

vochtig, koel

KLIMAAT
Tabel 1 (vervolg)
Gewas

Winter

Lente
(bloeitijd)

Zomer

1. vollegrond (vervolg)
pruim

—

nachtvorst;
harde wind in
maart en april

veel regen; somber
weer

rode bes

—

nachtvorst in
april

veel regen

zwarte bes

—

nachtvorst in
april en mei

lage tempera
tuur en harde
wind
(stoken !)

lage
temperatuur

2. onder glas
druif

pruim

perzik

hoge relatieve
vochtigheid en
„scherp" weer

zonnig, koud
weer (bevruch
ting); somber
regenachtig weer
zeer lage
temperatuur

lage tempera
tuur; somber,
regenachtig weer

Vervolgens zullen enkele opmerkingen gemaakt worden over de ver
schillende weersfactoren.
1. Wintertemperatuur. Lage wintertemperaturen kunnen schade aan
richten. Bekend zijn de vorstscheuren die in de bomen zijn opgetreden
in de strenge winters tussen 1939 en 1944. Gelukkig komen extreem
lage temperaturen niet veel voor. De kans hierop is in het oosten van
het land wat groter dan in het westen. Fig. 1 waarin lijnen van
gelijk jaarlijks gemiddeld aantal dagen met een maximumtemperatuur
beneden 0° C (het kwik komt op een dergelijke dag niet boven nul)
zijn getrokken, geeft hiervan een indruk. Voor Zeeland en de Zuid
hollandse Eilanden bedraagt het aantal z.g. ijsdagen 9 à 10; voor
westelijk Noord-Brabant, het westelijk deel van de Betuwe, het fruit
teeltgebied rond Utrecht, de Beemster en de Bangert 11 à 12. Het
oostelijk deel van de Betuwe, de IJsselstreek en Noordwest-Friesland
hebben gemiddeld 12 à 13 ijsdagen en Oost-Groningen, de Achterhoek
en Zuid-Limburg liggen t.a.v. deze factor het ongunstigt met ge
middeld resp. 14 à 15 ijsdagen.
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KLIMAAT
Fig. 1. Gemiddeld aan
tal ijsdagen (maximum
i6 temperatuur beneden
0° C) per jaar, bepaald
naar gegevens uit de
jaren 1931-1960.

Fig. 2. Gelijke gemiddelde data
van de eerste ontwikkeling van
de knoppen, bepaald naar gege
vens uit de jaren 1947-1958.
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2. Temperatuurverloop in het vroege voorjaar. Uit onderzoek is ge
bleken, dat de verschillen in plukdatum in de onderscheiden fruitteelt
gebieden voor een belangrijk deel kunnen worden verklaard uit de
temperatuurverschillen in het vroege voorjaar, met name de eerste
drie weken van maart. De zichtbare ontwikkeling van de vroege fruit
gewassen (schuivings- en werkingsstadium), begint bij een tempera
tuur van omstreeks 5° C. Het ligt derhalve voor de hand na te gaan
omstreeks welke datum de gemiddelde temperatuur 5° C bedraagt.
Deze data blijken vrijwel overeen te komen met de eerste ontwikke
ling van de knoppen van Yellow Transparent. Ons land kan globaal
in drie gebieden worden onderscheiden, die in figuur 2 zijn aan
geduid.
Dat de „primeurs" uit het zuiden van het land komen, is voorname
lijk het gevolg van de vroege ontwikkeling in het voorjaar. De ver
schillen in ontwikkeling tussen de verschillende fruitteeltgebieden
blijven gedurende het gehele groeiseizoen ongeveer gelijk, zoals uit
de figuren 3 en 4 voor resp. het roseknopstadium en de volle bloei
van Cox's Orange Pippin blijkt. Gemiddeld zijn de verschillen in ont
wikkeling van de fruitgewassen tussen het noorden en het zuiden van
het land 10 à 12 dagen.
3. Nachtvorst. De minimumtemperatuur kan van plaats tot plaats
belangrijk verschillen als gevolg van verschillen in uitstraling, warmtegeleiding van de grond, vochttoestand van de grond enz. Dientengevol
ge variëren de kansen op nachtvorst zeer sterk en is het niet moge
lijk deze kansen voor de verschillende gebieden aan te geven. Voor
boomgaarden is evenwel de temperatuur, zoals deze op de stations
15
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Fig. 4. Lijnen van gelijke gemid
delde datum van volle bloei bij
Cox's Orange Pippin, bepaald
naar gegevens uit de jaren 19471958.

Fig. 5. Lijnen van ge
lijk gemiddeld aantal
dagen met een mini
mumtemperatuur bene
den 2° C in april, be
paald naar gegevens uit
de jaren 1946-1960.
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van het K.N.M.I. gemeten wordt, een bruikbare maatstaf voor het glo
baal aangeven van de kans op nachtvorst. In heldere nachten, waarin
de temperatuur op deze stations tot beneden 2° C daalt, is de kans
groot, dat in de omgeving de temperatuur van bloesem of jonge
vruchtjes beneden de kritieke waarde is gekomen. Daarom zijn - voor
april - in figuur 5 de lijnen aangegeven, die plaatsen verbinden met
een gelijk aantal nachten met een minimumtemperatuur beneden
2° C. Voorts is voor enige stations in tabel 2 vermeld het aantal
malen, dat in iedere decade van de maanden april en mei van het
tijdvak 1931-1960 de minimumtemperatuur beneden resp. 0, -1, -2,
—3 en -4° C is geweest. Wij zien hieruit, dat de nachtvorstkansen in
het noorden en midden van het land aanvankelijk groter zijn dan in
het zuiden, doch vanwege de latere ontwikkeling van de gewassen in
het noorden is de kans op schade daar toch minder groot.
In de tweede decade van mei zijn de nachtvorstkansen in het midden
van het land het grootst, terwijl dan gemiddeld de ontwikkeling van
de gewassen ver is voortgeschreden.
In elk van de fruitgebieden komen streken voor waar het nacht
vorstgevaar groter of kleiner is dan uit figuur 5 en tabel 2 blijkt.
Een laag gelegen boomgaard (in het heuvelachtige Zuid-Limburg
en in polders b.v.) heeft in het algemeen meer last van nacht
vorst dan een wat hoger gelegen aanplant. In het westen van het
land kan in een door een windkering omgeven boomgaard onder
bepaalde omstandigheden eerder nachtvorst optreden dan in een
vrijliggende aanplant. Veenachtige grond is gevoeliger dan klei.
Boomgaarden, gelegen temidden van graanvelden of grasland heb
ben — vooral aan de randen — vaak meer last van nachtvorst dan
wanneer ze in een aaneengesloten complex voorkomen. In fruitaanplantingen in gras komen onder overigens gelijke omstandigheden
in het algemeen lagere temperaturen voor dan in die met zwarte
grond. Hoe belangrijk deze factoren zijn en in hoeverre zij bijdra
gen tot een advies omtrent het al of niet aanplanten van een jonge
fruitaanplant of omtrent de keuze van bepaalde fruitgewassen en
rassen moet voor elk geval afzonderlijk worden uitgemaakt. Een
klimaatindeling geeft hierin niet de beslissing, doch slechts een aan
wijzing in een bepaalde richting.
4. Wind. De wind is in feite een faktor die gedurende het grootste
deel van het jaar belangrijk is. Tijdens de bloei is harde wind het
meest schadelijk, direct doordat bloesems afwaaien, indirect omdat
de bijen dan weinig actief zijn. Door het aanbrengen van goede
windschermen kan men de windbezwaren goeddeels opheffen. Ook
in andere delen van het jaar is de wind belangrijk en wij denken dan
in het bijzonder aan de ziektebestrijding. Op dagen met harde wind
wordt de ziektebestrijding ernstig bemoeilijkt. Dagen met harde wind
(snelheid gelijk of groter dan 14 m/sec.) komen in het westen van
het land veel meer voor dan in het midden en oosten. Dicht bij de
kust passeert de wind op gemiddeld 50 dagen (per jaar) de grens
van 14 m/sec. Op enkele kilometers afstand is dit reeds gedaald tot
20 dagen (de fruitteeltcentra van Zeeland, Zuid-Holland, het weste
lijk deel van Noord-Holland en het noorden van Friesland en Gro
ningen). Veel gunstiger liggen de fruitteeltgebieden van Noord-Brabant,
Utrecht en Gelderland met gemiddeld per jaar slechts 5 dagen met
harde wind. In Zuid- en Midden-Limburg en in de Achterhoek komen
dagen met windsnelheden van 14 m/sec. en meer zelden voor.
17
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Joure

Hoorn

De Bilt

Naaldwijk

Gemert

Sittard

Winterswijk

Tabel 2. Aantal dagen met een minimumtemperatuur beneden 0° C
op verschillende waarnemingsstations per decade in april en
mei, bepaald naar gegevens uit de jaren 1931-1960.

April I
< 0.0
< -1.0
< -2.0
< -3.0
< -4.0

32
20
13
6
3

17
7
1
1
0

35
23
5
2
1

8
3
1
1
1

43
27
17
7
2

35
19
5
2
1

32
11
6
3
0

April II
< 0.0
< -1.0
< -2.0
< -3.0
< -4.0

27
15
4
2
0

7
1
0
0
0

47
17
4
1
0

8
2
0
0
0

44
27
17
8
2

35
18
7
0
0

30
15
8
1
0

April III
< 0.0
< -1.0
< -2.0
< -3.0
< -4.0

23
9
3
2
0

5
1
0
0
0

16
5
3
0
0

5
0
0
0
0

31
14
7
3
0

0
0
0
0
0

13
7
3
0
0

Mei I
< 0.0
< -1.0
< -2.0
< -3.0
< -4.0

10
5
4
1
0

3
0
0
0
0

11
8
2
0
0

2
1
0
0
0

21
14
7
2
1

16
8
2
0
0

12
7
1
0
0

Mei II
< 0.0
< -1.0
< -2.0
< -3.0

4
3
1
0

1
0
0
0

11
8
2
0

1
0
0
0

9
5
3
2

8
1
0
0

3
2
0
0

Mei III
< 0.0
< -1.0
< -2.0
< -3.0

0
0
0
0

1
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1
0
0
0

1
0
0
0

0
0
0
0
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Fig. 6. Lijnen van gelijk gemid-

5. Zonneschijn in de zomermaanden. Voor een voorspoedige ont
wikkeling, een vlotte afrijping en een goede kwaliteit is — wanneer
tenminste voldoende bodemvocht ter beschikking staat — de hoe
veelheid zonneschijn van groot belang.
Voor de verschillende hier genoemde gewassen is de behoefte aan
zonneschijn in de drie zomermaanden niet gelijk. Voor aardbeien
en bessen is de behoefte in juni tot half juli, voor vroege appels
en peren in juli en een groot deel van augustus het grootst.
Dat de hoeveelheid zonneschijn in de fruitgebieden verschillend is,
blijkt duidelijk uit het verloop van de lijnen in fig. 6. Tussen het
gebied met de meeste (de kop van Noord-Holland) en dat met de
minste zonneschijn (de omgeving van Winterswijk) bedraagt het ver
schil in percentage zonneschijnduur in de zomermaanden 8 %, of wel
circa 110 uren (gemiddeld dus ruim 1 uur per dag!). Op het kaartje
is ons land door de streeplijnen verdeeld in drie gebieden die onder
ling ongeveer 30 zonne-uren van elkaar verschillen. De fruitteeltge
bieden in het westen van het land liggen wat de zonneschijn betreft
derhalve gunstiger dan die in het midden en in het oosten van het
land.
6. Neerslag. De gemiddelde hoeveelheid neerslag in april en mei is
weergegeven in fig. 7, die in de maanden juni en juli in fig. 8. Da
verschillen tussen de hoeveelheden in de verschillende fruitgebieden
zijn in het algemeen gering. Zo valt in juni in het westen gemiddeld
50 à 60 mm, in het oosten gemiddeld 10 mm meer (Zuidoost-Drente
gem. 70 à 80 mm). In juli valt in het westen gemiddeld iets minder
19
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Fig. 7. Neerslagnorma
len april en mei.
m'. Deze neerslagnormalen
van de maanden april
en mei tezamen zijn
berekend aan de hand
van de gegevens van de
periode 1921—'50. Links
van de getrokken lijnen
valt in de genoemde
periode gemiddeld min
der dan 100 mm; rechts
van deze lijn èn in de
omgeving van Amster
dam bedraagt de neer
slag 100-120 mm. In het
uiterste zuidoosten valt
in deze 2 maanden ge
middeld 120-140 mm.

Fig. 8. Neerslagnormalen juni en
juli.
De neerslagnormalen van de
maanden juni en juli tezamen zijn
berekend aan de hand van de ge
gevens van de periode 1921-1950.
Links van de getrokken lijn, en
in de omgeving van Zaltbommel
en Tilburg valt in de maanden
juni en juli tezamen gemiddeld
minder dan 120 mm; binnen de
gebroken lijn meer dan 140 mm,
en in het tussen liggende gebied
120-140 mm.
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(60 à 70 mm) dan in het oosten (70 à 80 mm). In augustus zijn de ver
schillen groter.
7. Hagel. Wij moeten volstaan met de opmerking dat in de zomer
hagel in de oostelijke helft van het land meer voorkomt dan in het
westen.
8. Zomertemperatuur. Voor gewassen die veel warmte vragen zoals
perziken en enige pererassen, is de zomertemperatuur van belang. De
verschillen tussen de fruitteeltgebieden komen o.a. tot uiting in de
aantallen zomerse dagen (een zomerse dag is een dag met een maxi
mumtemperatuur ^.25° C). Zuid-Limburg telt gemiddeld het grootste
aantal zomerse dagen, nl. 30 à 33. Voor het oostelijk deel van de
Betuwe en de Achterhoek bedraagt dit aantal 25, voor het overige
deel van de Betuwe, de IJsselstreek en het Utrechtse fruitgebied 20 à
25. Zeeland, de Zuidhollandse Eilanden en de Beemster tellen ge
middeld 10 à 15 zomerse dagen. De Bangert, de fruitgebieden van
Noordwest-Friesland en Noord-Groningen tellen slechts 10 zomerse
dagen. Voor enkele pererassen is het klimaat in laatstgenoemde ge
bieden daarom minder geschikt. In de eerste plaats begint de ontwikke
ling ongeveer 10 dagen later dan in het zuiden en is het groeiseizoen
er korter.
Voorts zijn de veelal lagere temperaturen tijdens de groeiperiode er
oorzaak van dat de peren later afrijpen en vaak minder aroma be
zitten.
9. Relatieve vochtigheid. De relatieve vochtigheid is evenals de
wind gedurende een groot deel van het groeiseizoen van belang,
vooral in verband met de ziektebestrijding. In streken met gemiddeld
een hoge relatieve vochtigheid krijgen ziekten als schurft, meeldauw
en ook monilia een grotere kans dan in gebieden met gemiddeld een
lagere luchtvochtigheid.
In deze laatste gebieden is echter de kans op het optreden van spint
weer wat groter. In verhouding tot de reeds besproken klimaatver
schillen zijn de verschillen met betrekking tot de relatieve vochtig
heid gering. In de meeste maanden bedragen zij slechts enkele pro
centen. Alleen in de zomermaanden vinden wij een verschil dat het
vermelden waard is. Uit veeljarige gemiddelden blijkt dat in het
noordwesten van het land de vochtigheid tijdens de middaguren (dus
tijdens het droogste gedeelte van de dag) ongeveer 10 % hoger ligt dan
in het zuidoosten.
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Aardbeien worden geteeld in de vollegrond, onder glas en sinds enige
jaren ook onder plastic-kappen. Voor de teelt onder glas en onder
plastic-kappen worden vrijwel uitsluitend vroege rassen gebruikt, hoe
wel voor de laatste ook de tamelijk vroege rassen goed kunnen vol
doen.
De tendens is aanwezig, de aardbeien steeds sterker te forceren met
warmte en licht om het produkt vroeger aan de markt te brengen.
Hierdoor wordt het aanvoerseizoen steeds langer. Alle vruchten van
de teelt onder glas en plastic, benevens die van de vroege rassen van
de vollegrond, zijn bestemd voor de verse consumptie. Hiervoor zijn
uiterlijk en kwaliteit van de vruchten in de eerste plaats belangrijk.
Over het algemeen is de produktiviteit van de vroege rassen lager dan
van de middentijdse en latere rassen. Het financiële resultaat behoeft
daarom echter zeker niet minder te zijn.
De grootste afnemer van de vollegrondsaardbeien is de fabrikant.
Deze verwerkt 60-70 % van de totale aanvoer. Hiervan is verreweg
het grootste gedeelte bestemd voor de fabricage van jam. Een kleiner,
maar niet onbelangrijk en kwalitatief beter gedeelte, wordt ingeblikt
en ingevroren.
De teler dient bij zijn rassenkeuze rekening te houden met de afzet
mogelijkheden. Iedere bestemming stelt zijn eigen eisen aan het pro
dukt. De Nederlandse fabrikant koopt vrijwel uitsluitend aardbeien
die zonder dop (kelk) worden aangevoerd, omdat het ontkelken in de
fabriek te kostbaar is. Voor verse consumptie wordt met kelk geplukt;
de vruchten zijn dan beter houdbaar en het uiterlijk is veel aan
trekkelijker.
Voor een goede teelt is het een eerste vereiste van gezond plantmateriaal uit te gaan. Daarom dient geregeld geselecteerd en door de
N.A.K.-B. goedgekeurd plantmateriaal te worden aangeschaft.
RIJPTIJD ENGRAFIEK
(gebaseerd op gegevens van de vollegrond)

Middentijds

Glasa (blz. 26, 33)
Senga Precosa (blz. 26)
Macherauchs F. (24, 34)
D. Evern (blz. 25, 33)
Regina (blz. 25)
Oranda (blz. 26, 34)
Cambr. Vigour (blz. 27)
Gorella (blz. 27)
Vola (blz. 29)
Siletz (blz. 30)
Senga-Sengana (blz. 28)
Juspa (blz. 31)
Redgauntlet (blz. 29)
Oberschlesien (blz, 31)
Talisman (blz. 32)
Jucunda (blz. 32)
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RASSENKEUZETABEL
In onderstaand overzicht zijn de rassen ingedeeld volgens teeltwijze
en vroegheid. Tevens is door ir. L. Gersons en ir. E. Steinbuch van het
Instituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouwprodukten de
geschiktheid voor verwerking aangegeven.

meerjarige
teelt

Geschikt voor
plukken
verzonder
werdop
king

TEELT IN DE VOLLEGROND

Vroeg
B - Macherauchs Frühernte
B - Deutsch Evern
B - Regina
X - Glasa
X - Senga Precosa
X - Oranda
Tamelijk vroeg
N - Cambridge Vigour
N - Gorella
Middentijds-Iaat
A - Senga Sengana
N - Vola
N - Redgauntlet
O - Siletz
O - Juspa
O - Oberschlesien
Laat
A - Talisman
A - Jucunda

1
1
5
1

2
2
2

2

3
2
2
1
3
2

1
5

3
3

3
2

3

5
2
2
5

3
1
2
4
5
1

4
1
1
4
3
1

2
5

1
5

3
3

_

_

-

3

TEELT ONDER PLATGLAS

A - Deutsch Evern
B - Glasa
B - Macherauchs Frühernte
B - Regina
N - Oranda
Legenda: 1 - slecht; 5 = zeer goed.
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Van een aantal rassen bestaan klonen, die geregeld door de N.A.K.-B.
op produktiviteit worden gecontroleerd. Verschillende rassen mogen
alleen in licentie worden vermeerderd en verhandeld. De adressen van
licentiehouders en eigenaars van goedgekeurde klonen staan vermeld
bij de desbetreffende rassen. Deze adressen zijn verstrekt door de
N.A.K.-B. en B.V.T. *) en zijn bijgewerkt tot 1962.

TEELT IN DE VOLLEGROND
(Zie voor de teelt onder platglas blz. 33)
VROEG

B - Macherauchs Frühernte. K.: Max Planck Institut, Duitsland.
Geïntr. 1951. Gewonnen uit een kruising van een Amerikaanse selectie
met Deutsch Evern. In Nederland onder licentie in de handel. Ge
machtigde in Nederland: J. Oostergo, Nieuw-Amsterdam (Dr.).
Dit vroege ras heeft lekkere vruchten, die echter, evenals bij Deutsch
Evern, neiging hebben te klein te worden. Het kan goed voldoen op
de meer intensieve tuinbouwbedrijven op vochtige zandgrond en op
lichte klei.
Het ras is zeer vatbaar voor verwelkingsziekte en meeldauw en zeer
gevoelig voor aaltjes. Zonder voortdurende strenge selectie degenereert
het ras snel. Het is daarom gewenst regelmatig nieuw plantmateriaal
aan te schaffen.
Groei: de groei is vrij krachtig. Veel uitloperplanten. Goed winter
hard.
Bloei: vroeg. De bloemen staan meestal onder het blad. Tweeslachtig.
Voldoende goed stuifmeel. Iets minder kans op schade door nachtvorst
dan bij de meeste andere vroege rassen.
Produktiviteit: tamelijk goed.
Vrucht:
Rijptijd: vroeg.
Uiterlijk: de eerste vruchten zijn middelmatig groot, de latere tamelijk
klein; regelmatig lang kegelvormig, vaak iets halsvormig, glanzend
kersrood.
Kwaliteit: vrij stevig, goed van smaak met een goed aroma; vrucht
vlees lichtrood.
Gebruik: verse consumptie. Plukt tamelijk gemakkelijk zonder dop.
Ziekten en beschadigingen: zeer vatbaar voor aaltjes, meeldauw en
verwelkingsziekte. Vruchten weinig vatbaar voor vruchtrot.
Opmerkingen: planttijd zomer. Pollen of rijen. Uitsluitend te telen
als eenjarig gewas, daar de vruchten aan een meerjarig gewas te
klein worden. Strenge gezondheidsselectie van plantmateriaal is
noodzakelijk om snelle degeneratie te voorkomen.
Eigenaars van goedgekeurde klonen:
J. Oostergo, Nieuw-Amsterdam
Stichting Tuinbouwproef- en selectiebedrijf, Visstraat 41, 's-Hertogenbosch
*) B.V.T. = Stichting tot Bescherming van Belangen van Kwekers in het Verkeer
met Teeltmateriaal van Planten, Nassauplein 36, Den Haag.
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Macherauchs Frühernte (vervolg)
Licentiehouders:
G. Cerpentier, 't Zand 33, Koewacht
H. Fleuren, Veldstraat, Baarlo
Gebr. Heijkamp, Schalkw. Wetering 4, Vreeswijk
C. T. J. Herijgers, Veldstraat 95, Baarlo
Fa. A. v. Liere & Zn., Maalstede 31, Kapelle (Z.)
W. v. d. Linden, Kerkeinde 29, Sleeuwijk (N.Br.)
A. v. d. Star, Zoetendijk 10, Reeuwijk
Stichting Tuinbouwproef- en selectiebedrijf, Visstraat 41, 's-Hertogenbosch
Fr. Theuns, B 2, Oirschot
G. Visser, Dijk 1, Huissen
Coöp. Land- en Tuinbouwveiling „Zundert e.o.'\ Zundert

B - Deutsch Evern. K.: J. Boettner, Duitsland, 1903.
De verdiensten van dit oude ras zijn de vroegheid en de goede smaak.
De produktiviteit is echter matig, en de vruchten worden later in de
oogst te klein, en zijn zeer vatbaar voor vruchtrot.
Groei: groeikracht matig; veel uitloperplanten. Matig winterhard.
Bloei: vroeg; bloemen tweeslachtig, met veel goed stuifmeel. Kans op
nachtvorstschade.
Produktiviteit: matig.
Vrucht:
Rijptijd: vroeg.
Uiterlijk: de eerste vruchten zijn vrij groot, de latere vrij klein; tame
lijk lang kegelvormig; fris oranjerood, aantrekkelijk.
Kwaliteit: matig stevig, kwetsbaar, vrij sappig, goed van smaak,
vruchtvlees wit.
Gebruik: verse consumptie. Plukt moeilijk zonder dop.
Ziekten en beschadigingen: zeer vatbaar voor grauwe schimmel
(Botrytis) op bladeren en vruchten, aaltjes en aardbeimijt, maar wei
nig vatbaar voor verwelkingsziekte (Verticillium). Gevoelig voor virus.
Opmerkingen: planttijd: zomer. Uitsluitend te telen als eenjarig ge
was, bij voorkeur op rijen; aan meerjarige planten worden de vruch
ten te klein.
Eigenaars van goedgekeurde klonen:
A. S. Henselmans, Luttelgeest (N.O.P.)
Proef- en Selectiebedrijf ,,De Bommelerwaard", Steenweg 79, Zaltbommel
Stichting Tuinbouwproef- en selectiebedrijf, Visstraat 41, 's-Hertogenbosch

B - Regina. K.: Max Planck Institut, Duitsland. Gewonnen uit een
kruising van een Amerikaanse selectie met Deutsch Evern. Geïntr.:
1951. In Nederland onder licentie in de handel. Gemachtigde in Neder
land: J. Oostergo, Nieuw-Amsterdam (Dr.).
Dit vroege ras voldoet vooral goed op lichte zeeklei. De vruchten zijn
groter en steviger dan die van Deutsch Evern, en evenals deze fris
oranjerood van kleur. Door de grote vruchten zijn de plukkosten ge
ringer.
Groei: eenjarige planten stoelen weinig uit en hebben betrekkelijk
weinig, grote bladeren; tweejarige planten kunnen zeer fors worden.
Veel uitloperplanten. De winterhardheid is goed.
Bloei: vroeg. Bloemen boven het blad, groot, tweeslachtig; veel goed
stuifmeel. Bloemstengels weinig talrijk, maar rijkbloeiend. Kans op
nachtvorstschade.
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Produktiviteit: tamelijk goed.
Vrucht:
Rijptijd: vroeg.
Uiterlijk: tamelijk groot, eerste vruchten zeer groot en dan vaak
overlangs gegroefd, lang kegelvormig, oranjerood, de onderzijde blijft
lang bleek. Kelk opvallend groot.
Kwaliteit: tamelijk stevig, weinig kwetsbaar, vrij sappig en tamelijk
goed van smaak; het vruchtvlees is wit of iets rose.
Gebruik: verse consumptie en verwerking. Plukt met twee handen vrij
goed zonder dop.
Ziekten en beschadigingen: matig vatbaar voor aaltjes, virus, Botrytis;
vatbaar voor meeldauw.
Opmerkingen: planttijd zomer. Ook geschikt voor tweejarige teelt.
Kan voor het eerste oogstjaar betrekkelijk nauw worden geplant. Vol
doet beter op zeeklei dan op zand. Geschikt voor teelt onder plastic
kappen.
Licentiehouders:
J. Arends, Hooiweg 94a, Paterswolde
G. Cerpentier, 't Zand 33, Koewacht
Stichting ,,Boom en Vrucht'*, Tielsestraat 95, Kesteren
H. Fleuren, Veldstraat, Baarlo
Gebr. Heijkamp, Schalkw. Wetering 4, Vreeswijk
Fa. A. v. Liere & Zn., Maalstede 31, Kapelle (Z.)
W. v. d. Linden, Kerkeinde 29, Sleeuwijk (N.Br.)
A. v. d. Star, Zoetendijk 10, Reeuwijk
G. Visser, Dijk 1, Huissen
Coöp. Land- en Tuinbouwveiling ,,Zundert e.o.", Zundert

Rassen waarmee meer ervaring is gewenst
X - Glasa.
In 1957 speciaal geïntroduceerd voor teelt onder glas, daar de bloem
knoppen vrij gevoelig zouden zijn voor strenge wintervorst. Nog
weinig ervaring met de teelt in de vollegrond. De grootste verdienste
van Glasa is de grote vroegheid en de vrij grote, aantrekkelijke vruch
ten. De kwaliteit is matig; vatbaar voor Botrytis. Zie blz. 33.
X - Senga Precosa. K.: R. von Sengbusch, Hamburg, Duitsland, 1953.
Kw.r.: 1961. Gemachtigde in Nederland: H. Fleuren, Baarlo (L.).
Een forse gesloten groeiwijze; lijkt produktief. Rijptijd waarschijnlijk
iets voor Deutsch Evern en Macherauchs Frühernte. Vruchten rondachtig, middelmatig groot, tamelijk stevig; iets oranjerood; vrucht
vlees lichtrose, sappig, vrij zoet, tamelijk goed van smaak met een
zwak aroma. Gemakkelijk zonder dop te plukken. Lijkt door de te
bleke kleur en het zwakke aroma niet geschikt voor de verwerkings
industrie. Groei lijkt te sterk voor teelt onder glas of plastic kappen.
X - Oranda.
Evenals bij Glasa is het nog niet zeker of de bloemknoppen van dit
ras wel voldoende bestand zijn tegen strenge wintervorst. Kan in de
vollegrond goede resultaten geven. De vruchten zijn gelijkmatig van
grootte, vorm en kleur, en goed van kwaliteit. Blijkt geschikt te zijn
voor blik en diepvries. Weinig vatbaar voor Botrytis. Zie verder
blz. 34.
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TAMELIJK VROEG

N - Cambridge Vigour. K.: D. Boyes, Cambridge, Engeland. Geïntr.:
± 1946. Vrij in de handel.
Dit ras vormt een fors gewas, dat zeer produktief kan zijn. De aan
trekkelijke, goed smakende vruchten worden over het algemeen wel
gewaardeerd. Niet aan te planten op gronden waar men een aan
tasting van Verticillium kan verwachten.
Groei: fors; tamelijk veel uitlopers.
Bloei: tamelijk vroeg; bloemen tweeslachtig met goed ontwikkelde
meeldraden en stuifmeel. Kans op nachtvorstschade.
Produktiviteil: zeer groot.
Vrucht:
Rijptijd: tamelijk vroeg.
Uiterlijk: tamelijk groot, kegelvormig, iets dof, helderrood, gelijkmatig
van vorm en kleur.
Kwaliteit: stevig; vruchtvlees oranjerood, sappig, tamelijk goed van
smaak met een vrij goed aroma.
Gebruik: voor verse consumptie; de latere oogsten mogelijk ook voor
verwerking. Plukt tamelijk goed zonder dop.
Ziekten en beschadigingen: zeer vatbaar voor verwelkingsziekte en,
vooral bij een zwaar gewas, voor vruchtrot; tamelijk resistent tegen
rood wortelrot. Gevoelig voor droogte.
Opmerkingen: Geschikt voor zomerplanting. Voor éénjarige teelt op
pollen of rijen. Bij een iets latere planttijd verkrijgt men een lichter
gewas, dat een vroege oogst kan geven met mooie vruchten. Mogelijk
als licht gewas geschikt voor teelt onder plastic kappen.
N - Gorella. K.: Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen,
Wageningen, 1955. Gewonnen uit een kruising van Juspa met de
Amerikaanse selectie U.S. 3763. Geïntr.: 1960. Vrij in de handel.
Een tamelijk fors, opgaand gewas met grove bloem- en vruchttrossen.
De grote vruchten zijn in de eerste plaats geschikt voor verse con
sumptie. Plukkosten in verhouding tot andere rassen laag. De vruchten
zijn ook zonder dop te plukken waardoor de latere oogsten (kleinere
vruchten) door de fabrikant zouden kunnen worden gebruikt.
Groei: tamelijk fors met typisch stugge, opgaande bladeren. Geeft
tamelijk vroeg veel uitloperplanten.
Bloei: tamelijk vroeg; bloemen aan zeer stevige bloemstengels, twee
slachtig met vrij veel, goed stuifmeel. Kans op nachtvorstschade tame
lijk groot.
Produktiviteit: goed.
Vrucht:
Rijptijd: tamelijk vroeg.
Uiterlijk: groot tot zeer groot, kegelvormig, glanzend helderrood.
Eerste vruchten soms iets onregelmatig gezet.
Kwaliteit: stevig, niet kwetsbaar; vruchtvlees roodachtig, sappig, tame
lijk goed van smaak, iets te weinig zuur.
Gebruik: voor verse consumptie; latere vruchten mogelijk voor de
fabriek; plukt tamelijk goed zonder dop.
Ziekten en beschadigingen: Vatbaar voor Verticillium, matig vatbaar
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voor vruchtrot. Harde wind kan aan het stugge blad vrij veel schade
doen.
Opmerkingen: Geschikt voor zomerplanting. Daar het ras betrekke
lijk weinig bloemstengels maakt, wordt aangeraden vroeg te planten.
MIDDENTIJDS - LAAT

A - Senga-Sengana. K.: R. von Sengbusch, Hamburg, Duitsland, 1949.
Kw.r. 1956. In Nederland onder licentie in de handel. Gemachtigde in
Nederland: H. Fleuren, Baarlo (L.).
Dit ras is door zijn grote produktiviteit van grote waarde voor onze
aardbeiteelt, temeer daar het door zijn regelmatige, tamelijk donker
rode vruchten een gelijkmatig produkt levert, dat door de fabrikant
over het algemeen goed wordt gewaardeerd. Het ras is, evenmin als
de meeste andere ongevoelig voor virus, zodat alleen een gezond en
produktief gewas kan worden geteeld indien geregeld geselecteerd
plantmateriaal wordt aangeschaft. Ook dient voldoende aandacht ge
schonken te worden aan de bestrijding van het vruchtrot.
Groei: sterk; veel uitloperplanten; goed winterhard.
Bloei: middentijds; zeer rijk, met kleine, tweeslachtige bloemen aan
talrijke bloeiwijzen. Kwaliteit stuifmeel middelmatig. Kans op nachtvorstschade.
Produktiviteit: zeer groot.
Vrucht:
Rijptijd: middentijds.
Uiterlijk: middelmatig groot, kort kegelvormig, glanzend, tamelijk
donkerrood, iets bruin. Zeer gelijkmatig van grootte, vorm en kleur.
Kwaliteit: stevig, weinig kwetsbaar; diep oranjerood vruchtvlees; sap
pig; smaak goed, bij volledig rijpe vruchten sterk en iets afwijkend
aroma.
Gebruik: in de eerste plaats voor verwerking; ook voor verse con
sumptie. Met twee handen goed zonder dop te plukken.
Ziekten en beschadigingen: weinig vatbaar voor bladvlekkenziekten en
meeldauw; vatbaar voor Verticillium en zwart wortelrot; zeer vatbaar
voor vruchtrot. Gevoelig voor virus.
Opmerkingen: planttijd zomer. Bij voorkeur te telen als eenjarig ge
was op rijen of pollen. Ruime plantafstand. Groeit te zwaar voor
beddenteelt. Bespuitingen tegen vruchtrot zeer gewenst.
Eigenaar van goedgekeurde klonen:
Stichting Tuinbouwproef- en selectiebedrijf, Visstraat 41, 's-Hertogenbosch
Licentiehouders:
J. Arends, Hooiweg 94a, Paterswolde
Stichting ,,Boom en Vrucht", Tielsestraat 97, Kesteren
G. Cerpentier, 't Zand 33, Koewacht
M. Derksen, Hengeland 11, Afferden
Coöp. Veilingvereniging „Geldermalsen e.o.", Geldermalsen
Gebr. Heijkamp, SchaJkw. Wetering 4, Vreeswijk
N. Konijn, Zuiderweg 18a, Midden-Beemster
Fa. A. v. Liere en Zn., Maalstede 31, Kapelle (Z.)
W. v. d. Linden, Kerkeinde 29, Sleeuwijk (N.Br.)
Ver. ,,Meer Onderzoek Groenteteelt", Barendrecht
L. W. H. Nelissen, Boddebroekerwijk 6, Oirlo
J. Oostergo, Zijtak O.Z. 122, Nieuw-Amsterdam
Stichting Proeffruitbedrijf voor de Kleibouwstreek, p/a Schoolstraat 15, Leeuwarden
M. Sonneveld, Ziekenwei 4, Rockanje
A. v. d. Star, Zoetendijk 10, Reeuwijk
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Licentiehouders (vervolg)
Fr. Theuns, B 2, Oirschot
Stichting Tuinbouwproef- en selectiebedrijf, Visstraat 41, 's-Hertogenbosch
G. Visser, Dijk 1, Huissen
V .V.T.B., Steenweg 79, Zaltbommel
Groente- en Fruitveiling Zevenaar, Zevenaar
Coöp. Land- en Tuinbouwveiling „Zundert e.o.", Zundert

N - Vola. K.: Vereniging tot Bevordering en Verbetering van de Tuin
bouw in de Bommelerwaard te Zaltbommel. Kw.r.: 1961. Geïntr.:
1961; onder licentie in de handel.
Het fors groeiende gewas is zeer produktief en geeft aantrekkelijke,
tamelijk grote vruchten van goede kwaliteit. Kan voor verse con
sumptie in de groep middentijdse rassen een belangrijke plaats gaan
innemen. Blijkt gevoelig te zijn voor virus.
Groei: fors en opgaand. Uitloperontwikkeling vrij sterk.
Bloei: middentijds. Bloeiwijzen tamelijk talrijk, tamelijk lang gesteeld,
even lang als het blad of daar boven uitstekend. Bloemen tweeslach
tig met goed ontwikkelde meeldraden en goed stuifmeel.
Produktiviteit: zeer goed.
Vrucht:
Rijptijd: middentijds.
Uiterlijk: tamelijk groot, tamelijk lang kegelvormig, glanzend, aan
trekkelijk, helder oranjerood met iets inliggende zaadjes.
Kwaliteit: stevig, iets kwetsbaar; vruchtvlees oranjerood, sappig, fris
van smaak met een tamelijk goed aroma.
Gebruik: hoofdzakelijk voor verse consumptie. Plukt niet of moeilijk
zonder dop.
Ziekten en beschadigingen: tamelijk vatbaar voor Verticillium en
vruchtrot. Gevoelig voor virus.
Opmerkingen: geschikt voor zomerplanting. Wegens tamelijk lange
vruchttrossen ruime plantafstand gewenst.
Licentiehouders:
J. Arends, Hooiweg 94a, Paterswolde
Stichting ,,Boom en Vrucht", Tielsestraat 95, Kesteren
G. Cerpentier, 't Zand 33, Koewacht
H. Fleuren, Baarlo
Gebr. Heijkamp, Schalkw. Wetering 4, Vreeswijk
N. Konijn, Zuiderweg 18a, Midden-Beemster
Fa. A. van Liere en Zn., Maalstede 31, Kapelle (Z.)
W. v. d. Linden, Kerkeinde 29, Sleeuwijk (N.Br.)
J. Oostengo, Zijtak O.Z. 122, Nieuw-Amsterdam
A. v. d. Star, Zoetendijk 10, Reeuwijk
Fr. Theuns, Oirschot
Stichting ,,Tuinbouwproef- en selectiebedrijf", Visstraat 41, 's-Hertogenbosch
G. Visser, Dijk 1, Huissen

N - Redgauntlet. K.: R. D. Reid, Scottish Horticultural Research In
stitute, Auchincruive, Schotland. In 1946 gewonnen uit een kruising
van een Amerikaanse selectie met Climax. Geïntr.: 1956. Vrij in de
handel.
Dit ras heeft een forse, open groeiwijze, is produktief en geeft tame
lijk grote, aantrekkelijke vruchten van matige kwaliteit. Blijkt zeer
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goed als meerjarig gewas geteeld te kunnen worden. Geeft in de na
zomer een sterke tweede bloei.
Groei: krachtig, tamelijk open gewas. Uitloperontwikkeling sterk.
Bloei: middentijds. Bloemtrossen steken boven het blad uit, waardoor
de kans op nachtvorstschade vrij groot is. Bloemen tweeslachtig met
over het algemeen voldoende goed stuifmeel. Ontwikkeling meeldraden
soms zeer slecht. Geeft in augustus vaak een tweede bloei.
Produktiviteit: goed.
Vrucht:
Rijptijd: middentijds.
Uiterlijk: tamelijk groot, afgerond kegelvormig, glanzend helderrood,
soms iets paarsrood.
Kwaliteit: tamelijk stevig, niet kwetsbaar; vruchtvlees oranje, smaak
matig, iets zuur met weinig aroma.
Gebruik: voor verse consumptie. Plukt over het algemeen te moeilijk
zonder dop voor levering aan de fabriek.
Ziekten en beschadigingen: tamelijk resistent tegen rood wortelrot.
Gevoelig voor virus; vatbaar voor vruchtrot.
Opmerkingen: geschikt voor zomerplanting. Ook als meerjarig gewas
te telen. In een gunstig najaar kan nog een tweede oogst worden ge
plukt.
O - Siletz (U.S. - Oregon 2172). K.: G. F. Waldo, Corvallis (Oregon),
Ver. Staten van Amerika, 1949. Geïntr.: 1955. Vrij in de handel.
De waarde van dit ras is gelegen in de ongevoeligheid voor virus, de
onvatbaarheid voor meeldauw en rood wortelrot, en de geringe vat
baarheid voor zwart wortelrot, waardoor dit ras in een zieke omgeving
beter stand houdt dan andere. Bovendien zijn de dieprode vruchten
zeer geschikt voor verwerking, in het bijzonder voor diepvries. Een
bezwaar is de grote vatbaarheid voor vruchtrot, en de gevoeligheid
voor droogte.
Groei: fors; een gesloten gewas met veel, donkergroen, glanzend blad.
Ontwikkeling uitloperplanten matig; jonge planten vormen spoedig
dubbele kronen.
Bloei: middentijds. Bloemen groot; tweeslachtig, voldoende goed stuif
meel. Kans op nachtvorstschade.
Produktiviteit: groot.
Vrucht:
Rijptijd: middentijds.
Uiterlijk: breedrond, tamelijk tot middelmatig groot. Donkerrood; in
gezonken zaadjes.
Kwaliteit: stevig; vruchtvlees dieprood, sappig, goed van smaak.
Gebruik: geschikt voor verse consumptie en verwerking. Plukt matig
goed zonder dop, waarbij de spil meestal meegaat. Hierdoor ontstaat
een grote holte in de vruchten, waarin zand en ander vuil komt, dat
er in de fabriek moeilijk uit te wassen is.
Ziekten en beschadigingen: ongevoelig voor virus; onvatbaar voor
meeldauw, bladvlekkenziekten en rood wortelrot; weinig vatbaar voor
zwart wortelrot; zeer vatbaar voor vruchtrot, en zeer gevoelig voor
droogte.
Opmerkingen: Bij voorkeur telen als eenjarig gewas. Kan zowel op
klei als op lichte zandgronden (zoals te Heemskerk) goed voldoen.
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O - Juspa. K.: I.V.T., Wageningen, 1949. Gewonnen uit een kruising
van Jucunda met Sparkle. Kw.r.: 1958. Gelntr. 1957; onder licentie in
de handel.
Een produktief ras met goed doppende vruchten, die veel overeen
komst vertonen met Jucunda, maar ongeveer 10 dagen eerder rijp zijn.
De vruchten missen het typische Jucunda-aroma en hebben, evenals
deze, enige neiging tot slechte vruchtzetting.
Groei: matig krachtig; kompakt. Veel uitlopers.
Bloei: middentijds. Bloemen onder het blad. Tweeslachtig. Vrij veel
goed stuifmeel. Nachtvorstgevaar matig.
Produktivität: groot.
Vrucht:
Rijptijd: middentijds.
Uiterlijk: middelmatig groot, kegelvormig, oranjerood. In het begin
van de pluk kunnen misvormde vruchten voorkomen.
Kwaliteit: tamelijk stevig en weinig kwetsbaar; vruchtvlees lichtrood,
matig sappig en matig van smaak.
Gebruik: verse consumptie en geschikt voor pulp en jam. Plukt zeer
goed zonder dop.
Ziekten en beschadigingen: zeer vatbaar voor rode-vlekkenziekte, vrij
vatbaar voor zwart wortelrot, maar weinig vatbaar voor vruchtrot.
Vrij gevoelig voor virus.
Opmerkingen: geschikt voor zomerplanting; bij voorkeur te telen als
eenjarig gewas, uitsluitend op rijen of pollen, niet geschikt voor bed
denteelt.
Eigenaars van goedgekeurde klonen:
Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen, Postbus 16, Wageningen
Fr. Theuns, B 2, Oirschot
Licentiehouders:
v
H. Fleuren, Veldstraat, Baarlo
Coöp. Veilingvereniging „Geldermalsen e.o.", Geldermalsen
A. M. A. Goossens, Erenburg 20, Nispen
J. Luyks, Afgeslechtendijk 8, Steenbergen
Stichting Tuinbouwproef- en selectiebedrijf, Visstraat 41, 's-Hertogenbosch
Fr. Theuns, B 2, Oirschot
L. v. d. Ven, Eide 5, Schijndel
L. Verschuren, Linieweg 1, Wagenberg
G. Visser, Dijk 1, Huissen

O - Oberschlesien (Moulin Rouge). K.: O. Schindler, Proskau, Duits
land, 1914. Geïntr.: 1918.
Oberschlesien werd nog in hoofdzaak geteeld op de duinzandgrond in
Kennemerland voor de verse consumptie, maar wordt hier hoe langer
hoe meer verdrongen door Talisman. Voor klei ongeschikt. Daar de
vruchten moeilijk zonder dop geplukt kunnen worden, is het ras min
der geschikt voor de teelt voor de fabriek.
Groei: vrij sterke groei; betrekkelijk weinig uitlopers. Vrij goed win
terhard.
Bloei: middentijds; lange, forse bloeiwijzen. Bloemen tweeslachtjg;
kwaliteit stuifmeel tamelijk slecht. Kans op nachtvorstschade.
Produktiviteit: goed.
Vrucht: Rijptijd: middentijds.
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Uiterlijk: groot tot middelmatig groot; kegelvormig, iets ongelijkmatig
helderrood.
Kwaliteit: tamelijk stevig; vrij sappig; smaak matig, iets zuur; vrucht
vlees oranje.
Gebruik: verse consumptie. Plukt moeilijk zonder dop.
Ziekten en beschadigingen: zeer vatbaar voor verwelkingsziekte en
zwart wortelrot; vrij weinig vatbaar voor bladvlekkenziekten, vrij wei
nig last van aardbeimijt en aaltjes.
Opmerkingen: planttijd gewoonlijk voorjaar. Op bedden of rijen; bij
teelt op pollen te veel kans op zonverbranding der vruchten. Niet op
klei.
LAAT

A - Talisman. K.: R. D. Reid, Scottish Horticultural Research Insti
tute, Auchincruive, Schotland. Ontstaan uit een kruising van een Ame
rikaanse selectie met Climax in 1946. Geïntr.: 1955. Vrij in de handel.
Talisman is een zeer produktief ras met laatrijpende vruchten van
goede kwaliteit die zeer geschikt zijn voor de verse consumptie. Het
ras is minder aan te bevelen voor de teelt voor de fabriek, daar de
vruchten slecht zonder dop te plukken zijn. Het gedopte produkt is
voor de industrie echter wel bruikbaar. Geeft in de nazomer een sterke
tweede bloei.
Groei: krachtig; tamelijk kompakt; ontwikkeling laat. Zeer veel uitloperplanten.
Bloei: middentijds. Bloemen niet boven het blad; tweeslachtig met
voldoende goed stuifmeel.
Produktivität: zeer groot.
Vrucht:
Rijptijd: laat.
Uiterlijk: tamelijk lang kegelvormig; de eerste groot, soms breed wig
vormig en diep gegroefd tot gespleten. Mooi van uiterlijk; helderrood.
Kwaliteit: stevig, sappig, vruchtvlees lichtrood, goed van smaak en
aroma.
Gebruik: verse consumptie; geschikt voor jam. Plukt zeer moeilijk
zonder dop.
Ziekten en beschadigingen: resistent tegen rood wortelrot; vrij vatbaar
voor zwart wortelrot en vatbaar voor verwelkingsziekte. Gevoelig
voor virus. Vruchten zeer vatbaar voor vruchtrot.
Opmerkingen: geschikt voor zomerplanting en teelt op rijen of pol
len, niet op bedden; bij voorkeur eenjarig. Bespuiting tegen vruchtrot is noodzakelijk.
In een gunstig najaar kan nog een tweede oogst worden geplukt.
Eigenaars van goedgekeurde klonen:
Stichting „Boom en Vrucht", Tielsestraat 95, Resteren
Stichting Tuinbouwproef- en selectiebedrijf, Visstraat 41, 's-Hertogenbosch
Fr. Theuns, B 2, Oirschot

A - Jucunda. K.: J. Salter, Hammersmith, Engeland; ± 1854.
Dit ras ontleent zijn waarde aan de mogelijkheid van meerjarige teelt
op pollen, rijen of bedden en aan de geringe kans op nachtvorst32
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schade. Door de uitstekend doppende vruchten is het nog steeds een
belangrijk ras voor de pulp- en jamindustrie, al neemt de betekenis
ervan af door de opkomst van Senga-Sengana. Het wordt nog in het
groot voor de fabriek geteeld op de Zuidhollandse Eilanden en in
westelijk Noord-Brabant. Een bezwaar is het vaak voorkomen van
misvormde vruchten, waardoor het ras in 1961 een misoogst heeft
gegeven.
Groei: groeikracht vrij sterk. Uitloperontwikkeling laat en vrij sterk.
Matig winterhard.
Bloei: laat, daardoor weinig kans op schade door nachtvorst. Bloemen
wel tweeslachtig, maar met weinig goed stuifmeel, waardoor onder
ongunstige weersomstandigheden onvoldoende bestuiving en slechte
vruchtzetting kunnen voorkomen (misvormde vruchten).
Produktivität: goed.
Vrucht:
Rijptijd: laat.
Uiterlijk: grootte middelmatig, kegelvormig; steenrood van kleur met
wit vruchtvlees.
Kwaliteit: vrij stevig, sappig, slechts matig van smaak, met een voor
het ras typisch aroma.
Gebruik: speciaal voor de fabriek (pulp); echter niet geschikt voor
invriezen, en niet aan te bevelen voor verwerking op sap. Plukt goed
zonder dop.
Ziekten en beschadigingen: vatbaar voor verwelkingsziekte, aaltjes en
aardbeimijt; vrij vatbaar voor bladvlekken en meeldauw. Vrij gevoe
lig voor virus. Vruchten weinig vatbaar voor vruchtrot.
Opmerkingen: uitsluitend geschikt voor voorjaarsplanting; te telen als
meerjarig gewas op rijen, pollen of bedden.
Eigenaars van goedgekeurde klonen:
Stichting ,,Meer Onderzoek Groenteteelt", le Barendrechtseweg 30, Barendrecht
Stichting Tuinbouwproef- en selectiebedrijf, Visstraat 41, 's-Hertogenbosch
Stichting Selectie- en Vermeerderingsbedrijf „Zeeland", Pr. Bernhardstraat 6,
Wemeldinge
Afgevoerd:
Madame Moutot: vruchteigenschappen slecht, verdrongen door betere rassen.

TEELT ONDER PLATGLAS
A - Deutsch Evern.
Voldoet nog steeds goed onder glas. Zie verder blz. 25.
B - Glasa. K.: Vereniging tot Bevordering en Verbetering van de
Tuinbouw in de Bommelerwaard (V.V.T.B.), Zaltbommel. Gewonnen
uit een kruising van Howard 17 met Deutsch Evern. Kw.r.: 1958.
Geïntr.: 1957; onder licentie in de handel.
Een belangrijk ras voor de teelt onder glas daar het nog iets vroeger
rijp is dan Deutsch Evern. In de Bommelerwaard reeds een hoofdras
voor de glasteelt.
Groei: tamelijk krachtig; open groeiwijze. Veel uitloperplanten.
Bloei: vroeg; bloemen groot aan korte bloeiwijzen. Tweeslachtig; veel
goed stuifmeel.
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Produktiviteit: middelmatig tot vrij groot.
Vrucht:
Rijptijd: zeer vroeg.
Uiterlijk: tamelijk groot, kegelvormig, glanzend helderrood. Weinig
kwetsbaar.
Kwaliteit: matig stevig; vruchtvlees rood-oranje met wit, weinig sap
pig; smaak matig.
Gebruik: verse consumptie.
Licentiehouders:
J. Arends, Hooiweg 94a, Paterswolde
Stichting „Boom en Vrucht", Tielsestraat 95, Kesteren
G. Cerpentier, 't Zand 33, Koewacht
Gebr. Heijkamp, Schalkw. Wetering 4, Vreeswijk
N. Konijn, Zuiderweg 18a, Midden-Beemster
W. v. d. Linden, Kerkeinde 29, Sleeuwijk
J. Oostergo, Zijtak O.Z. 122, Nieuw-Amsterdam
A. v. d. Star, Zoetendijk 10, Reeuwijk
Fr. Theuns, B 2, Oirschot
Coöp. Veilingver. Geldermalsen e.o., Geldermalsen
G. Visser, Dijk 1, Huissen.

B - Macherauchs Frühernte.
Indien gezond plantmateriaal gebruikt wordt kunnen met dit ras goede
resultaten worden bereikt. Het gewas wordt soms wat te zwaar. Op
een aantal plaatsen verkiest men dit ras boven Deutsch Evern.
De vruchten zijn minder vatbaar voor vruchtrot maar gewas en vruch
ten zijn vatbaarder voor meeldauw dan die van Deutsch Evern. Zie
blz. 24.
B - Regina.
Kan, vooral op de zwaardere gronden, onder glas goede resultaten
geven. Het ras geeft niet veel blad, hoewel de bladeren meestal wel
groot zijn. De vruchten zijn onder glas minder vatbaar voor vruchtrot dan die van Deutsch Evern. De buitengewoon grote kelk en de
vaak ongelijkmatige kleur doen soms afbreuk aan de aantrekkelijkheid
van het produkt. Zie verder blz. 25.
N - Oranda (I.V.T. 668). K.: I.V.T., Wageningen, 1949. Kw.r.: 1959.
Gewonnen uit een kruising van Deutsch Evern met Temple. Geïntr.:
1957, onder licentie in de handel.
Een produktief, vroeg ras met vruchten van goede kwaliteit. Geeft
onder glas een zwaar bladgewas, waardoor bladdunning gewenst kan
zijn.
Groei: Fors; gesloten groeiwijze, veel uitloperplanten.
Bloei: vroeg. Bloemen aan vrij korte bloeiwijzen, onder het blad.
Tweeslachtig, met voldoende goed stuifmeel.
Produktiviteit: goed.
Vrucht:
Rijptijd: vroeg.
Uiterlijk: tamelijk groot; vrij gelijkmatig, kegelvormig; helder oranje
rood; weinig kwetsbaar; goed houdbaar.
Kwaliteit: stevig, vruchtvlees oranje, vrij sappig. Goed van smaak.
Gebruik: verse consumptie.
34

ABRIKOOS/AMANDEL
Licentiehouders:
Stichting Proeffruitbedrijf voor de Kleibouwstreek, p/a Schoolstraat 15, Leeuwarden
G. Visser, Dijk 1, Huissen

ABRIKOOS
Abrikozen worden slechts op zeer beperkte schaal geteeld. Daar waar
men de nodige zorg aan deze cultuur besteedt zijn opbrengst en prijs
goed. Van de abrikoos is gemakkelijk een boom te vormen. Evenals
bij de teelt van perziken in de vollegrond moeten de cultuurmaat
regelen gericht zijn op het verkrijgen van een maximum aan licht en
warmte. Windschermen, nachtvorstbestrijding en een snoei die er toe
bij moet dragen dat zoveel mogelijk de sterkste bloemen vrucht geven,
zijn absoluut onmisbaar. In de liefhebberstuin moet de abrikoos een
zeer beschutte en zonnige plaats hebben.
Doordat de abrikoos zeker een week vroeger bloeit dan de perzik is
de kans op nachtvorstschade nog groter.
Hongaarse, Tros Oranje en Bredase zijn oude bekende rassen, die
onder gunstige omstandigheden voldoen.
Het is bij de abrikoos evenals bij de perzik, echter niet alleen het ras
dat de teelt tot een succes maakt doch de inspanning die de teler zich
wenst te getroosten.
Hongaarse. Een goed ras, dat echter niet altijd voldoende vruchtbaar
is. Heeft een sterke groei, is meestal goed winterhard. Is waarschijnlijk
zelffertiel. De vrucht rijpt in augustus, is groot, heeft matig vast vlees
en een matige smaak. De kern is zoet en smaakt hazelnoot-amandelachtig.
Tros Oranje. Het meest verbreide ras in ons land. Een goed ras, waar
van de vruchten meer geschikt zijn voor keuken en fabriek dan voor
tafelgebruik. Heeft een sterke groei; is goed winterhard. Zelffertiel.
De vruchtbaarheid is uitstekend. De vrucht rijpt begin augustus, iets
voor de Hongaarse, is klein, heeft vast vlees en smaakt goed. De
kern is zoet en smaakt amandelachtig.
Bredase. Een tamelijk goed, zeer oud, Nederlands ras, dat zijn weg
heeft gevonden naar allerlei landen. Heeft een matige groei en is goed
winterhard. Zelffertiel. De vruchtbaarheid is goed. De vrucht rijpt in
augustus, is vrij klein, heeft vast vlees en een goede smaak. De kern
is zoet en smaakt hazelnootachtig.
ONDERSTAMMEN
Van de vele onderstammen voor abrikoos die het I.V.T. beproeft,
komen St. Julien A en Brompton zeer goed naar voren.
Deze onderstammen zijn gezond en onverenigbaarheidsverschijnselen
zijn nog niet waargenomen.

AMANDEL
Tot de minder bekende soorten behoort, behalve de abrikoos, die eens
van enig belang is geweest en dit weer zou kunnen worden, ook de
amandel, die men meer in de winkels dan in de boomgaarden zal
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blijven aantreffen. De vruchtamandel bloeit zeer vroeg en is daardoor
onzeker in oogst. Ook is het hout van sommige rassen geneigd tot insterven. Er bestaan rassen met zachte en rassen met harde stenen.
Veel van deze laatste rassen zijn bastaarden tussen perzik en amandel.
Wij meenden in deze rassenlijst zo'n bastaard met name te moeten
noemen en wel No. 5404 van de heer Robijn uit Goes.
No. 5404 (Robijn)
De boom groeit krachtig, en komt wat habitus betreft, met een perzik
overeen. Blad gaafrandig.
Bloei zeer vroeg, rose. Vruchtbaarheid matig tot goed. Zelffertiel.
Rijptijd half september. Steen zeer hard en vrij kort. Kern smakelijk.
ONDERSTAMMEN
Ook voor amandel voldoen de onderstammen St. Julien A en Brompton, waarvan de laatste een krachtige groei geeft aan het ras. Perzik
zaailing waarmee in Nederland nog weinig ervaring is, kan ook wor
den gebruikt.

APPEL
(Zie voor zoete appels blz. 60)
Het appelareaal in 1939 ongeveer 28.500 ha, is sindsdien sterk uit
gebreid. De grootste beplante oppervlakte werd bereikt in 1952 met
± 43.300 ha. Na 1952 nam het areaal vrij snel af tot 1955. In 1956
viel een kleine toename met 56 ha te constateren, waarna de afname
minder snel doorging tot in 1961 35.000 ha werd bereikt.
De totale appelaanvoer in kg geeft het volgende beeld te zien. In het
seizoen 1939-'40 114.162.000 kg; in 1953-'54 een top van 327.818.000
kg, waarna een daling optreedt tot en met het vorstjaar 1957 waarin
211.954.000 kg werd aangevoerd. Na 1957 neemt de aanvoer sterk toe,
in het seizoen 1960-'61 werd 350.500.000 kg aangevoerd.
Voor de intensieve fruitteelt is een juiste rassenkeuze van zeer groot
belang. Gewenst is een matig sterke groei van de bomen en daarbij
een vroege en grote produktie om de kg-opbrengst per ha op te
voeren.
Het aantal door de N.A.K.-B. gewaarmerkte bomen geeft een zeer
duidelijk beeld van de rassen die het meest geplant werden (zie de
grafiek op blz. 38). Bekijken we de rassenlijst van 1948, dan blijkt
daaruit dat van de 13 A-rassen er nog maar 4 in het huidige A-sorti
ment voorkomen nl. James Grieve, Cox's Orange Pippin, Schone van
Boskoop en Jonathan.
Yellow Transparent en Laxton's Superb zijn naar het B-sortiment ge
gaan, terwijl Glorie van Holland in O terecht is gekomen.
De overige A-rassen uit 1948 komen in het geheel niet meer voor in
deze rassenlijst.
Stark Earliest kwam in 1948 nog in het geheel niet voor, maar is nu
naast James Grieve met zijn rode mutanten, een van de meest geteelde
zomerrassen. Cox's Orange Pippin handhaaft zich, terwijl Jonathan
een sterke teruggang te zien geeft.
Golden Delicious, in 1948 nog een beproevenswaardig ras, is nu het
meest geteelde bewaarras.
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Nagaan wat werd geplant kan interessant zijn (en leerzaam); het mag
evenwel nooit de leidraad zijn voor een nieuwe aanplant.
Het verdient aanbeveling bij het opstellen van een plantplan ook
rekening te houden met de eisen, die een rationele ziektebestrijding
stelt. In het algemeen zal men goed doen rassen, die gelijke eisen aan
de ziektebestrijding stellen in verband met hun vatbaarheid voor be
paalde ziekten of plagen, of in verband met specifieke gevoeligheid
voor bepaalde bestrijdingsmiddelen, bij elkaar te planten.
Enkele richtlijnen hiervoor zijn:
Plant schurftgevoelige rassen bij elkaar om hierop zonodig één of
meer extra bespuitingen gedurende het seizoen te 'kunnen uitvoeren.
Plant in het bijzonder ook voor bewaarschurft gevoelige rassen bij
elkaar om hierop extra bespuitingen aan het eind van het seizoen
te kunnen uitvoeren.
Plant meeldauwgevoelige rassen bij elkaar om de gelegenheid te heb
ben hierop zonodig extra bespuitingen — op andere tijdstippen dan
voor schurft noodzakelijk — te kunnen uitvoeren en om niet gedwon
gen te zijn de specifiek tegen meeldauw werkzame middelen zwavel
en Karathane op het gehele bedrijf toe te passen.
Plant vroege en late rassen gescheiden om de gelegenheid te hebben
op de late rassen langer door te gaan met de ziektebestrijding zon
der in conflict te komen met de veiligheidstermijnen, die voor het ge
bruik van bepaalde bestrijdingsmiddelen gelden of met niet wenselijke
residu's op het oogstbare produkt.
Plant rassen met specifieke gevoeligheden voor bepaalde veel ge
bruikte bestrijdingsmiddelen bij elkaar om de gelegenheid te hebben
het betreffende middel bij dit ras te vervangen door een ander. Dit
geldt bijv. voor alle zoete appels wegens hun gevoeligheid voor zwavelbevattende middelen, voor Cox's Orange Pippin wegens gevoelig
heid voor organische kwikverbindingen tijdens en na de bloei (om
deze reden Cox's Orange Pippin laten aansluiten bij d& perenhoek) en
voor Winston in verband met de gevoeligheid van dit ras voor captan
en verwante bestrijdingsmiddelen (mesulfan, SM 55). Zo zijn er nog
enkele voorbeelden te geven. Men zie hiervoor de rasbeschrijvingen.
Recapituleren^: plant in verband met de ziektebestrijding en rekening
houdend met eisen van bestuiving, e.d. zo mogelijk enkele rijen van
één ras naast elkaar, hetgeen ook om andere redenen aanbevelens
waardig kan zijn (rationele pluk, e.d.) en rangschik de rassen zo, dat
de ziektebestrijding op de meest logische, meest efficiënte en goed
koopste wijze uitgevoerd kan worden.
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GRAFIEK VAN HET AANTAL DOOR DE N.A.K.-B GEWAARMERKTE BOMEN

Stark Earliest
James Grieve
Cox's Orange Pippin
Jonathan
Golden Delicious
Yellow Transparent
Schone van Boskoop
Ingrid Marie
Lombartscalville
Winston
Tydeman's Early Worcester

*) De gegevens zijn ontleend aan de keuringsstatistieken van de
N.A.K.-B.
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VAN 11 RASSEN IN DE PERIODEN 19S2 T/M 1955 EN 1956 T/M I960*)

»
\
50.000
100.000

I
200.000

L
300.000

I
400.000

I
500.000

I
600.000

I
700.000

I
800.000

1

1
1000.000

900.000

39

APPEL
PLUK- EN BEWAARTUDENGRAFIEK

A - Hoofdrassen
Stark Earliest (biz. 41)
James Grieve (biz. 42)
Cox's Orange Pippin (biz. 43)
Schone van Boskoop (biz. 44)
Jonathan (biz. 45)
Golden Delicious (biz. 47)
B - Aanvullende rassen
Yellow Transparent (biz. 48)
Benoni (biz. 48)
Tydeman's E. Worcester (biz. 48)
Lobo (biz. 49)
Ingrid Marie (biz. 50)
Lombar.tscalville (biz. 50)
Laxton's Superb (biz. 51)
Winston (biz. 51)
N - Beproevenswaardige rassen
Mantet (biz. 52)
Double Red Wealthy (biz. 52)
Lord Lambourne (biz. 53)
Schweizer Orangenapfel (biz. 54)
Melrose (biz. 54)
O - Van zeer beperkte betekenis
Close (biz. 55)
Glorie van Holland (biz. 55)
Ellison's Orange (biz. 56)
X - Meer ervaring gewenst over
Lodi (biz. 56)
Mio (biz. 57)
Oriole (biz. 57)
Elton Beauty (biz. 58)
Millicent (biz. 58)
Jonadel (biz. 58)
Spencer (biz. 59)
Megumi (biz. 59)

MS
f ' F
lïïïïïïïïïï

pluktijd
bewaarperiode in bewaarplaats
verlenging van de bewaarperiode bij bewaring in koelhuis
idem bij bewaring in gascel

Voor de betekenis van de letters A, B, N, O en X raadplege men blz.
3 en 4 van deze rassenlijst.
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BESTUIVINGSTABEL

Rassen

Goede bestuivers

1 Benoni
2 Close
3 Cox's Orange Pippin
4 Dijkmanszoet
5 Double Red Wealthy
6 Ellison's Orange
7 Elton Beauty
8 Glorie van Holland
9 Golden Delicious
10 Ingrid Marie
11 James Grieve
12 Jonadel
13 Jonathan
14 Jonwin
15 Laxton's Early Crimson
16 Laxton's Superb
17 Lobo
,18 Lodi
19 Lombartscalville
20 Lord Lambourne
21 Mantet
22 Megumi
23 Melrose
24 "Millicent
25 Mio
26 Oriole
27 Robijn
28 Schone van Boskoop
29 Schweizer Orangenapfel
30 Spencer
31 Stark Earliest
32 Tydeman's Early
Worcester
33 Winston
34 Yellow Transparent
35 Zoete Ermgaard
36 Zoete Kroon
37 Zoete Oranje

3
11
9
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
11
11
3
3
3
3
3
1
3
3
3
11
3
11
3
3
3
3

11
18
10
9
11
11
11
11
8
9
6
11
8
31
31
6
10
11
'9
11
3
11
9
11
17
11
17
8
9
13
11

21
20
11
10
13
13
17
13
10
11
13
17
9
34
34
9
11
17
10
13
11
13
11
13
21
17
31
10
10

1
3
3
9
3
11

3
9
11
10
10
17

9
10
21
11
11
31

31
31
13
11
17
19
31
17
11
13
17

34
34
17 19 33
31 34
32
13 16 19 29 32 33 34
16 19 29
21 31 34

10 11 16 19 20 29 34
10
13
31
11
17
17

13 29 33
19 21 32
13 20 29
19
31 34

13 17 19
17
31
19 31
11 13 17 18 21 31 33 34
13 17

13 34
10 11 13 17 34
13 16
31
13
17

A - Stark Earliest. Ouders onbekend. Gevonden door Douglas Bonner
te Orofino, Idaho, Ver. Staten van Amerika, 1938. In de handel ge
bracht in 1944 door Stark Brothers te Louisiana, Ver. Staten van
Amerika.
Door zijn vroege rijptijd, goede smaak en zeer goed uiterlijk is dit
ras de laatste jaren naast James Grieve het meest aangeplante zomerras.
Groei: matig, vormt tamelijk steil opgaande boom, is dicht bebladerd,
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geschikt voor struikvorm en spil op zwakke onderstammen. De vrucht
blijft op sterke onderstammen te klein. Open snoei is gewenst.
Bloei: tamelijk vroeg, gelijk met Yellow Transparent, stuifmeel goed.
Produktiviteit: vroeg en behoorlijk vruchtbaar.
Vrucht:
Pluktijd: vroeg, ruim een week na Yellow Transparent. Verhandelbaar
tot iets voor James Grieve.
Uiterlijk: middelmatig groot, platrond, iets onregelmatig van vorm.
Kleur helderrood op bleekgele ondergrond.
Kwaliteit: vlees tamelijk vast, sappig, zeer goed aroma, lichtzuur, veel
minder zuur dan Yellow Transparent.
Bewaarbaarheid: de vrucht wordt niet snel melig en is ongeveer drie
weken verhandelbaar.
Opmerkingen: doorplukken is gewenst, daar dit ras tamelijk laat
kleurt. Van Stark Earliest komt een gestreepte vorm voor, zodat het
noodzakelijk is het enthout te selecteren. Er is reeds materiaal in de
handel van geselecteerde bomen die tot op heden geen gestreepte
vruchten gaven. We kunnen echter niet garanderen dat in dit geselec
teerde materiaal in de toekomst geen gestreepte vormen zullen voorko
men, hoewel het vanzelfsprekend aan te bevelen is van dit geselec
teerde hout uit te gaan.
A - lames Grieve. K.: J. Grieve. In 1880 door het Schotse kwekers
huis Dickson te Edinburgh in de handel gebracht.
Deze goede zomerappel wordt veel aangeplant, mede door zijn ge
schiktheid voor kleine boomvormen. Vraagt een zorgvuldige behan
deling en moet voorzichtig worden geplukt; heeft een zeer tere schil,
waardoor grote moeilijkheiden optreden bij het vervoer.
Groei: groeit tamelijk zwak, vormt een matig grote kroon. Op MIX is
de groei uitgesproken zwak. Voor kleine boomvormen zijn tamelijk
zwakke onderstammen aan te bevelen.
Bloei: middentijds, stuifmeel is goed.
Produktiviteit: vroeg, regelmatig en goed.
Vrucht:
Pluktijd: eind augustus tot eind september.
Uiterlijk: matig groot en regelmatig van vorm, de kleur is geel met
rode strepen en soms rode blos.
Kwaliteit: vlees is gelig wit, zeer sappig en zacht met goed aroma.
Bewaarbaarheid: eventueel direct in koelhuis bij 6° C, temperatuur ge
leidelijk laten dalen tot deze na 14 dagen 4° C is.
Ziekten en beschadigingen: het ras is nachtvorstgevoelig, hetgeen voor
al in het oosten van ons land een nadeel van dit ras is. Het ras heeft
last van junival en late val. Op droogtegevoelige gronden last van
bladval. Is gevoelig voor fenson (PCPBS), vooral wanneer dit middel
gespoten wordt in combinatie met fosforesters. Bespuiten tegen late
val gewenst. Het ras kan op koude natte gronden sterk kankeren.
Voor zover bekend bestaan er momenteel zes rode mutanten van James
Grieve, vijf in ons land en één in Duitsland. Ze zijn niet tegelijk ge
vonden en daarom hebben enkele mutanten een voorsprong weten te
verkrijgen.
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1 — Stark Earliest 2 = James Grieve 3 = Cox's Orange Pippin 4 = Schone v. Boskoop

Drie door de N.A.K.-B gekeurde mutanten zijn:
Erich Neumann's Roter James Grieve. K.: Erich Neumann, Zieverich,
Duitsland. Kw.r.: 1959. Deze knopmutant is eerst gestreept rood, bij
laat plukken egaal donkerdofrode blos op gele ondergrond. Rijpt ±
10 dagen later dan James Grieve. Te vroeg plukken gaat ten koste
van de kleur.
Poelmans' Rode James Grieve. K.: A. A. M. Poelmans, Dreumel.
Kw.r.: aangevraagd. Kleurt helderder en iets meer egaal dan Erich
Neumann. Te vroeg plukken gaat ook hier ten koste van de kleur.
Rijpt evenals Erich Neumann ± 10 dagen later dan James Grieve.
James Grieve Lired. K.: Fa. A. van Liere en Zonen, Kapelle-Biezelinge. Naam nationaal en internationaal beschermd. Rijpt gelijk met
James Grieve. Kleurt vroeg mooi helderrood en is niet gestreept zoals
Erich Neumann's en Poelmans' Rode James Grieve.
Opmerkingen: Zowel Erich Neumann's als Poelmans' Rode James
Grieve rijpen later dan James Grieve. Te vroeg plukken gaat ten kos
te van de kleur, de appels zijn dan te groen en te dof.
De fruitteler die gebruik maakt van het later rijpen van deze mutan
ten kan een kleine spreiding in de pluktijd verkrijgen. De vruchten
hebben verder dezelfde eigenschappen als die van James Grieve.
Mutanten kunnen weer muteren naar hun oorspronkelijke kleur zoals
bij Erich Neumann's reeds is waargenomen. Niet zelden kunnen zeer
slecht gekleurde vruchten ontstaan.
A - Cox's Orange Pippin. K.: Cox te Colnbrook, Bucks, Engeland, in
1850 door Ch. Turner te Slough in de handel gebracht.
Eén van de meest aangeplante rassen. De produktie is matig. Het ras
stelt hoge eisen aan grond en teler. De smaak der vruchten wordt
zeer gewaardeerd.
Heeft, in tegenstelling tot Golden Delicious, een beperkt teeltgebied en
is hoofdzakelijk aangeplant in Nederland, Engeland, België en Dene
marken. Ook in Australië en Nieuw-Zeeland heeft Cox's enige beteke
nis, maar deze wordt buiten het Nederlandse exportseizoen in Enge
land aangevoerd. Voor Nederland is het van belang dat Cox's Orange
Pippin in West-Duitsland nog weinig geteeld wordt.
Groei: groeit matig sterk, vormt een vrij brede open kroon, tamelijk ijl
bebladerd In verband met de grootte van de vrucht moet het gebruik
van zeer sterke onderstammen worden afgeraden. Cox's geënt op
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M VII geven vaak een teleurstellend resultaat zowel in Noord-Holland
als op de Zuidhollandse Eilanden en in Zeeland. Over het algemeen
voldoet M II goed.
Bloei: middentijds, stuifmeel is goed.
Produktiviteit: geeft een matige kg-opbrengst.
Vrucht: Pluktijd: half september tot begin oktober.
Uiterlijk: vrucht is tamelijk klein, enigszins platrond van vorm, bleek
groen van kleur, later geel met fraaie oranjerode blos en strepen.
Kwaliteit: vlees tamelijk vast, zeer sappig, aangenaam zuur en zeer
aromatisch, zeer goede handappel.
Bewaarbaarheid: gevoelig voor lage temperatuurbederf; in verband
hiermede niet voor half september plukken. Te bewaren in koelhuis;
in bewaarplaats te snelle narijping. In het begin van de bewaarperiode
de temperatuur handhaven op 6° C, later op VA à 4° C. In gescrubde
gasbewaring 4 à 5 % CO2 en 4 % O2. Hierdoor worden een betere
kleur, een betere kwaliteit en dus betere bewaaruitkomsten verkregen.
Ziekten en beschadigingen: onder bepaalde omstandigheden, vooral
bij vroege pluk veel stip, rotstip, steelrot en gebarsten vruchten. Zeer
gevoelig voor koper, voor kwik vóór de bloei indien er reeds
veel blad aanwezig is, voor kwik tijdens en na de bloei en, voor
al in de gevoelige periode van de bomen kort na de bloei (mei-juni)
voor Californische pap en andere zwavelbevattende middelen en dinitrorhodaanbenzeen. Laat bij warmte en droogte, vooral op droogtegevoelige gronden, vaak zijn blad vallen, zeer vatbaar voor stambasisrot. Plaatselijk komen bomen voor met zeer kleine en slecht gekleurde
vruchten waarvan de oorzaak vermoedelijk een kleinvruchtigheidsvirus is.
De laatste jaren is een aantal kleurmutanten ontstaan. Over het alge
meen is voor deze mutanten weinig belangstelling, noch bij de fruit
telers noch bij de handel. Ze zijn alle minder fraai dan Cox's.
De drie meest bekende zijn:
Crimson Cox: de vruchten zijn roder en meer gestreept dan die van
Cox's Orange Pippin, vaak te paars, terwijl ze meestal meer roest om
de kelk hebben. De smaak is als van Cox's Orange Pippin. Is iets
vruchtbaarder en iets sterker van boom. Over het algemeen maakt
deze mutant geen opgang.
Cherry Cox: geeft donkerpaarsrode vruchten, die vaak iets hoger zijn
dan die van Cox's Orange Pippin. Over het algemeen wordt deze
kleur niet gewaardeerd. Iets langer houdbaar.
Superior Red Cox: minder paars dan Cherry Cox, minder gestreept
dan Crimson Cox; heeft verder dezelfde eigenschappen.
Opmerking: Door terugmuteren kunnen zeer slecht gekleurde vruchten
ontstaan. Dit is bij Crimson Cox reeds waargenomen.
A - Schone van Boskoop (Goudreinette). Herkomst onbekend.
Door het rooien van verouderde hoogstamboomgaarden loopt de aan
voer van dit ras terug. De sterke groei maakt dit ras minder geschikt
voor het huidige spillensysteem. De vruchtbaarheid begint niet vroeg.
Groei: groeit zeer sterk en vormt een zeer grote, brede boom met
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stevig hout. Geschikt voor hoogstam en struik, op matig sterke tot
sterke onderstammen. Ook M IX wordt de laatste tijd gebruikt en
voldoet goed mits gebruik wordt gemaakt van een stevige paal. De
boom waait anders vaak scheef of breekt op de veredelingsplaats af.
Bloei: vroeg, stuifmeel slecht, triploïd. Kruisbestuiving vraagt extra
de aandacht.
Produktiviteit: laat intredend, maar dan zeer goed en regelmatig.
Vrucht:
Pluktijd: eind september tot half oktober.
Uiterlijk: vrucht groot, regelmatig, groen tot groengeel van kleur met
roest, soms ruw, vaak een blos.
Kwaliteit: vlees stevig en fris zuur, zeer goede hand- en moesappel;
bijzonder geschikt voor verwerking tot zoete most en gedroogd produkt.
Bewaarbaarheid: het op kleur sorteren tijdens de oogst vraagt extra
de aandacht. De groene vruchten kunnen i.v.m. de kleur het beste
in de bewaarplaats tot maart, de gekleurde in de koelcel tot half april
bewaard worden. In de koelcel gaat de smaak echter vaak achteruit.
In bepaalde jaren zijn de groene vruchten gevoelig voor steelrot, ter
wijl de gekleurde vruchten bij te lange bewaring soms scald en bruinverkleuring rond het klokhuis vertonen.
Ziekten en beschadigingen: plaatselijk komt ruwschilligheidvirus voor,
vrij gevoelig voor nachtvorst. Vatbaar voor kanker; vrij veel last van
bloedluis. Gevoelig voor koper en voor parathion in de gevoelige
periode van de bomen kort na de bloei (mei-juni).
Opmerking: de Schone van Boskoop voelt zich speciaal thuis op de
zwaardere rivierklei van 40—60 % afslibbaar en zelfs op nog zwaar
dere gronden. Van jonge aanplantingen in volle produktie van deze
gronden komen de best bewaarbare appels van uitstekende kwaliteit.
Rode Mutanten
Van Schone van Boskoop komen enkele rode mutanten voor: Rode
Boskoop Verheul, Schmitz Hübsch en Lambrechts. Plaatselijk wordt
de voorkeur gegeven aan een van deze rode mutanten boven de ge
wone Boskoop. De rode blos maakt deze mutanten aantrekkelijker.
A - Jonathan. K.: Ph. Rick te Woodstock, New York, Ver. Staten van
Amerika.
De bewaarmoeilijkheden, het vaak slecht op kleur komen en de grote
gevoeligheid voor meeldauw, hebben de belangstelling voor dit ras
sterk doen dalen. Dit ras kan door het gehele land geteeld worden en
blijft een A-ras omdat het door de rode mutanten mogelijk is een
deel van de genoemde bezwaren te ondervangen. Wordt evenals Gol
den Delicious over de gehele wereld geteeld. Belangrijke producenten
zijn: Amerika, Italië, Hongarije, België, Denemarken, Australië en
Nieuw-Zeeland. Toenemende concurrentie wordt verwacht van Italië
en Hongarije.
Groei: groeit matig sterk en vormt een middelmatige boom met veel
slaphangend hout, vormt gemakkelijk een harttak, welke behouden
moet worden in verband met de hangende groeiwijze.
Bloei: middentijds, stuifmeel is goed.
Produktiviteit: zeer vroeg, regelmatig en goed.
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Vrucht:
Pluktijd: begin oktober, om bewaarmoeilijkheden deels te ondervan
gen. Doorplukken is gewenst.
Het optreden van bewaarziekten is in de verschillende jaren uiteen
lopend. Wanneer de appels in het seizoen pas laat op kleur komen is
de teler geneigd ze te laten hangen. Dit heeft tot gevolg dat de houd
baarheid sterk terugloopt. Zijn de appels bestemd voor directe con
sumptie dan is dit niet zo'n bezwaar. Voor bewaring is het raadzaam
op tijd (d,w.z. aan de groene kant) te oogsten.
Uiterlijk: tamelijk klein, regelmatig gevormd, de kleur is geel met
fraaie, effen rode blos.
Kwaliteit: vlees tamelijk vast, lichtzuur; goede handappel. Geschikt
voor verwerking tot appelschijfjes en tot gedroogd produkt, matig
voor moes, sap en vruchtenwijn.
Bewaarbaarheid: tot maart in bewaarplaats, in koelhuis tot half april,
in gas (6 % CO2 + 15 % O2) tot half mei. De bewaarmoeilijkheden
kunnen thans door het kiezen van de geeigende temperatuur goed
deels voorkomen worden. De napluk i.v.m. kleur niet in de koelcel,
doch in de bewaarplaats zetten. "De grote vruchten zijn zeer gevoelig
voor Jonathanbederf; indien de rijpgeoogste vruchten (welke geheel
rood gekleurd zijn) in bewaarplaats of koelcel bewaard worden, zijn
ze zeer vatbaar voor Jonathanspot; in de gascel heeft men hiervan
geen last.
Ziekten en beschadigingen: gevoelig voor koper en voor mengsels van
chloorfenson (PCPCBS) met vloeibare fosforesters of van dit middel
met poedervormige fosforesters en een fungicide. Zeer vatbaar voor
meeldauw.
Er zijn van Jonathan rode mutanten bekend. Deze hebben in de regel
de eigenschap vroeger en beter te kleuren, waardoor op tijd geplukt
kan worden en bewaarziekten grotendeels voorkomen worden.
Red Jonathan: kleurt vroeg maar is aanvankelijk iets gestreept. Wacht
men op een egale kleur, dan is de pluk soms te laat i.v.m. bewaar
ziekten.
Black Jonathan (Blackjon): evenals Red Jonathan eerst gestreept, maar
later egaler en intensiever gekleurd dan Red Jonathan. Bij laat pluk
ken wordt de kleur vaak te donker.
Jon-A-Red (Jonared): kleurt vroeg en geheel rood, ook binnen in de
boom. Op M IX op gronden waar de vruchten goed kleuren kan dit
ras te donker worden.
Prinkels Red Jonathan: gevonden op het bedrijf van de heer H. G.
van Steenis te Wadenooyen. De vruchten kleuren geheel rood en zijn
bijna niet te onderscheiden van die van Jon-A-Red. De ervaringen
met dit ras zijn nog zeer onvoldoende.
Rode Jonathan Vogelaar: kleurt vroeg en egaal rood. In Zeeland
geeft men de voorkeur aan deze rode mutant omdat men er al enige
jaren ervaring mee heeft opgedaan.
Het I.V.T. verzamelt momenteel zoveel mogelijk rode Jonathans om
hieruit het beste materiaal voor de fruittelers te kunnen selecteren.
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A - Golden Delicious. K.: A. H. Mullins, West Virginia, Ver. Staten
van Amerika. Door Stark Brothers, Louisiana, in 1916 in de handel
gebracht.
De vroege en grote produktiviteit, de kwaliteit en de duurzaamheid
van de vrucht maken dit ras tot het meest aangeplante in ons land.
Dit ras wordt over een groot deel van de wereld geteeld.
Belangrijk is, dat levering uit het noordelijke en zuidelijke halfrond
op de exportmarkten elkaar gedeeltelijk overlappen. Grote uitbreiding
van dit ras wordt gemeld uit België, Frankrijk, Italië, Amerika en
Zuid-Afrika. Door het nog geringe aanbod van grote uniforme par
tijen is de concurrentie op de exportmarkten nog gering, maar deze
zal in de loop der jaren sterk toenemen.
Groei: op jonge leeftijd sterk, later matig sterk, vormt een tamelijk
grote regelmatige boom. In verband met de kleur verdient het geen
aanbeveling gebruik te maken van het type M XVI. Geschikt voor spil.
Bloei: middentijds, tot tamelijk laat, stuifmeel is goed.
Produktiviteit: zeer vroeg intredend, regelmatig en zeer goed.
Vrucht:
Pluktijd: van half tot eind oktober. Doorplukken is aan te bevelen.
De tweede pluk is beter in bewaarplaats te bewaren tot februari. In
het koelhuis en de gascel kleuren ze niet bij.
Uiterlijk: middelmatig groot, regelmatig van vorm, heeft een zeer
lange steel. De kleur is groengeel, later geel.
Kwaliteit: vlees tamelijk vast en zachtzuur op het laatst bijna zoet.
Is een goede handappel doch verliest bij bewaring in de gewone be
waarplaats z'n smaak. Geschikt voor verwerking tot appelschijfjes.
Bewaarbaarheid: vatbaar voor gloeosporiumrot. In koelhuis tot april,
bij gasbewaring (9 % CO2 + 12 % 02) tot eind mei. Doorplukken of
sorteren op kleur; groene vruchten opslaan in fruitbewaarplaats. Voor
al als de vruchten in de gascel worden bewaard is doorplukken zeer
gewenst daar de vruchten in de gascel niet of nauwelijks nakleuren.
Gevoelig voor rimpelen, daarom extra letten op de relatieve vochtig
heidsgraad in bewaarplaats en koelcel.
Ziekten en beschadigingen: rubberhoutvirus komt zeer veel voor; het
ras is zeer vatbaar voor schurft. Op droogtegevoelige gronden last van
bladval. Gevoelig voor parathion in de gevoelige periode van de
bomen kort na de bloei (mei-juni) en voor mengsels van chloorfenson
(PCPCBS) met vloeibare fosforesters of van dit middel met poedervormige fosforesters en een fungicide.
Voor de betekenis van de letters A, B, N, O en X raadplege men
blz. 3 en 4 van deze rassenlijst.
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B - Yellow Transparent (Transparente Jaune). Komt uit de Baltische
staten aan de Oostzee (vermoedelijk uit Lijfland).
Ondanks de bezwaren, zoals kanker en voortijdig vallen van de vruch
ten, is het nog steeds een van de vroegste rassen van redelijke kwaliteit
mits niet te vroeg geplukt wordt. De belangstelling voor dit ras is over
het algemeen matig. Het wordt alleen om zijn vroegheid nog als aan
vulling geplant. In de noordelijke provincies zal het ras waarschijnlijk
door latere appels uit het zuiden, b.v. Stark Earliest, sterk worden
beconcurreerd. Ondervindt weinig concurrentie uit andere landen;
wordt alleen in België en West-Duitsland geteeld.
Groei: groeit tamelijk zwak en vormt een steile kroon, is dicht bebladerd.
Bloei: vroeg, stuifmeel is goed.
Produktiviteit: regelmatig en vroeg vruchtbaar doch slechts matige
opbrengsten.
Vrucht:
Pluktijd: eind juli-begin augustus, rijpt snel na.
Uiterlijk: middelmatig groot, iets onregelmatig van vorm, bleekgroen
tot groengeel van kleur, tere schil.
Kwaliteit: vrij zuur, hand- en moesappel. Geschikt voor verwerking
tot vruchtenwijn, matig voor appelschijfjes.
Ziekten en beschadigingen: veel last van kanker, voortijdige val en
bloedluis. Wordt soms snel aangetast door neusrot. Is nachtvorstgevoelig.
B - Benoni. Herkomst Massachusetts, Ver. Staten van Amerika, ±
1800.

De prijzen die voor dit ras betaald worden, zijn steeds zeer hoog,
zodat ondanks zijn bezwaren het ras financieel toch goede resultaten
kan geven. De uitgesproken beurtjaren en het vaak te klein blijven
van de vruchten manen echter tot zeer grote voorzichtigheid. Op
M IX op goede gronden in Utrecht schijnen deze beurtjaren door een
goede teeltmethode gedeeltelijk te kunnen worden ondervangen.
Groei: groeit middelmatig sterk, steil opgaand, dicht bebladerd. Ge
schikt voor tamelijk zwakke en zwakke onderstammen.
Bloei: middentijds, stuifmeel goed.
Produktiviteit: vroeg intredend, maar met uitgesproken beurtjaren,
uitbuigen en dunnen van de vruchten gewenst.
Vrucht:
Pluktijd: eind augustus tot begin september.
Uiterlijk: tamelijk klein tot middelmatig, geel met gestreepte helder
rode blos, schil dik.
Kwaliteit: vlees geel, zeer vast, sappig, aromatisch, uitstekende hand
appel.
Ziekten en beschadigingen: het ras heeft last van vroege val en veel
last van bloedluis.
B - Tydeman's Early Worcester. K.: H. M. Tydeman, East Malling
Research Station, Kent, Engeland in 1929. Het is een kruising van
Red Mcintosh met Worcester Pearmain, droeg voor het eerst in 1936.
Heeft een zeer moeilijke boomvorm, maar door de gunstige rijptijd,
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bijzonder mooie kleur en goede kwaliteit wordt dit ras steeds meer
aangeplant. Matig vruchtbaar.
Groei: de boom groeit middelmatig sterk en vormt lange, kale tak
ken, die op de uiteinden vruchten dragen; het is moeilijk de boom
goed bekleed te krijgen.
Bloei: middentijds, stuifmeel goed.
Produktiviteit: treedt tamelijk laat in en is tamelijk goed, geeft waar
schijnlijk geen hoge kg-opbrengst.
Vrucht:
Pluktijd: einde augustus-begin september, ongeveer gelijk met James
Grieve.
Uiterlijk: de vrucht is middelmatig groot en regelmatig van vorm,
fraai helderrood op cremekleurige ondergrond.
Kwaliteit: het vlees is wit, zacht, sappig, lichtzuur en aromatisch,
een prima dessertappel, die goed te vervoeren is.
Bewaarbaarheid: kan enige tijd bewaard worden zonder zijn smaak te
verliezen.
Ziekten en beschadigingen: het ras is zeer vatbaar voor kanker.
Opmerkingen: het ras is matig vruchtbaar. Alleen op M IX maakt
men kans een redelijke hoeveelheid te oogsten. Op sterke onderstam
men, evenals bij omenten op rassen op sterke onderstammen, zal de
opbrengst zeker teleurstellend zijn. De groeiwijze is zeer moeilijk en
slechts ten koste van veel snoei en buigwerk kan er een vrije spil van
worden gevormd.
Aangeraden wordt dit ras als vrije haag te telen; enkele draden zijn
daarbij onmisbaar. Kan op omgeënte bomen last hebben van een
kleinvruchtigheidsvirus.
B - Lobo. K.: Division of Horticulture, Central Exp. Farm te Ottawa,
Ontario, Canada. Het is een vrij bestoven zaailing van Mcintosh.
Geselecteerd in 1906 en in 1930 in de handel gebracht.
Door de grote vruchtbaarheid, goede kleur en kwaliteit verdient dit
ras meer aandacht. Het moet op koude natte gronden ontraden wor
den vanwege het optreden van kanker. Geadviseerd wordt dit ras niet
op M IX te telen i.v.m. de zeer rijke vruchtdracht en de vaak te grote
vruchten, terwijl tevens het gevaar bestaat voor uitputting van de
boom. Lobo is zeer geschikt voor het omenten van niet gewenste ras
sen op sterke onderstam.
Groei: middelmatig sterk, maakt stevig hout en heeft een tamelijk
steile groei, is zeer dicht bebladerd.
Bloei: middentijds, stuifmeel is goed.
Produktiviteit: vroeg, regelmatig en zeer goed.
Vrucht:
Pluktijd: half september-begin oktober.
Uiterlijk: de vrucht is tamelijk groot en regelmatig van vorm, kleur
bleekgeel met een donkerrode blos en blauwe waas, die naarmate de
vrucht rijper wordt wegvalt.
Kwaliteit: vlees wit, zacht, sappig met een Mcintosh aroma.
Bewaarbaarheid: in de bewaarplaats wordt Lobo in oktober-november
eetrijp, in koelhuis bewaarbaar tot januari mits op tijd geplukt. Is
plaatselijk minder goed houdbaar.
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Ziekten en beschadigingen: het ras is zeer vatbaar voor schurft en
matig vatbaar voor spint terwijl het gevoelig is voor kanker.
B - Ingrid Marie. Waarschijnlijk een zaailing van de Cox's Orange
Pippin. Omstreeks 1910 gevonden in de hogeschooltuin te Flemlöse,
Denemarken. Genoemd naar de dochter van de leraar K. Madsen. In
1936 door C. Matthiesen in de handel gebracht.
Moet ontraden worden op M IX op lichte zavel- en zandgronden,
i.v.m. de scheurtjes bij de kelk en het vaak te donker worden van de
vruchten. De vruchtbaarheid laat dan vaak ook te wensen over. Zeer
geschikt op sterke onderstammen op zware gronden, en voor omenten
van bomen op sterke en zeer sterke onderstammen.
Groei: tamelijk sterk, vooral in de jeugd; vormt een brede, dichte
kroon.
Bloei: middentijds; het stuifmeel is goed.
Produktiviteit: vroeg en goed vruchtbaar.
Vrucht:
Pluktijd: eind september-begin oktober.
Uiterlijk: is middelmatig groot, zeer regelmatig van vorm en donker
rood van kleur.
Kwaliteit: het vlees is groenig geelwit, zachtzuur, sappig, met een vrij
goed aroma.
Bewaarbaarheid: in bewaarplaats tot half december, in koelhuis tot
begin februari en bij gasbewaring tot begin maart. Bij lange bewaring
wordt de smaak flauw. Gevoelig voor rimpelen.
Ziekten en beschadigingen: plaatselijk komen bomen voor met zeer
kleine en slecht gekleurde vruchten, wat vermoedelijk veroorzaakt
wordt door een kleinvruchtigheidsvirus. Wanneer Ingrid Marie ge
bruikt wordt voor omenten wordt dit verschijnsel in de hand gewerkt.
B - Lombartscalville. Door de familie Lombarts te Zundert onder de
naam Lombartscalville in 1911 in de handel gebracht.
Ondanks het wat grillige karakter wordt deze appel door zijn houd
baarheid en goede smaak steeds meer aangeplant. Een bezwaar is dat
de schil vettig is en daardoor vaak stoffig wordt. Draagt vaak in tros
sen, moet gedund worden.
Groei: middelmatig sterk, vormt een regelmatige flinke boom, is
dicht bebladerd. M IX is vaak te zwak voor dit ras. Op zeer sterke
onderstammen treedt de vruchtbaarheid laat in.
Bloei: middentijds tot tamelijk laat, stuifmeel is goed.
Produktiviteit: op de meeste plaatsen zeer goede, elders minder goede
resultaten.
Vrucht:
Pluktijd: eind september tot half oktober. Eerst op kleur laten komen
in de bewaarplaats. Bewaren in stofvrije ruimte.
Uiterlijk: matig groot, meer breed dan hoog. De kleur is geelgroen,
later geel, schil vettig.
Kwaliteit: smaak is uitstekend, zachtzuur, het vlees is tamelijk zacht,
roomwit van kleur, goede handappel. Moet voorzichtig behandeld
worden.
Bewaarbaarheid: tot begin februari in bewaarplaats, in koelcel tot eind
maart. Is door haar kleur meer geschikt voor de bewaarplaats dan
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voor de koelcel. In de koelcel gevoelig voor scald. Goede resulta
ten worden verkregen door ze eerst 4 tot 6 weken onder een afdak te
plaatsen en pas daarna over te brengen naar het koelhuis.
Ziekten en beschadigingen: grote vruchten hebben vaak last van gla
zigheid. Gevoelig voor dinitrorhodaanbenzeen en voor PCPBS, voor
al in combinatie met fosforesters. Kan plaatselijk op M IX gevoelig
zijn voor stip.
B - Laxton's Superb. K.: Laxton Brothers, Bedford, Engeland. Ont
staan uit een kruising van Wijker Pippin met Cox's Orange Pippin.
De belangstelling voor dit ras neemt af door het optreden van uitge
sproken beurtjaren. Heeft minder last van nachtvorst dan vele andere
rassen.
Groei: groeit matig sterk tot sterk, vormt een tamelijk grote boom
met slappe, neerhangende takken, sterk snoeien om takbreuk te voor
komen.
Bloei: middentijds, stuifmeel is goed.
Produktiviteit: tamelijk vroeg intredend en goed, maar heeft uitge
sproken beurtjaren, welke moeilijk zijn te voorkomen. Moet in draagjaren sterk gedund worden.
Vrucht:
Pluktijd: niet plukken voor eind september.
Uiterlijk: is middelmatig groot, regelmatig van vorm, groen met bruin
rode blos. Na bewaring valt de kleur vaak tegen.
Kwaliteit: kort na de pluk van dit ras een Cox's smaak; later is de
smaak iets flauwer en minder aromatisch.
Bewaarbaarheid: gevoelig voor rimpelen, vooral bij te vroege pluk,
daardoor minder geschikt voor bewaarplaats. Voldoet goed in gascel
met 8 % CO2 + 13 % O2. Vooral de grove vruchten zijn gevoelig
voor stip en rotstip. In verband met het voorkomen van nestrot is
het noodzakelijk regelmatig te controleren.
Ziekten en beschadigingen: gevoelig voor kaligebrek, op droogtegevoelige gronden last van bladval.
Opmerkingen: de uitgesproken beurtjaren maken de financiële resul
taten met dit ras wisselvallig. De vraag van de buitenlandse consument
naar dit ras is vrij gering.
B - Winston." K.: William Pope te Wokingham, Engeland. Kruising
van Cox's Orange Pippin met Worcester Pearmain.
De teelt heeft alleen kans van slagen op M IX en zeer goede gronden.
Op matig sterke en sterke onderstammen blijft de appel in de regel
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te klein. Ondanks de goede bewaareigenschappen loopt de aanplant
van dit ras terug.
Groei: groeit tamelijk sterk, vormt een tamelijk steil opgaande kroon,
is tamelijk dicht bebladerd, uitbuigen gewenst. Geschikt voor struikvorm op zwakke onderstammen.
Bloei: middentijds, stuifmeel is goed.
Produktiviteit: vroeg intredend, regelmatig en behoorlijk.
Vrucht:
Pluktijd: niet plukken voor half oktober.
Uiterlijk: vrucht tamelijk klein, vrij regelmatig van vorm, donker
groen gekleurd, maar later geel met blos en strepen.
Kwaliteit: vlees vast, dikke schil, goed van smaak.
Bewaarbaarheid: in bewaarplaats tot april; in koelhuis tot mei. Bij
gasbewaring (7 % CO2 + 14 % O2) tot juni; de kleur blijft dan vaak
achter. Eetrijp vanaf januari; kleurt in de fruitbewaarplaats vlugger
na dan in het koelhuis. In het voorjaar dient op het rimpelen gelet
te worden.
Ziekten en beschadigingen: gevoelig voor captan, SM 55 en mesulfan,
en combinaties met deze middelen.
N - Mantet. K.: Dominion Experimental Station, Mordon, Manitoba,
Canada, is een vrij bestoven zaailing van Tetofsky. Geselecteerd in
1928 en in 1929 in de handel gebracht.
Heeft nog steeds de belangstelling door zijn goede kleur en kwaliteit.
Rijpt op een zeer gunstig tijdstip nl. na Stark Earliest en voor James
Grieve. Vraagt evenals James Grieve een zeer zorgvuldige behandeling.
Prima dessertappel.
Groei: de boom groeit middelmatig sterk, is dicht bebladerd en vormt
een opgaande kroon.
Bloei: middentijds, stuifmeel is goed.
Produktiviteit: treedt vroeg in en lijkt goed.
Vrucht:
Pluktijd: omstreeks half augustus, ongeveer 14 dagen voor James
Grieve.
Uiterlijk: het is een enigszins hoge appel, die bij de kelk geribd is,
tamelijk groot en regelmatig van vorm. De kleur is oranjerood op
gele ondergrond.
Kwaliteit: het vlees is wit, zacht en aromatisch.
Bewaarbaarheid: is niet lang houdbaar, moet evenals de meeste vroe
ge rassen direct verhandeld worden.
Ziekten en beschadigingen: het ras is tamelijk gevoelig voor schurft
en matig voor meeldauw. De vruchten zijn zeer teer en zeer transportgevoelig.
N - Double Red Wealthy. Deze knopmutant van Wealthy is ontstaan
in de Ver. Staten van Amerika, gevonden in 1933 te Sodus, New York
door James G. Case en in 1940 door Stark Brothers in de handel ge
bracht. Licentiehouder in Nederland: N. V. Wed. P. de Jongh, Goes.
De boom, bloei en vruchtbaarheid zijn gelijk aan Wealthy evenals
de smaak en houdbaarheid. Het grote verschil komt tot uiting in de
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1 — Laxton's Superb

2 = Winston

3 = Mantet

4 = Double Red Wealthy

kleur; de rode knopmutatie kleurt vroeger en intensiever dan
Wealthy. Bij narijpen van de vruchten kleurt Double Red Wealthy
bijna geheel rood. Heeft verder dezelfde eigenschappen als Wealthy.
Wil men nog Wealthy planten dan verdient de rode mutatie de voor
keur.
Groei: groeit tamelijk zwak tot middelmatig, vormt een pyramidale
kroon die dicht bebladerd is.
Bloei: middentijds, stuifmeel is goed.
Produktiviteit: draagt vroeg, regelmatig en goed, dunnen gewenst in
verband met de zwakke groei.
Vrucht:
Pluktijd: half september.
Uiterlijk: middelmatig groot.
Kwaliteit: vlees zeer zacht, zachtzuur, goede handappel.
Bewaarbaarheid: kan in het koelhuis tot half november bewaard wor
den, vruchten kleuren mooi na.
Ziekten en beschadigingen: matig vatbaar voor schurft, heeft last van
voortijdige val. Op oudere leeftijd valt de groei vaak tegen.
N - Lord Lambourne. K.: Laxton Brothers te Bedford, Engeland. Ont
staan uit een kruising van James Grieve met Worcester Pearmain.
Door het fraaie uiterlijk van de vrucht, de goede smaak en vrucht
baarheid, is er nog steeds belangstelling voor dit ras. Een zeer groot
nadeel is het optreden van rubberhout en kleine vruchten. Wil men dit
ras aanplanten, dan dient men uit te gaan van virusvrij materiaal.
Men dient er tevens op te letten dat de onderstammen geen rubberhoutvirus bevatten.
Groei: tamelijk sterk, maakt een stevige kroon, is tamelijk dicht bebla
derd. Boom vormt gemakkelijk.
Bloei: vroeg, stuifmeel goed.
Produktiviteit: vroeg, regelmatig en zeer goed.
Vrucht:
Pluktijd: tweede helft van september.
Uiterlijk: middelmatig groot, groter dan Cox's, regelmatig van vorm,
kleur geel met fraai rode blos, soms iets gestreept.
Kwaliteit: vlees geelwit, bros, sappig, zachtzuur met Cox's aroma,
zeer goede handappel.
Bewaarbaarheid: in koelhuis bewaarbaar tot half januari; gevoelig
voor lage temperatuurbederf, in verband hiermede niet voor half
september plukken. In het begin van de bewaarperiode een tempera
tuur handhaven van 6° C later V/2 à 4° C. In bewaarplaats te snelle
narijping.
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Ziekten en beschadigingen: in dit ras komt veel rubberhoutvirus voor,
tamelijk vatbaar voor schurft. Gevoelig voor fenson (PCPBS) in
combinatie met fosforesters. Plaatselijk komen bomen voor met zeer
kleine en slecht gekleurde vruchten, vermoedelijk veroorzaakt door
een kleinvruchtigheidsvirus.
Opmerkingen: op M IX op lichte gronden treedt zeer veel stip op. De
beste resultaten komen van matig sterke en sterke onderstammen op
zware gronden. Op lichte zand- en zavelgronden wordt dit ras ont
raden. De ervaringen op MM onderstammen zijn momenteel nog ge
ring.
N - Schweizer Orangenapfel. K.: Versuchsanstalt für Obst-, Wein- und
Gartenbau, Wädenswil, Zwitserland. Is een kruising van Ontario met
Cox's Orange Pippin, gemaakt in 1935 en is in 1955 in de handel ge
bracht.
Door de vroege en goede vruchtbaarheid, goede kwaliteit en redelijke
houdbaarheid, kan dit ras misschien een aanvulling van het bewaarappelsortiment worden.
Groei: de boom groeit middelmatig sterk, vormt een brede open
kroon en is tamelijk ijl bebladerd. Is gemakkelijk te vormen en als spil
te telen.
Bloei: tamelijk laat, gelijk met Golden Delicious. Het stuifmeel is
goed; het is een goede bestuiver voor Golden Delicious.
Produktiviteit: treedt vroeg in en is tot op heden goed.
Vrucht:
Pluktijd: half oktober, gelijk met Golden Delicious.
Uiterlijk: de vrucht is platrond en regelmatig van vorm. Bij de pluk
is de kleur vrij groen, later geel met een fraai oranje blos, die bij be
waring steeds beter wordt.
Kwaliteit: het vruchtvlees is gelig wit, knappend, sappig, lichtzuur met
een fijn aroma; een goede handappel.
Bewaarbaarheid: in koelhuis bewaarbaar tot eind maart.
Ziekten en beschadigingen: de boom is matig vatbaar voor schurft en
meeldauw. De vruchten zijn vrij vatbaar voor Gloeosporium.
Opmerkingen: de bewaarbaarheid loopt nogal uiteen. In Zeeland op
M IX vallen de houdbaarheid en de kleur tegen.
N - Melrose. K.: Ohio Agricultural Exp. Station (S. Howlett), Wooster,
Ver. Staten van Amerika. Geselecteerd in 1937. Het is een krui
sing van Jonathan met Delicious. In de handel gebracht in 1944.
Een goede winterappel die vooral aandacht verdient om zijn uitsteken
de houdbaarheid. Behoudt ook bij zeer lange bewaring zijn smaak.
Op omgeënte bomen waarschijnlijk beter vruchtbaar. Rechtstreeks op
onderstam geënt is de vruchtbaarheid wisselvallig.
Groei: tamelijk sterk, groeit als jonge boom tamelijk steil, maakt ste
vig hout en is dichtbebladerd; groeit later breed uit.
Bloei: middentijds, stuifmeel is goed.
Produktiviteit: begint tamelijk laat en is zeer wisselvallig.
Vrucht:
Pluktijd: half oktober.
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Z 71, een van de nieuwe appelrassen van het I.V.T. Ontstaan uit een
kruising van Cox's Orange Pippin met Golden Delicious. De eerste
indruk: produktief als Golden Delicious, zeer goed bewaarbaar, smaak
blijft in de koelcel beter dan die van Golden Delicious.

Megumi (zie biz. 59).
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2 = Schweizer Orangenapfel

3 = Melrose

4 = Close

Uiterlijk: de vrucht is tamelijk groot en regelmatig van vorm, heeft
een donkerrode dekkleur op een groengele tot gele ondergrond.
Kwaliteit: het vruchtvlees is zacht, wit en sappig, minder zuur dan
Jonathan. Zwak aromatisch.
Bewaarbaarheid: in koelhuis bewaarbaar tot juni en heeft geen last
van bewaarziekten, is ongevoelig voor scald en Jonathanspot.
Ziekten en beschadigingen: het ras is matig vatbaar voor schurft,
meeldauw en heeft weinig last van spint. Soms komen netvormige ver
ruwingen voor, waarvan de oorzaak nog onbekend is.
O - Close. K.: C. P. Close, Arlington, Virginia, Ver. Staten van Ame
rika. De ouders zijn onbekend, het ras is in 1925 gewonnen en in
1938 in de handel gebracht.
Aanvankelijk bestond de mening dat dit ras ten dele Yellow Transpa
rent zou kunnen vervangen. Het voortijdig vallen van de vruchten, het
vaak niet op kleur komen en het snel versleten zijn van de appels zijn
grote bezwaren. Kan door zijn vroege rijptijd alleen voor het zuiden
van ons land als primeur enige betekenis hebben.
Groei: de boom groeit sterk, is dicht gebladerd en vormt een pyrami
dale kroon.
Bloei: middentijds; het stuifmeel is slecht (triploid).
Produktiviteit: treedt vroeg in, maar is niet erg groot.
Vrucht:
Pluktijd: tweede week juli, een à twee weken voor Yellow Transpa
rent. De vruchten zijn snel versleten.
Uiterlijk: is een hoge, onregelmatige, tamelijk grote appel met een
donkerrode, iets gestreepte blos. Bij te vroege pluk blijven de vruchten
vaak te dof.
Kwaliteit: het vruchtvlees is wit en friszuur van smaak. Hand- en
moesappel. Veel holle vruchten.
Bewaarbaarheid: vruchten zijn niet bewaarbaar.
Ziekten en beschadigingen: het ras is matig vatbaar voor schurft en
meeldauw.
Opmerkingen: voor de noordelijke provincies wordt dit ras ontraden,
daar het voordeel van de vroege rijptijd daar wegvalt.
O - Glorie van Holland. K.: Hazelbag te Rockanje, omstreeks 1890.
De belangstelling voor dit ras neemt nog steeds af door het optreden
van een ruwschilligheidsvirus en groeimoeilijkheden.
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Groei: groeit vrij sterk, vormt een tamelijk grote boom, is dicht bebladerd. Groei door grote vruchtbaarheid op oudere leeftijd vaak on
voldoende.
Bloei: middentijds, stuifmeel is goed.
Produktiviteit: tamelijk vroeg intredend, regelmatig en zeer goed.
Vrucht:
Pluktijd: omstreeks half september, eetrijp vanaf oktober.
Uiterlijk: is middelmatig groot, regelmatig, fraai geel met rode blos en
strepen.
Kwaliteit: lichtzuur, goede hand- en fabrieksappel.
Bewaarbaarheid: in bewaarplaats tot eind november, in koelhuis tot
januari. Grove vruchten en vruchten van jonge bomen hebben veel last
van stip; deze vruchten dan ook niet gebruiken voor bewaring. Na
januari kunnen veelal bruine vlekjes (scald) ontstaan op die plaatsen,
waar de vruchten tegen elkaar aanliggen; regelmatige controle is hier
door noodzakelijk. De vruchten verliezen tijdens de bewaarperiode
veel van hun aroma.
Ziekten en beschadigingen: gevoelig voor magnesiumgebrek, plaatse
lijk komt een ruwschilligheidsvirus voor. Vatbaar voor kanker.
O - Ellison's Orange. K.: C. C. Ellison te Bracebridge en Wipf te
Hartshorne Hall, Engeland. Een kruising van Cox's Orange Pippin met
Witte Winter Calville. In 1911 in de handel gebracht door Pennell
and Sons.
Dit ras kan plaatselijk voldoen. Een voorwaarde is echter dat de
bomen op goed ontwaterde gronden, zoals b.v. in de N.O.-Polder,
worden geplant; anders te veel kanker. Aanvulling voor Cox door
verlenging van het seizoen. Heeft minder last van nachtvorst dan vele
andere rassen.
Groei: groeit middelmatig sterk en vormt een tamelijk grote steile
boom.
Bloei: middentijds, stuifmeel goed.
Produktiviteit: tamelijk vroeg, tamelijk onregelmatig maar behoorlijk.
Vrucht:
Pluktijd: omstreeks half september.
Uiterlijk: is middelmatig groot, is hoger van vorm dan Cox's Orange
Pippin; de kleur is geel met rode strepen, vaak een blos. De vette
schil is een bezwaar.
Kwaliteit: vlees aangenaam zuur, aromatisch, goede handappel voor
september tot februari.
Bewaarbaarheid: van half september tot november, rijpt in bewaar
plaats snel na, in koelhuis tot februari; last van glazigheid, softscald
en stip.
Ziekten en beschadigingen: vatbaar voor kanker. Last van bladval op
droogtegevoelige gronden.
Opmerking: de produktie wisselt van jaar tot jaar; nadelen zijn de
vette schil en de geparfumeerde smaak.
Rassen waarmee meer ervaring Is gewenst
X - Lodi. K.: New York State Agricultural Experiment Station (Ri
chard Wellington), Geneva, Ver. Staten van Amerika. Een kruising
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van Montgomery met Yellow Transparent uit 1911. In 1924 in de han
del gebracht.
De boom groeit tamelijk sterk en vormt een brede open kroon met
afhangende takken. Bloeit vroeg, ongeveer gelijk met Yellow Transpa
rent. De vruchtbaarheid treedt vroeg in; het ras is veel produktiever
dan Yellow Transparent. De pluktijd is ongeveer gelijk of iets later
dan die van Yellow Transparent. De pitten blijven lang wit; de vruch
ten zijn snel melig. De vruchten zijn groter en regelmatiger van vorm
dan die van Yellow Transparent, terwijl ze over het algemeen wat
groener van kleur zijn. Het vruchtvlees is wit en lichtzuur; bij goede
rijpheid is de smaak zeker zo goed als die van Yellow Transparent.
Het ras is tamelijk vatbaar voor schurft en matig vatbaar voor meel
dauw; gevoelig voor spuitzwavel. Heeft in sommige jaren last van
neusrot.
Is ongeschikt voor M IX op lichte gronden; aangeraden wordt dit ras
op matig sterke en sterke onderstammen op zwaardere gronden te
telen.
X - Mio. K.: Statens Trädgardsförsöksinstitutet, Alnarp, Zweden. Een
kruising van Worcester Pearmain met Oranie in 1932.
De boom groeit matig sterk, is dicht bebladerd en vormt een vrij losse
kroon. Bloeit middentijds, gelijk met James Grieve. Het ras is vroeg
vruchtbaar. De rijping valt omstreeks half augustus. De appel is enige
tijd verhandelbaar. De vrucht is middelmatig groot, rondconisch, regel
matig van vorm, de kleur fraai helderrood op groengele tot gele
ondergrond. Het vruchtvlees is wit, zacht en sappig; smaak goed; hand
appel. Het ras is matig vatbaar voor schurft en vrijwel onvatbaar voor
meeldauw. Van de vruchtdracht is nog niets bekend.
X - Oriole. K.: University of Minnesota, Fruit Breeding Farm, Excel
sior, Ver. Staten van Amerika. Gezaaid in 1914 (Minnesota 714), ge
selecteerd in 1923, ouders onbekend.
De boom groeit middelmatig sterk, vormt een behoorlijke kroon met
afhangende takken. Bloeit middentijds, stuifmeel is goed. De produktiviteit begint matig vroeg en lijkt redelijk goed. De pluktijd valt in de
tweede helft van augustus, meestal gelijk met de eerste pluk van James
Grieve. De vrucht is tamelijk groot, iets hoogrond van vorm en vrij
regelmatig. De vrucht is overwegend geel met een gestreept blosje.
Het vruchtvlees is gelig wit, zeer zachtzuur en goed van smaak. Niet
lang houdbaar. Het ras is tamelijk gevoelig voor schurft en matig ge
voelig voor meeldauw. De indruk bestaat dat het ras minder produktief is dan James Grieve.
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X - Elton Beauty. K.: Ince Orchards, Elton, Chester, Engeland 1953.
Een kruising van James Grieve met Worcester Pearmain.
De boom groeit tamelijk zwak, vormt een kleine, pyramidale kroon en
is waarschijnlijk te zwak voor M IX. De takken zijn dichtbebladerd.
Bloeit middentijds, stuifmeel is goed. De produktiviteit begint vroeg
en is zeer overdadig; dunnen is gewenst. De pluktijd valt half septem
ber. Bewaarbaar tot november. De vrucht is middelmatig groot, platrond en zeer regelmatig van vorm. De kleur is oranjerood op een
gele ondergrond. Het vruchtvlees is wit, zeer zachtzuur en heeft een
tamelijk goed aroma. Het ras is matig gevoelig voor schurft, evenals
voor meeldauw.
Rond de steelholte treedt schilverruwing op, waardoor de vruchten
minder aantrekkelijk zijn. Nagegaan moet worden of de schilver
ruwing door nachtvorst ontstaat of dat het een raseigenschap is.
X - Milliecnt. K.: N. F. Barnes, Eaton Hall, Chester, Engeland, 1923.
Is een kruising van Cox's Orange Pippin met Gascogner Scarlet.
De boom groeit middelmatig sterk, vormt zich gemakkelijk. Blad
tamelijk klein. De boom is dicht bebladerd. Bloeit middentijds, iets
vroeger dan Cox's Orange Pippin, zowel op het oude als op het een
jarige hout. De produktiviteit treedt vroeg in en lijkt redelijk goed.
De pluktijd valt eind september-begin oktober. Millicent is bewaar
baar in de koelcel tot eind februari. De vrucht is conisch, middelmatig
groot, bijna geheel helderrood op een crèmekleurige ondergrond. Het
vruchtvlees is crèmewit, zacht, sappig, direct na de pluk vrij zuur, na
bewaring zeer zachtzuur; handappel. Het ras is matig gevoelig voor
schurft en tamelijk gevoelig voor meeldauw.
X - lonadel. K.: Iowa State College, Ver. Staten van Amerika. Een
kruising van Jonathan met Delicious, gemaakt in 1923. In 1955 in de
handel gebracht.
Boom groeit middelmatig sterk, lijkt veel op Jonathan; takken tame
lijk ijl bebladerd. Bloeit middentijds. De produktiviteit treedt vroeg in
maar is nog matig.
De pluktijd valt begin oktober, de vruchten zijn in de koelcel tot eind
maart bewaarbaar. De vrucht is regelmatig van vorm en ongeveer
van dezelfde grootte als die van Jonathan. De kleur is helderrood op
gele ondergrond (mooier dan Jonathan).
Het vruchtvlees is wit, vrij grof, zacht, sappig en iets aan de flauwe
kant.
Het ras is matig vatbaar voor schurft, evenals voor meeldauw.
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X - Spencer. K.: Experiment Station Summerland, B.C., Canada. Het
is een kruising van Mcintosh met Golden Delicious, gemaakt in 1926
(R. C. Palmer), geselecteerd in 1938 en verder beproefd in 1941 en
1942. Door A. J. Mann in 1960 uitgegeven.
Boom groeit tamelijk sterk, steil, later meer breeduit. Bloeit middentijds. De produktiviteit begint vroeg. Wordt eind oktober geplukt. De
vruchten zijn waarschijnlijk bewaarbaar tot maart. De vorm van de
vrucht gelijkt op die van Golden Delicious. Spencer is flink van stuk.
De kleur is meestal driekwart helderrood op gele ondergrond.
Het vruchtvlees is wit, zacht, sappig, met een Mclntosh-aroma. Het
ras is matig vatbaar voor schurft en meeldauw. Soms treedt, evenals
bij Mcintosh, inwendige bruine verkleuring op. Ervaring onder Neder
landse omstandigheden nog zeer onvoldoende.
X - Megumi. K.: Aomori Apple Experiment Station, Kuroiski, Japan.
Kruising van Ralls met Jonathan, 1931. In Japan gepatenteerd in 1950.
In Nederland vrij in de handel.
De boom groeit middelmatig sterk en vormt een open kroon; de tak
ken zijn dicht met bladeren bezet. Bloeit middentijds. De produk
tiviteit treedt vroeg in en is zeer goed. De pluktijd valt na half okto
ber. In de koelcel bewaarbaar tot april. De vrucht is tonvormig. De
kleur geel met donkerrode, iets gestreepte blos. Het vruchtvlees is
crèmewit, sappig en licht aromatisch. Goede handappel.
Het ras is zeer vatbaar voor schurft en tamelijk vatbaar voor meel
dauw, maar veel minder dan Jonathan. Is iets vatbaar voor kanker.
Afgevoerd:
Manks Codlin. Wordt niet meer aangeplant. De kwaliteit is zeer matig en de appels
zijn vaak zeer klein.
Laxton's Fortune. Gevoelig voor wintervorst en viel bij beproeving in de meeste
gevallen tegen. Heeft in het geheel geen opgang gemaakt.
Present van Engeland. De aanvoer van dit ras neemt steeds meer af. Dit ras wordt
niet meer aangeplant.
Bramley's Seedling. Moesappel. Past minder goed in moderne plantsysternen. Er is
geen belangstelling meer voor dit ras.
Gronsvelder Klumpke. Appel van matige kwaliteit. Komt alleen nog zeer plaatselijk
voor op hoogstam.
Merton Worcester. De gevoeligheid voor stip en ingezonken zwarte plekken op de
vrucht maken dit ras voor de teler waardeloos1.
Taunton Cross, Aanplant van dit ras moet worden ontraden daar de vruchten
moeilijk op kleur komen en soms te klein blijven.
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Lucullus. Door de zeer sterke vatbaarheid voor meeldauw en de matige kg-opbrengsten maakt dit ras weinig kans.
Jan Steen. Lijkt veel op Sterappel en heeft dezelfde onaangename eigenschappen
zoals voortijdige val. Op M IX beurtjaren. Deze nadelen zijn te groot om dit ras
in de aanplant op te nemen.
English Wintergoldpearmain. Het te klein blijven van de vruchten, vooral op zwak
ke onderstammen, gepaard gaande met groeimoeilijkheden maken dit ras voor de
teler onaanvaardbaar.
Cortland. De sterke vatbaarheid voor kanker en het tamelijk laat in produktie ko
men veroordelen dit ras.
Prinses Irene. Is over het algemeen te gestreept. De vruchten blijven vaak te klein,
terwijl de kwaliteit niet beter is dan die van Jonathan.

ZOETE APPELS
De grote aanvoer van zoete appels heeft de prijs zodanig doen dalen
dat deze teelt voor de teler niet meer aantrekkelijk is. Werden er in
1951-1952 door de N.A.K.-B. nog ruim 16000 bomen gewaarmerkt, in
1959-1960 was dit aantal gedaald tot beneden de 4000.
Het planten van zoete appels beperkt zich tot enkele bomen per be
drijf, hoofdzakelijk om te voorzien in eigen behoefte. Het teveel gaat
naar de veiling. Mits de aanvoer gering is brengen deze kleine partijen
een redelijke prijs op.
Alle zoete appels zijn gevoelig voor zwavelpreparaten.
PLUK- EN BEWAARTIJDENGRAFIEK (ZOETE APPELS)
juli au g. sept. okt. nov.l dec. jan. febr.
Zoete Kroon (blz. 60)
Dijkmanszoet (blz. 61)
Zoete Ermgaard (blz. 61)
Rassen waarmee meer ervaring is
gewenst
Laxton's Early Crimson (blz. 62)
Robijn (blz. 62)
Zoete Oranje (blz. 62)
Jonwin (blz. 62)

M

-ppgf

frrf

pluktijd
I

I

bewaarperiode in bewaarplaats
verlenging van de bewaarperiode bij bewaring in koelhuis

Zoete Kroon. Gevonden door S. H. Brouwer te Noordbroek (1870) en
20 jaar later in de handel gebracht.
Zoete appel van redelijke kwaliteit en houdbaarheid. De vruchten zijn
vaak glazig en aan de kleine kant.
Groei: matig sterk; vormt een tamelijk grote boom. Geschikt voor
struikvorm, desnoods voor hoogstam.
Bloei: laat, stuifmeel is goed.
Produktiviteit: tamelijk vroeg, tamelijk regelmatig en goed. Is voor een
zoete appel produktief, soms beurtjaren.
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Vrucht:
Pluktijd: tweede helft september. Consumptietijd vanaf oktober. In
het zuiden van ons land een herfstappel.
Uiterlijk: tamelijk klein, goudgeel met gestreepte rode blos, fraai.
Kwaliteit: behoorlijke hand- en kookappel, zoet. Vlees is gelig wit,
vaak glazig.
Bewaarbaarheid: in het koelhuis bewaarbaar tot half februari.
Ziekten en beschadigingen: gevoelig voor zwavel.
Dijkmanszoet. Vermoedelijk in de omgeving van Maurik of Wijk bij
Duurstede ontstaan.
Zoete appel van goede kwaliteit, vruchtbaarheid en houdbaarheid.
Heeft uitgesproken beurtjaren.
Groei: groeit sterk en vormt een grote boom, geschikt voor hoogstam.
Bloei: tamelijk laat, stuifmeel is goed.
Produktiviteit: draagt goed, maar tamelijk laat, heeft last van beurt
jaren.
Vrucht:
Pluktijd: eind september-begin oktober, consumptietijd vanaf oktober.
Uiterlijk: middelmatig groot, groen, later geel met roodgestreepte blos.
Kwaliteit: zoet, goede kook- en droogappel met hoge opbrengst.
Bewaarbaarheid: tot half januari, in koelhuis tot half februari.
Ziekten en beschadigingen: gevoelig voor zwavel.
Zoete Ermgaard. Vermoedelijk van Nederlandse herkomst, staat ver
meld in de Nederlandse Boomgaard van 1864.
Zoete appel van goede kwaliteit en late vruchtbaai heid, die door zijn
beurtjaren vrijwel niet meer wordt aangeplant.
Groei: sterk, vormt een grote hoogopgroeiende boom, maakt veel fijn
hout. Komt voor als hoogstam en struik op sterke onderstammen.
Bloei: laat, stuifmeel is goed.
Produktiviteit: is laat vruchtbaar, in draagjaren overvloedig, draagt
aan de toppen van de takken.
Vrucht:
Pluktijd: begin oktober.
Uiterlijk: vrucht middelmatig groot, onregelmatig van vorm, kleur
is lichtgroen, later geel met rode blos.
Kwaliteit: vlees is vast, wit, droog, zeer goede kookappel.
Bewaarbaarheid: in bewaarplaats tot half februari, in koelcel tot half
april.
Ziekten en beschadigingen: gevoelig voor zwavel en voor Karathane.
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1 = Laxton's Early Crimson

2 = Robijn

3 = Zoete Oranje

4 = Jonwin

Rassen waarmee meer ervaring is gewenst
X - Laxton's Early Crimson. K.: Laxton Brothers, Bedford, Engeland,
is een kruising van Worcester Pearmain met Mr. Gladstone.
De boom groeit middelmatig sterk en vormt een open, losse kroon,
vertakt weinig en is dicht bebladerd. Bloeit middentijds, het stuifmeel
is goed. Is vroeg en goed vruchtbaar. De kg-opbrengst is niet hoog.
De vrucht is begin augustus plukrijp en is niet lang houdbaar. De
vruchten zijn aan de kleine kant. De kleur is bijna geheel helderrood
op een gele ondergrond. Het vlees is roomwit, zacht, sappig en friszoet. Het ras is tamelijk sterk vatbaar voor schurft en matig voor meel
dauw.
X - Robijn. K.: Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt te Wageningen. Het is een kruising van Cox's Orange Pippin met Jonathan.
De boom groeit krachtig, iets warrig en vormt vrij dun, slap hout.
Bloeit middentijds en is goed vruchtbaar. De vrucht is half september
plukrijp en bewaarbaar tot januari. Zij is vrij klein en regelmatig van
vorm, geel van kleur met een grote, levendige blos. Het vlees is room
wit en is kort na het plukken lichtzuur en aromatisch tot eind oktober,
daarna zoet en te gebruiken als keukenappel. Het ras is matig vatbaar
voor schurft.
X - Zoete Oranje. K.: Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt te
Wageningen. Het is een kruising van Sterappel met Cox's Orange
Pippin.
De boom groeit sterk en bloeit middentijds. De vruchtbaarheid is
goed. De vrucht is eind september plukrijp en bewaarbaar tot febru
ari. Ze is matig groot en regelmatig van vorm. De kleur is geel met
een rode blos. Het vlees houdt tot half december een zachtzure smaak
met veel aroma en wordt daarna zoet. De kookkwaliteit is zeer goed
en als gedroogd produkt uitermate zoet.
X - Jonwin. K.: Alb. F. Etter in Ettersburg, Californië, Ver. Staten
van Amerika. Is een kruising van Jonathan met Baldwin en geselec
teerd in 1944.
De boom groeit middelmatig sterk, vormt een pyramidale kroon en is
dichtbebladerd. Bloeit vroeg en gedurende een vrij lange periode; het
stuifmeel is goed. Is vroeg en jaarlijks goed vruchtbaar. De vrucht is
begin oktober plukrijp en kan in het koelhuis tot februari worden
bewaard. De vrucht is middelmatig groot en zeer regelmatig van
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vorm; de kleur is geel met een half oranjerode blos en iets strepen.
Het vlees is crême-wit en zoet; de kookkwaliteit is goed. Het ras is
matig vatbaar voor schurft en meeldauw. Bij jonge bomen komt vaak
stip voor dat, naarmate de bomen ouder worden, verdwijnt.

ONDERSTAMMEN
Sedert enkele jaren is een 6-tal nieuwe onderstammen in de handel.
Vier hiervan behoren tot de serie Malling-Merton-onderstammen
(MM 104, MM 106, MM 109 en MM 111). Ze zijn het resultaat van
veredelingswerk van het proefstation te East-Malling, Engeland, in
samenwerking met het John Innes Horticultural Institution destijds te
Merton, eveneens in Engeland. Evenals één van de kruisingsouders,
Northern Spy, zijn deze vier onderstammen resistent tegen bloedluis.
Bovendien zijn ze vrij van rubberhout- en mozaïekvirus.
De mededelingen over de MM-onderstammen zijn gebaseerd op uit
komsten van proeven te East-Malling aangevuld met Nederlandse
ervaringen. M 26 komt uit geheel andere kruisingsouders. Deze onder
stam heeft vermoedelijk een groeikracht die tussen die van M IX en
M VII ligt. Gezien zijn vele goede eigenschappen verdient deze onder
stam onder Nederlandse omstandigheden beproefd te worden.
Voor hen die een sterke groei wensen en voor gebieden waar winter
vorstresistentie een vereiste is, is de Zweedse A 2 beschikbaar. Deze
heeft, evenals M XXV, een zeer sterke groeikracht gepaard gaande
met een redelijke, vroeg intredende vruchtbaarheid.
Daar vele M-onderstammen, in het bijzonder M IX, niet vrij zijn van
virus is men in Nederland bezig er virus-getoetste klonen van te ma
ken. Vele virusziekten hebben een ongunstige invloed, die zich op
verschillende manieren kan uiten o.a. in de produktie op het moerbed,
de slaging van de oculaties, de groei en de produktiviteit van het erop
geënte ras en het uiterlijk van de vruchten.
M IX (Metzer paradijs)
Geeft van alle onderstammen de zwakste groei en vroegste vrucht
dracht. Vruchten van bomen op M IX munten uit door grootte en
kleur. Nadelen zijn gelegen in de hoge eisen welke M IX aan de grond
stelt en de goede verzorging, welke onontbeerlijk is. M IX voldoet
op de lichte zeeklei en vochthoudende zandgronden, doch stelt op
rivierklei bijna altijd teleur. Het is noodzakelijk om de grond zwart te
houden, althans gedurende een deel van het jaar. Verder geeft M IX
een zeer slechte verankering. Bomen op M IX maken een open brede
kroon, daarom kan men deze het beste kweken met een harttak, welke
overeind gehouden wordt met een lange paal. Bomen op M IX zijn
meer vatbaar voor kanker. Knaagdieren, speciaal muizen, hebben een
opvallende voorkeur voor M IX. M IX wordt veel gebruikt voor vrije
spillen en snoeren in zeer intensieve beplantingen.
M VII
De groeikracht van deze onderstam verschilt weinig van die van M II.
M VII geeft een goede verankering in de grond. Voldoet zeer goed
bij herinplanting van zwaardere rivierkleigronden. Stelt op zeeklei
veredeld met Cox's Orange Pippin vaak teleur.
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M IV
Geeft op rivierklei aan de bomen een uitzonderlijke produktiviteit die
vaak iets kleiner zijn dan bomen op M II. Op lichte, kali- en kalkrijke
gronden, in jonge Zeeuwse polders komen vele gebreksziekten voor.
Een bezwaar van M IV is het éénzijdig wortelgestel, waardoor de
bomen kans lopen scheef te waaien. Gevoelig voor wintervorst.
M II
De groeikracht is "tamelijk sterk, de produktiviteit treedt reeds vroeg
in en is uitstekend. Dit geldt speciaal voor droge gronden en zand
gronden. M II geeft de meeste voldoening op lichtere gronden; is ge
voelig voor kaligebrek.
M I
Een onderstam, die een iets sterkere groei geeft dan M II. M I vol
doet minder op droge gronden. De vruchten zijn op M I groter en
beter van kleur dan op M II.
M XI
Deze onderstam wint, daar waar nog een sterk groeiende onderstam
gevraagd wordt terrein ten koste van M XVI. De vatbaarheid voor
wortelknobbel valt erg mee. De produktiviteit op M XI is zeer goed
terwijl de vruchten veel kleur krijgen. Voldoet goed op zwaardere
gronden.
M XVI
Geeft evenals zaailingen een sterke groei, doch de produktiviteit treedt
vroeger in en is over het algemeen groter. M XVI geeft een stevige
verankering in de grond, doch vormt geen mooie stam.
Onderstammen waarmee meer ervaring is gewenst
MM 104
Een kruising van M II met Northern Spy.
Combineert de rijke vruchtdracht van M IV met een goede veranke
ring in de grond. Op leemgrond is de groei belangrijk sterker dan van
M IV, op zandgrond iets sterker dan M IV.
MM 106
Een kruising van Northern Spy met M I.
Vertoont wat groei en vruchtdracht betreft overeenkomst met M VII.
Op leemgrond bleef de produktiviteit echter de laatste jaren achter bij
M VII, terwijl op zandgrond de groei zwakker is dan op M VII, doch
sterker dan op M IX.
MM 109
Een kruising van M II met Northern Spy.
De groeikracht is veel sterker dan die van M II, zowel op leem- als op
zandgronden. Volgens de opgedane ervaringen is deze onderstam bij
zonder geschikt voor droge gronden. Produktiviteit en verankering
zijn als die van M II.
MM 111
Een kruising van Northern Spy met Merton 793 (Northern Spy X
M II).
De groeikracht is gelijk aan die van M II, terwijl de produktiviteit
net zo groot is als op M IV.
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M XXY
Een kruising van Northern Spy met M II.
Deze onderstam bleek na herhaalde toetsing niet volkomen resistent
tegen bloedluis, vandaar dat hij in de Malling-serie geplaatst werd.
De groeikracht komt overeen met die van M XVI, doch de produktiviteit treedt vroeger in en is bijzonder rijk.
M 26
Dit is een nieuwe onderstam van het East Malling Research Station
in Engeland, die ontstaan is uit een kruising van M XVI met M IX.
Eerder droeg deze onderstam het nummer 3436. De kruising werd in
1929 gemaakt en sindsdien zijn de eigenschappen onderzocht.
De groeikracht van M 26 ligt tussen die van M VII en M IX, en is
dus iets sterker dan M IX. De vruchtbaarheid treedt eerder in dan bij
M VII. De verankering bij M 26 is beter dan bij M IX, echter niet zo
goed als bij M VII, terwijl er enige overeenkomst bestaat met de
verankering van M IV. Hierdoor is het noodzakelijk de bomen op
M 26 van een paal te voorzien. De vermeerdering d.m.v. aanaarden is
goed; de produktie van bewortelde afleggers is vergelijkbaar met die
van M VII en M II. Bij oculaties en entingen op M 26 werd een
normaal slagingspercentage bereikt. De vergroeiing is goed.
Het thans beschikbare materiaal van M 26 is vrij van rubberhoutvirus
en mozaïek. De meeldauwresistentie van M 26 is te vergelijken met
die van M II en M VII en is veel beter dan die van M IX. M 26 is
wel gevoelig voor stambasisrot (Phytophthora cactorum).
A2
Een selectie van het Statens Trädgardsförsöksinstitutet te Alnarp, Zwe
den. Geldt in Zweden als één van de meest waardevolle onderstammen
o.a. in verband met de vorstresistentie.
Uit de daar verkregen resultaten valt op te maken dat de produktievroegheid van de bomen op A 2 te vergelijken is met die op M IV.

BLAUWE BES
Onder blauwe bessen verstaat men de blauwe of blauwzwarte vruch
ten van struiken van het geslacht Vaccinium.
In Nederland komt daarvan in het wild voor Vaccinium myrtillus, de
blauwe bosbes. In Noord-Amerika is het aantal wilde soorten veel
groter; daar komen o.a. in het wild hoge bosbessoorten voor met
grotere vruchten, de z.g. „highbush blueberries", Vaccinium australe
en V. corymbosum.
Door selectie en kruising zijn deze de laatste 40 jaar belangrijk ver
beterd, zodat er thans een aantal zeer goede produktieve cultuurrassen
van bestaan, met mooie, grote vruchten van goede kwaliteit. Geregeld
worden nog betere nieuwe rassen geïntroduceerd. Het sortiment wij
zigt zich daardoor snel.
Deze grootvruchtige blauwe bessen kunnen struiken vormen tot een
hoogte van 2 m. Ze vereisen vochtige humeuze, zand- of veengrond
met een pH 4.5-5. Op enkele plaatsen in ons land wordt de teelt met
gunstige resultaten beoefend. De vruchten worden vers gegeten; ze
zijn zeer geschikt voor invriezen en verwerking en zouden ook als
geneesmiddel kunnen dienen bij ingewandstoornissen.
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Alle hier te lande geteelde rassen zijn gekweekt in de Ver. Staten van
Amerika. Daarnaast worden wel enkele Duitse zaailingpopulaties aan
geplant, nl. de Goldtraube, een hoog groeiend type, en de Zucker
traube, een laag groeiend, rain of meer kruipend type.
De meest beproevenswaardige rassen, in volgorde van rijpheid zijn:
Earliblue. Geïntr. 1952. Opgaand groeiende struiken. Zeer vroeg.
Produktief. In alle opzichten beter dan de oudere Weymouth. Bessen
lichtblauw, groot, goed van smaak; zeer stevig. Winterhard.
Weymouth. Geïntr. 1936. Matige groeier. Grote, mooie en donker
blauwe vruchten; matig van smaak.
Ivanhoe. Geïntr. 1951. Middentijds. Vruchten middelmatig van groot
te, minder sterk bedauwd en daardoor niet zo licht blauw als enkele
andere rassen. Dunne schil. Zeer goede smaak. Minder goed winter
hard. Krachtige groeier.
Concord. Geïntr. 1928. Krachtige groeier; zeer produktief. Bessen
klein, maar van goede kwaliteit. Schil vrij teer, waardoor beschadiging
bij het plukken kan optreden.
Bluecrop. Geïntr. 1952. Opgaande struiken. Middentijds. Mooi licht
blauwe, grote, zeer stevige bessen met een matige smaak. Zeer win
terhard en droogteresistent.
Stanley. Geïntr. 1930. Grote, krachtige, iets breeduitgroeiende struiken.
Losse, matig grote trossen. Vruchten rijpen middentijds, zijn klein,
hebben betrekkelijk weinig dauw en zijn matig van smaak.
Herbert. Geïntr. 1952. Grote, donkerblauwe bessen met een tere schil;
goed van smaak. Groeit krachtig.
Blueray. Geïntr. 1955. Krachtige groeier. Produktief. Vruchten groot,
stevig, lichtblauw. Goed aroma. Goed winterhard.
Berkeley. Geïntr. 1949. Middentijds. Zeer grote, mooie, lichtblauwe,
stevige bessen met een goede smaak. Produktieve krachtige groeier.
Jersey. Geïntr. 1928. Zeer krachtig groeiende struik met rechtopgaan
de takken. Lange, losse vruchttrossen. Vrij grote, blauwe, stevige
bessen, die laat rijp zijn. Smaak matig; weinig aroma. Winterhard.
Coville. Geïntr. 1949. Goede groeier. Laat. Grote lichtblauwe, stevige
bessen met een matige smaak en een afwijkend aroma.
Dixi. Geïntr. 1936. Hoewel op veel plaatsen in Amerika reeds ver
drongen door Herbert, voldoet dit ras vooral aan de westkust van
Noord-Amerika goed. Een krachtige groeier. Laat. Grote, stevige,
sterk bedauwde, lichtblauwe vruchten met een tamelijk goede smaak.
Vruchten barsten bij nat weer.
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Goldtraube. Een populatie afkomstig van Dr. W. Heermann, Grethem
über Schwarmsted (Duitsland), en vermoedelijk ontstaan uit een krui
sing van de Vacc. corymbosum en de Vacc. pensylvanicum. Middentijds. Vruchten matig van grootte, produktief. Goede groeier. Selectie
binnen deze populatie is gewenst. Rijptijd als van Jersey.
Zuckertraube. Een populatie afkomstig van Dr. W. Heermann,
Grethem über Schwarmsted (Duitsland). Als populatie economisch
onbelangrijk. Laag blijvend type. Vroeg; vruchten klein en zoet. Pro
duktief; matige groeier. Selectie binnen deze populatie is gewenst.
Rijpt ongeveer gelijk af met Ivanhoe.
Rassen waarmee meer ervaring is gewenst
X - Collins. Geïntr.: 1959. Een vroeg ras met een krachtige, opgaande
groei. Bladeren donkergroen. De vruchten zijn afgeplat, lichtblauw,
zeer stevig, lichtzuur met een goed aroma en zijn verzameld in matig
grote, dichte trossen.

BRAAM
De teelt van bramen in ons land dateert pas van 1930. Hoewel de
braam op verschillende grondsoorten goed groeit, wordt ze hoofd
zakelijk in twee gebieden geteeld ni. in de Bommelerwaard en op
Zuid-Beveland. Ongeveer 80 % van de totale produktie wordt hier ver
kregen. Een zeer groot gedeelte hiervan wordt verwerkt. Men teelt
uitsluitend het ras Himalaya. De onvoldoende winterhardheid en de
vatbaarheid voor stengelziekten maken vervanging van dit ras evenwel
dringend gewenst.
A - Himalaya (Theodoor Reimers, Black Diamond). Een selectie uit
de wilde Rubus procerus. Omstreeks 1890 in Noord-Amerika geïntro
duceerd door Luther Burbank als Himalaya, en in Duitsland door
Reimers als Theodoor Reimers.
Vatbaar voor stengelziekten en rodevruchtziekte. Afdekken van de
jonge scheuten in de winter is noodzakelijk om vorstschade te voor
komen. Hoofdzakelijk bestemd voor de verwerking op sap.
Groei: krachtig. Sterke bestekeling. Liggende scheuten. Aanbinden is
noodzakelijk. Vermeerdering door bewortelde scheuttoppen of scheutstek. Niet voldoende winterhard.
Bloei: laat, rijkbloeiend.
Produktiviteit: groot.
Vrucht:
Rijptijd: van ± 2e helft juli-half september.
Uiterlijk: vrij grote, rondachtige tot kegelvormige vruchten, glanzend,
zwartrood.
Kwaliteit: rijpe vruchten sappig, teer. Tijdens transport treedt gemak
kelijk beschadiging op. Kort houdbaar. Smaak goed, fris zoet, met
een matig braamachtig aroma.
Ziekten en beschadigingen: vatbaar voor stengelziekten en rode vrucht
ziekte.
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Ras waarmee meer ervaring is gewenst
X - Thornless Evergreen. Een stekelloze knopmutant uit de Oregon
Evergreen (Rubus laciniata).
De stekelloze scheuten zijn gemakkelijk hanteerbaar. Uitsluitend te
vermeerderen door bewortelde scheuttoppen en scheutstek; de wortel
opslag is namelijk gestekeld. De vruchten zijn later rijp dan die van
Himalaya; steviger en daardoor langer houdbaar en beter bestand
tegen vervoer; zoeter, maar iets flauw van smaak met een sterk braam
achtig aroma; tamelijk sappig. Iets minder produktief dan Himalaya.

DRUIF
De oppervlakte druiven is de laatste jaren nog iets teruggelopen. In
1958 was de oppervlakte 400 ha, in 1960 383 ha. Wanneer de bomen
te oud worden, worden ze uiteraard gerooid, terwijl door het speciali
seren de druiven dikwijls het veld moeten ruimen voor de zich steeds
uitbreidende tomatenteelt. Daarbij komt dat er praktisch geen serres
meer worden gebouwd. Als men nog druiven plant, wordt veelal ge
bruik gemaakt van een sterkere onderstam.
Het meest wordt het ras Black Alicante geteeld en geplant, omdat
deze druif heel goed bewaard kan worden. Hoewel het percentage
Black Alicante niet precies bekend is, kan wel worden aangenomen
dat dit ruim 80 % van het totale areaal is.
In gestookte plantenkassen teelt men het meest het ras Frankenthaler,
omdat dit ras vroeger rijp is. Op minder groeikrachtige gronden teelt
men het sterk groeiende ras Gros Maroc.
Van de witte of gele rassen wordt het meest Golden Champion ge
teeld, terwijl op beperkte schaal Muscaat van Alexandrie voorkomt.
In de jaren na de oorlog hebben vele telers zich toegelegd op het
telen van koelhuisdruiven. De aanvoer spitste zich voorheen vooral
toe in de maand oktober. De aanvoer was dan te groot, waardoor de
prijs sterk terugliep. Nu ± 40 % opgeslagen wordt in koelhuizen,
blijft de prijs op een hoger niveau en is de teelt goed lonend.
Het bewaren wordt eensdeels gedaan door de tuinders zelf in kleine
koelhuizen op het eigen bedrijf of in de grote koelhuizen waar ruimte
gehuurd wordt. Anderzijds worden ook veel druiven gekocht door
kooplieden die de druiven in eigen koelhuizen bewaren of de ruimte
daarvoor huren bij veilingen en particulieren.
Black Alicante van de zwaardere gronden heeft een dikkere schil en
wordt dikwijls tot maart-april bewaard. De meeste druiven van dit ras
worden echter in december-januari geruimd. Gros Maroc wordt niet
langer dan twee maanden bewaard. Golden Champion bewaart men
6 tot 8 weken, terwijl Muscaat van Alexandrie wel 3 maanden wordt
gekoeld. In verband met de concurrentie van het Zuideuropese Pro
dukt is een verschuiving van de aanvoer zeer gunstig.
Algemeen kan wel worden gezegd dat de kwaliteit van de druiven is
verbeterd. Slechte kassen druiven zijn vaak gerooid, terwijl men zich
ook bij deze teelt is gaan specialiseren. Wel blijkt het in het Westland
steeds moeilijker te zijn de druiven gekrent te krijgen, een arbeid die
voor het behoud van een goede kwaliteit op tijd moet gebeuren.
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À - Frankenthaler (Blauer Trolinger, Black Hamburgh, Frankenthal,
Bla Frankendaler, Gross Vernach). Herkomst onbekend.
Dit ras wordt nog altijd gehandhaafd om zijn vroegheid. In stookkassen, die in het vroege voorjaar voor plantenteelt gebruikt worden, vol
doet Frankenthaler goed. In koude kassen op de goede gronden kan
Frankenthaler goede resultaten geven als de trossen vroeg geoogst
worden. Er is dan nog geen concurrentie van Zuideuropese druiven.
Groei: sterk.
Produktiviteit: matig. Moet op horizontaal snoer geteeld worden en
dan op 3 à 4 knoppen gesnoeid. In stookkassen is een langere snoei
nodig dan kan in koude kassen. Dit geldt echter voor alle rassen.
Soms goede ervaringen op schuine snoeren.
Vrucht:
Rijptijd: in koude kas half augustus tot begin september.
Uiterlijk: matig grote tros met lange steel. Matig grote bes en weinig
dauw. Dunne schil. De kleur is blauw. Komt niet op kleur als er te
veel trossen per boom hangen. Blijft dan rood en soms zelfs groen.
Kwaliteit: smaak goed.
Bewaarbaarheid: kan niet langer dan 6 tot 8 weken in het koelhuis
bewaard worden.
Ziekten en beschadigingen: vatbaar voor meeldauw. Oudere bomen
hebben soms last van de dodearmziekte. Gevoelig voor lamsteligheid
vooral op lichtere gronden en daar waar de waterstand wisselt; ge
voelig voor oedeem bij een luchtvochtigheid van meer dan 80 %.
A - Golden Champion. K.: Thompson, Dalkeith, Engeland; 1863.
De Golden Champion is nog altijd de beste witte druif. De grote tros
sen en flinke bessen, die bij voldoende rijpheid doorschijnend geel zijn,
zijn zeer aantrekkelijk en hebben een hoge handelswaarde. Vooral
voor de stookkas; voor koude kas matig geschikt. Golden Champion
niet enten op Frankenthaler en White Seedling; de trossen rijpen dan
nl. later.
Groei: sterk.
Produktiviteit: matig. Horizontaal snoer noodzakelijk. Moet op 4 à 5
knoppen gesnoeid worden.
Het stuifmeel is steriel. In koude kassen valt de vruchtzetting bij
ongunstig weer tegen; het ras is in stookkassen dan ook beter op zijn
plaats. Droogstoken in de nazomer is noodzakelijk. De bessen komen
door stoken bovendien beter op kleur.
Vrucht:
Rijptijd: tweede helft van september tot in oktober. De rijptijd is bij
dit ras sterk afhankelijk van de hoeveelheid trossen per boom, de
voorteelt en de verdere cultuurzorgen. De grootte van de bes is voor
al afhankelijk van de vruchtzetting en de groeikracht van de bomen.
Uiterlijk: grote brede tros met afhangende schouders. Kloeke bes, die
bij voldoende rijpheid doorschijnend geel is, anders groengeel. Dun
ne schil en lange steel.
Kwaliteit: prima smaak. De kwaliteit is beter als de bessen een goud
gele kleur hebben.
Bewaarbaarheid: wordt soms bewaard in het koelhuis, hoewel de bes
sen spoedig bruine vlekjes krijgen. De waarde daalt dan sterk.
Ziekten en beschadigingen: last van spint; vatbaar voor dodearmziek69
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te, Botrytis en lamsteligheid; chlorose komt veel voor. De chlorose
is meestal een gevolg van een tekort aan magnesium.
A - Black Alicante (Alicante, Spaanse, Blaue Alicante, Granacke,
Granaxa). Herkomst Spanje.
In Nederland de meest voorkomende druif. Heeft zeer goede eigen
schappen. De brede trossen en flinke bessen, die een zeer stevige
schil en mooie waslaag bezitten, kunnen 2 tot 6 maanden in het koel
huis bewaard worden. Door de goede geschiktheid voor bewaring is
Black Alicante thans nog door geen enkel ras te vervangen. Het voor
tijdig afsterven van de bomen op minder goede gronden is een nadeel.
In stookkassen minder geschikt. Beter geschikt voor koude kassen.
Zeer produktief ras. Laat rijp.
Groei: sterk.
Produktiviteit: uitstekend. Kan zowel op staand, schuin als horizon
taal snoer geteeld worden. Wordt op staand snoer wel op kraagoog of
op één oog gesnoeid.
Op schuin snoer op één of twee knoppen en op horizontaal snoer
op twee of drie knoppen snoeien. In kassen zonder, of met een zeer
vroege, weinig schadelijke voorteelt, de hoogste produktie en de beste
resultaten voor bewaring. Krent moeilijk, vooral als de temperatuur
te laag wordt gehouden ('s nachts rond 9° C en overdag 15 à 18° C
of lager).
Vrucht:
Rijptijd: tweede helft van september tot in oktober.
Uiterlijk: brede tros, goed geschouderd. Kloeke bes met dikke schil
en mooie waslaag. Soms een gedrongen tros die erg dicht op het hout
zit. In stookkassen soms minder mooie kleur door te hoge tempera
turen.
Kwaliteit: bij voldoende rijpheid goede smaak.
Ziekten en beschadigingen: op oudere leeftijd vatbaar voor dodearmziekte. Gevoelig voor Alicanteziekte. De wortels sterven af door ge
brek aan zuurstof.
A - Muscaat van Alexandrie (Muscat blanc d'Alexandrie, Muscat
d'Alexandrie, Muscat of Alexandrie, Weisser Musc. v. Alexandrie).
Herkomst Middellandse Zeegebied.
Deze zeer naar muskus smakende druif vraagt een prima verzorging.
Om te voorkomen dat de trossen leeg ruien is tijdens de bloei een
hoge luchtvochtigheid gewenst. Ook als de trossen reeds goed gezet
zijn - wat door trillen kan worden bevorderd - blijft dit ras veel zorg
vragen. Alleen de prima tuinder op een zeer goede grond zal door de
jaren heen succes oogsten.
Voor stook en koude kas. De tros heeft een hogere handelswaarde als
de bessen geel zijn. Daarom meer in stookkassen op haar plaats, zo
dat in het najaar tijdens ongunstig weer wat kan worden bijgestookt.
Groei: matig sterk.
Produktiviteit: zeer goed. Aan een scheut komen twee soms wel drie
of vier trossen voor. Op staand snoer kan op één knop en soms wel
op kraagoog worden gesnoeid. Op horizontaal snoer is de scheut
ontwikkeling regelmatiger, wat een gunstige invloed heeft op de zet
ting. Horizontaal snoer op 2 of 3 ogen snoeien.
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Vrucht:
Rijptijd: eind september, oktober in de koude kas.
Uiterlijk: bij goede zetting mooie breed geschouderde tros. Vaak graterig. Grote geel-groene bes.
Kwaliteit: knappend vruchtvlees. Als de bessen geel zijn, een heerlijke
muskussmaak. Bij een sterke groei neemt de muskussmaak af.
Ziekten en beschadigingen: vatbaar voor meeldauw; last van spint en
doodsteel.
B - Gros Maroc. Herkomst: Afrika. Waarschijnlijk via Engeland naar
ons land gekomen.
Dit zeer krachtig groeiende ras is gemakkelijk in de teelt. Het kren
ten kost veel minder arbeid dan bij Black Alicante. Groeit op minder
goede gronden veel beter dan de andere rassen. Omdat de bessen zeer
groot zijn wordt dit ras op de veiling goed betaald, ondanks de min
der goede smaak en de kleinere tros. Geschikt voor de koude kas.
Kan niet langer dan 2 tot 3 maanden bewaard worden (ruien).
Groei: zeer sterk.
Produktiviteit: alleen bij zeer lange snoei - 4 à 5 knoppen - voldoen
de vruchtbaar. Beslist op horizontaal snoer telen. Geeft weinig vervanghout.
Vrucht:
Rijptijd: eind september tot in oktober.
Uiterlijk: kleine tot matig grote trossen, zeer grote bessen die afgeplat
zijn. Diep blauwe kleur met mooie waslaag.
Kwaliteit: smaak matig goed. Flauw. Vlezige bes, die al vroeg don
ker kleurt, maar dan nog niet rijp is.
Ziekten en beschadigingen: vatbaar voor meeldauw en last van oedeem.
O - Professor Aberson. K.: Proefstation te Naaldwijk: 1946. Ontstaan
uit een kruising van Golden Champion met Black Alicante.
Dit ras was oorspronkelijk bedoeld als vervanger van de Golden
Champion. Is zeer vroeg rijp; zelffertiel. De huid is erg teer, waardoor
de bessen gemakkelijk barsten en de aanplant wordt geremd. In vroege
stookkassen is de produktie ondanks een zeer lange snoei slechts
matig. In vroege koude kassen worden op staand snoer goede resulta
ten bereikt. Is op haar plaats in licht gestookte en vroege koude
kassen.
Groei: matig sterk.
Produktiviteit: matig tot goed. Het liefst horizontaal snoer; snoeien
op 3 à 4 knoppen.
Vrucht:
Rijptijd: in de koude kas half augustus, soms al eerder. Bereikt snel
het benodigde suiker-gehalte.
Uiterlijk: matig grote tros met weinig schouders en lange steel. De
bes is matig groot tot groot. Tere huid. Geelgroene kleur.
Kwaliteit: goede smaak, zoet.
Ziekten en beschadigingen: vatbaar voor Botrytis; veel last van spint,
chlorose en het barsten van de bessen. Dit laatste heeft tot gevolg
gehad dat velen dit ras hebben omgeënt of gerooid.
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Afgevoerd
Royal
Dit ras voldeed in de stookkas beter dan in de koude kas. Nu de stookteelt is
teruggelopen handhaaft men wel het ras Frankenthaler maar niet Royal, omdat de
bes van dit laatste ras later rijpt en de grootte van de bes vaak tegenvalt.

ONDERSTAMMEN
Door het vroegtijdig afsterven van het ras Black Alicante, werd sterk
de behoefte gevoeld om dit ras op een sterke onderstam te veredelen.
De laatste jaren wordt op de minder goede gronden meestal gebruik
gemaakt van de sterk groeiende onderstam Foster's White Seedling.
Is de grond goed geschikt voor druiven dan is het beter om het ras
op eigen wortel te telen. In meer of mindere mate blijken de ongun
stige eigenschappen op het te verenten ras over te gaan. Zo blijkt
Black Alicante op Frankenthaler op latere leeftijd vrij veel last van
lamsteligheid te krijgen.
Golden Champion op Frankenthaler geeft meer trossen, wat gunstig
is, maar rijpt later.
De zeer sterk groeiende druif Gros Maroc heeft een kleine tros, wat
ook te zien is als Black Alicante erop geënt wordt. Soms is de kleur
op deze onderstam beduidend minder.
Black Alicante op Gros Colman rijpt ± 1 week later en vertoont ook
meer chlorose dan normaal.
Het laat rijpen van de trossen is vooral bij een ras als Black Alicante
een nadeel. Dit ras heeft het volle seizoen nodig om rijp te worden,
verlating door een onderstam geeft bij een ongunstig groeiseizoen een
minder goede smaak.
Nu er in de produktiegebieden voldoende ruimte in koelhuizen aan
wezig is en ook de interesse voor het koelen is toegenomen, moeten de
druiven van hoogwaardige kwaliteit zijn om een goed resultaat te be
reiken. De onderstam mag dan ook geen nadelige invloed uitoefenen.
De Frankenthaler doet dit wel en geeft in het algemeen minder houd
bare bessen.
Foster's White Seedling bleek in de praktijk goed te voldoen.
Black Alicante rijpt zelfs wat eerder dan op eigen wortel.
Op gronden waar de groei te zwak is, kan de onderstam West-Frisia
de groei verbeteren. Deze onderstam groeit sterk, wat op bepaalde
groeikrachtige gronden nadelig is in verband met de houdbaarheid.
In de komende jaren zal op het Proefstation te Naaldwijk nog meer
aandacht aan deze kwestie worden besteed.

FRAMBOOS
Frambozen groeien goed op zand en op niet te zware klei, mits de
waterhuishouding in orde is.
Verreweg het belangrijkste teeltgebied van frambozen, met ruim 80%
van de totale produktie, ligt op de zandgrond in westelijk NoordBrabant. Verder worden frambozen geteeld op Zuid-Beveland en in
kleine hoeveelheden elders.
Vrijwel alle frambozen worden verwerkt, hetzij tot pulp en jam,
hetzij, in kleinere hoeveelheden, tot vruchten op sap, diepvries, of tot
sap. Voor diepvries en vruchten op sap heeft men gave, stevige fram
bozen uit doosjes nodig. De frambozen die in tubs worden aangevoerd,
worden als pulp gepreserveerd. In het overzicht op deze bladzijde is de
72

FRAMBOOS
geschiktheid van de in deze rassenlijst opgenomen rassen voor de ver.
schillende methoden van verwerking weergegeven. Deze gegevens zijn
verstrekt door het Instituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouwprodukten te Wageningen.
Van verschillende rassen is goed gezond, geselecteerd, door de N.A.K.B. gekeurd plantmateriaal verkrijgbaar.
jam

Geschikt voor
blik
diepvries

Vroeg:
A - Malling Promise (blz. 73)
B - Malling Exploit (blz. 74)
X - Malling Jewel (blz. 74)

++
++
++

+
+
++

—
—
+

Middentijds - laat:
A - Rode Radboud (blz. 74)
O - Preussen (blz. 75)

++
+

++
+

+
—

+

+

+

Laat:
N - Schönemann (blz. 75)
Legenda:
+ + = zeer geschikt
+ = geschikt
— = niet aanbevolen

A - Malling Promise. K.: N. H. Grubb, Proefstation te East Malling,
Engeland; 1937. Ontstaan uit een kruising van Newburgh met (Lloyd
George x Pyne's Royal). Geïntr.: 1944. Vrij in de handel.
Een zeer produktief, vroeg ras met mooie, grote vruchten. In Zee
land wordt het zeer gewaardeerd, maar op de Brabantse zandgronden
zijn de uitkomsten zeer wisselvallig. Een ander bezwaar is daar, dat
de oogst ervan samenvalt met die van de late aardbeien. Een bezwaar
is de zeer grote hoeveelheid opslag; deze maakt een tijdig en geregeld
verwijderen van overtollige scheuten noodzakelijk.
Groei: krachtig; sterk uithangende scheuten. Zeer veel opslag. Vroeg
uitlopend.
Bloei: vroeg.
Produktivität: zeer goed.
Vrucht:
Rijptijd: vroeg.
Plukbaarheid: tamelijk gemakkelijk.
Uiterlijk: zeer grote, langkegelvormige, normaal rode vruchten, waar
van de toppen soms groen blijven.
Kwaliteit: sappig; vrij goed van smaak en aroma. Tamelijk zacht.
Ziekten en beschadigingen: betrekkelijk ongevoelig voor heksenbezemvirus; schijnbaar weinig gevoelig voor mozaïek-virus. Voldoet niet op
natte grond. Verdere bezwaren zijn de grote vatbaarheid voor de frambozeschorsgalmug, en voor grauwe schimmel (Botrytis).
Opmerkingen: mogelijk minder geschikt voor zandgrond dan voor
klei. Virusvrij plantmateriaal is aanwezig.
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B - Malling Exploit. K.: N. H. Grubb, Proefstation te East Malling,
Engeland, 1937. Een kruising van Newburgh met (Lloyd George x
Pyne's Royal). Vrij in de handel.
De produktie van dit veel op Malling Promise gelijkende ras is hoog
en de vruchten zijn nog iets groter dan die van Malling Promise; zij
zijn evenwel nog gevoeliger voor grauwe schimmel (Botrytis). Een an
der bezwaar zijn de vrij lange vruchttakken, die gemakkelijk uitwaaien
of afbreken. De vruchten plukken daardoor vrij moeilijk. Evenals
Malling Promise is het ras minder geschikt voor westelijk NoordBrabant daar de oogst samenvalt met de oogst van de late aardbeien.
Geregeld verwijderen van de opslag is ook bij dit ras vereist.
Groei: krachtig, met sterk uithangende scheuten. Veel opslag.
Bloei: vroeg.
Produktivität: zeer goed.
Vrucht:
Rijptijd: vroeg.
Plukbaarheid: tamelijk moeilijk door de vrij lange vruchttakken die
gemakkelijk afbreken.
Uiterlijk: vruchten nog iets groter dan die van Malling Promise; lang
kegelvormig, lichter rood dan Malling Promise. Gelijkmatig rijpend.
Kwaliteit: stevigheid matig tot vrij goed; smaak en aroma vrij goed.
Ziekten en beschadigingen: vruchten zeer vatbaar voor grauwe schim
mel. Minder gevoelig dan andere rassen voor kalkrijke grond.
Opmerkingen: vraagt goede beschutting; virusvrij plantmateriaal is
aanwezig.
Ras waarmee meer ervaring is gewenst
X - Malling Jewel. K.: N. H. Grubb, Proefstation East Malling, Enge
land, 1931. Ontstaan uit een kruising van Preussen met (Lloyd George
X Pyne's Royal).
Dit ras kan in zeer natte zomers van waarde zijn, doordat de vruch
ten veel beter dan die van andere rassen bestand zijn tegen regen. In
proeven zijn echter tot nog toe zowel opbrengst als vruchtgrootte
slechts zeer middelmatig geweest, zodat het ras niet voor de teelt kan
worden aanbevolen. Heeft dezelfde rechtopgaande groeiwijze en de
matige hoeveelheid oploop als Preussen. Bloei middentijds, oogst
vroeg. De vruchten zijn goed van uiterlijk; middelmatig groot, kegel
vormig, helderrood, iets dof. De kwaliteit is goed; de vruchten zijn
stevig, weinig vatbaar voor grauwe schimmel (Botrytis) en goed tot
matig van smaak; ze plukken vrij goed. Wel heeft het ras veel last
van stengelsterfte. Geschikt voor verwerking.
MIDDENTIJDS - LAAT

4. - Rode Radboud (Radboud C). K.: I. Rietsema, Breda.
Dit Radboud-ras onderscheidt zich van de paarsrode Radboud (Rad
boud A) doordat de scheuten uithangen, de vruchten vrij donkerrood
gekleurd zijn en beter van de bloembodem loslaten. Het is het meest
geteelde ras in Noord-Brabant en het voldoet uitstekend door de hoge
produktie, de tamelijk late rijptijd en de geschiktheid voor verwerking.
Groei: tamelijk krachtig, maar minder zwaar dan Radboud A, matig
veel opslag; scheuten slap.
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Bloei: middentijds.
Produktiviteit: goed.
Vrucht:
Rijptijd: middentijds-laat.
Plukbaarheid: de vruchten laten matig goed los van de bloembodem.
Uiterlijk: tamelijk groot, tamelijk donkerrood, lang kegelvormig.
Kwaliteit: stevig; smaak flauw met weinig aroma.
Ziekten en beschadigingen: gevoelig voor heksenbezemvirus en mozaïekvirus; matig vatbaar voor frambozeschorsgalmug.
Opmerkingen: gezond plantmateriaal is verkrijgbaar.
O - Preussen. K.: F. Fromme, Duitsland, 1915. Geïntr.: 1919.
Dit oude ras is vrijwel geheel verdrongen door de nieuwe rassen. Door
de matige produktiviteit en de grote gevoeligheid voor ziekten zijn de
resultaten vaak minder goed. De vruchten zijn echter van goede
kwaliteit.
Groei: gezonde planten hebben lange, krachtige, steil opgaande scheu
ten; echter weinig talrijk.
Bloei: middentijds.
Produktiviteit: middelmatig; afhankelijk van de gezondheid.
Vrucht:
Rijptijd: middentijds.
Plukbaarheid: vrij gemakkelijk; de vruchten hangen niet verscholen.
Uiterlijk: middelmatig van grootte, kort kegelvormig, lichtrood.
Kwaliteit: meestal voldoende stevig; vrij sappig; zeer goed van smaak
en aroma; vrij lichtrood sap.
Ziekten en beschadigingen: gevoelig voor heksenbezem- en mozaïek
virus; zeer vatbaar voor stengelziekten.
Opmerkingen: virusvrij materiaal is beschikbaar.
LAAT

N - Schönemann. K.: W. Schönemann, Feldbach bij Stuttgart, Duits
land. Ontstaan uit een kruising van Lloyd George met Preussen.
Geïntr.: 1950.
Heeft in verschillende proeven bewezen voldoende produktief te kun
nen zijn. Kan mogelijk van waarde worden door zijn late rijptijd; de
oogst valt vrijwel geheel na die van de aardbeien.
Groei: krachtig; voldoende, opgaande scheuten.
Bloei: laat.
Produktiviteit: goed.
Vrucht:
Rijptijd: laat, ± 4 dagen na Rode Radboud.
Plukbaarheid: tamelijk goed indien volledig rijp. Vruchttrossen enigs
zins hangend.
Uiterlijk: tamelijk groot, lang kegelvormig, iets dof donkerrood.
Kwaliteit: stevig, smaak matig, tamelijk zuur, doch met een vrij sterk
aroma.
Ziekten en beschadigingen: vatbaar voor meeldauw. Waarschijnlijk
minder gevoelig voor stengelziekten dan Malling Promise.
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Economisch gezien is de hazelnoot in Nederland geen belangrijk ge
was. Voor particulieren is het echter zeker aan te bevelen enige hazel
noten in de tuin of op het erf te planten. Een aantal rassen is in on
derzoek.
Indien men hazelnoten wenst te planten, wordt aanbevolen van soortecht materiaal uit te gaan, dus van planten die een N.A.K.-B.-plombe
dragen.
Men heeft tegen dit gewas vaak enkele ernstige bezwaren, nl. de on
vruchtbaarheid en de onvoldoende kwaliteit (grootte) van zijn vruch
ten. Beide bezwaren vervallen, wanneer men de onderstaande rassen,
die alle grootvruchtig zijn, plant en voor een goede bestuiving zorgt.
Men verkrijgt waarschijnlijk een goede bestuiving wanneer men 4 à 5
rassen door elkaar plant, waaronder liefst één van de volgende bestuivers: Cosford, beide Lambertsnoten en Frühe von Frauendorf.
Als onderstam voor de hazelaar kan wel de Turkse boomhazelaar,
Corylus colurna, worden gebruikt. Er zijn nog weinig ervaringen met
deze onderstam. Het is een groot voordeel, dat ze geen opslag maken,
iets waarvan men bij afleggers veel last heeft.
Te Eist, Houten, Beek en Donk en Frederiksoord, zijn in 1954 onderstamproeven opgezet met de rassen Géant de Halle, Webb's Prize
Cob, Frühe von Frauendorf en Witpit Lambertsnoot. Deze rassen
staan zowel op eigen wortel als veredeld op Corylus colurna.
Naar de vorm kan men de beschreven rassen in drie groepen indelen.
Tot de groep van rassen met brede vruchten behoren de Grote Bonte
Zellernoot, Rode Zellernoot en de Romeinse Noot. Ronde vruchten
hebben Cosford, Daviana, Frühe von Frauendorf en Géant de Halle,
en lange vruchten hebben Garibaldi, Lange Spaanse, Louis Berger,
Roodpit Lambertsnoot, Neue Riesen, Webb's Prize Cob en Witpit
Lambertsnoot.
Rassenproeven met hazelnoot bevinden zich te Vaals (L.) en op de
proeftuin van het I.V.T. te Eist.
De hieronder beschreven rassen staan in alfabetische volgorde.
Cosford. Krachtige, opgaande struik, met veel zijhout. Lichtgroene
bladkleur. Bloeit middelvroeg. Vruchtbaar. Grote lichtbruine vrucht,
met dunne schaal. Smaak is uitstekend. Een zeer goed ras en goede
bestuiver.
Daviana. Kleine gedrongen struik. Vroeg en goed vruchtbaar. Bloei
tijd middelvroeg. Vrucht is regelmatig gevormd met helderbruine, ge
streepte, dunne schaal. Uitstekende smaak.
Frühe von Frauendorf. Grote, breeduitgroeiende struik. Bloeit zeer
vroeg, soms al in januari; zeer veel katjes. Draagt al vroeg en zeer
rijk. Heeft goed stuifmeel. Vrij grote, korte, naar de top iets verbrede
vrucht, die goed gevuld is. Smaakt uitstekend. Van Frühe von Frauen
dorf komen waarschijnlijk klonen voor waarvan de vruchtbaarheid te
wensen overlaat.
Garibaldi. Middelgrote struik met steilopgaande, stevige gesteltakken.
Bloeit middelvroeg (maart). Draagt reeds vroeg en is zeer vruchtbaar.
Grote, in trossen hangende vruchten. Muiskleurige, sterk behaarde
schaal, met een groot, gewelfd schild. Zeer goed smakende noot.
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Géant de Halle. Krachtige, breeduitgroeiende struik, met donkergroen
blad, die vrij laat bloeit; zeer vruchtbaar. Rijpt eind september tot
begin oktober. Zeer grote, regelmatig gevormde vrucht, glanzend helderbruin. Dikke sterke schaal. Fijne smaak.
Grote Bonte Zellernoot. Toont grote gelijkenis met de Romeinse noot,
is echter hoger van vorm en vertoont strepen of banden op de vrucht.
Krachtige groeier. Bloeit vrij vroeg. In Nederland vrijwel onbekend.
Lange Spaanse. Krachtig groeiende struik, wordt niet hoog. Bloeit
middelvroeg, met veel katjes; zeer vruchtbaar, draagt in trossen. Mid
den tot eind september rijp. Matig grote, donkerbruine vrucht, aan de
top iets viltig. Dunne schaal. Fijne smaak.
Louis Berger. Grote vertakte struik, die veel fijn hout maakt, met
klein donkergroen blad. Bloeitijd middelvroeg. Vruchtbaar; vrucht van
uitstekende kwaliteit, zeer lang, kleur lichtbruin. Midden september
rijp.
Neue Riesen. In vergelijking met andere rassen een zwakke groeier.
Goed vruchtbaar. Eind augustus-begin september rijp. Zeer grote noot
met een goede smaak.
Rode Zellernoot. Forse, breeduitgroeiende struik, met fraai, groot,
roodbruin blad. Is ook geschikt voor sierheester. Donkere, middengrote, bruine vrucht. Vroeg vruchtbaar. Dunne schaal. Goed smaken
de noot. Midden september rijp.
Romeinse noot. Krachtige, steilgroeiende struik, die vroeg en regel
matig vruchtbaar is. Zeer grote, onregelmatige vrucht, veelal meer
breed dan hoog. Dunne, helderbruine schaal, die gemakkelijk opent.
Goed smakende noot die vóór de Lambertsnoot rijpt. Komt in ons
land nog maar zeer weinig voor.
Webb's Prize Cob. Krachtig, steil opgroeiende struik, met stevig takwerk. Bloeit vrij vroeg. Rijptijd midden september, buitengewoon
vruchtbaar ras. Vrucht zeer groot, soms driehoekig. Lichtbruin, grijsbehaard naar de top. Schaal dun, gestreept.
Witpit en Roodpit Lambertsnoot. Kleine, gedrongen, sterk vertakte,
breeduitgroeiende struiken, met groot, lichtgroen blad. Zeer vrucht
baar; de vruchten zijn klein, maar geheel gevuld. Bij Roodpit in verse
toestand fraai rood kernvlees. Half augustus rijp, uitstekend van
smaak. Kleur vrucht donkerbruin.

KERS
Uit de gegevens van de Tuinbouwgids 1961 blijkt dat ook in 1959 de
kers Nederlands derde fruitgewas was.
Nog steeds echter neemt de totale oppervlakte van zoete en halfzure
kersen (Meikersen) af. Slechts de gegevens van de Rijkstuinbouwconsulentschappen Roermond en 's-Hertogenbosch laten een toename
van de met kersen beplante oppervlakte zien.
Vooral in Noord-Brabant zijn in 1960 veel kersen ingeplant, nl. 85 ha.
Het overgrote deel hiervan is zure kers (voornamelijk Morel). Ook in
Noord-Limburg, de Betuwe en Zeeland treffen wij percelen zure kers
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GRAFIEK VAN HET AANTAL DOOR DE N.A.K.-B. GEKEURDE BOMEN
VAN MOREL, MEIKERS EN DE GROEP ZOETE KERSERASSEN

1952

1954

1956

1958

1960

aan. Deze zure kersen worden uitsluitend voor de conservenindustrie
geteeld en er worden tot dusver redelijke prijzen voor betaald.
Bovenstaande grafiek is samengesteld naar gegevens van de N.A.K.-B.
In de seizoenen 1951-1952 tot en met 1959-1960 is voor zoete kers,
Meikers en Morel, het aantal gewaarmerkte bomen aangegeven. „Zoe
te kers" is hier de som van alle gewaarmerkte zoete kerserassen. Het
is nl. de bedoeling in deze grafiek de mate van belangrijkheid van de
drie groepen (zoet, zuur en halfzuur) ten opzichte van elkaar te tonen.
Sinds 1956-1957 steekt de Morel met kop en schouders boven de
andere groepen uit. Opvallend is dat de Meikers zich in de loop der
jaren heeft weten te handhaven.
Vele rassen van zoete en zure kersen zijn nog bij het I.V.T. in onder
zoek. Bij het uitzetten van de praktijkproeven wordt voornamelijk ge
let op die nieuwe rassen welke een verbetering van het bestaande
sortiment betekenen. Eigenschappen als goede vruchtbaarheid, vruchtgrootte en weerstand tegen barsten zijn hier de belangrijkste.
Op de Stichtse Fruittuin te Werkhoven staat ter nadere beproeving een
aantal zoete kerserassen aangeplant, welke genoemde eigenschappen in
meerdere of mindere mate vertonen.
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RIJPTÏJDENGRAFIEK
(Rijptijden in dagen voor of na Early Rivers)
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21

28

35

42

49

Seneca (biz. 85)
Asdonkse (biz. 81)
Early Rivers (biz. 80)
Vroege van Werder (biz. 85)
Meikers (biz. 81)
Steyl (biz. 87)
Pater van Mansfeld (biz. 85)
Kernielse (biz. 82)
Mierlose Zwarte (biz. 83)
Wijnkers (biz. 83)
Inspecteur Löhnis (biz. 84)
Schneiders Sp. Knorpelkirsche (biz. 84)
Puther Dikke (biz. 87)
Bigarreau Napoléon (biz. 86)
Udense Spaanse (biz. 86)
Frans Meylingkers (biz. 87)
Morel (biz. 80)
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Asdonkse
Bigarreau Napoléon
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Frans Meyling
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Schneiders Späte Kn. K.
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Vroege van Werder
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3
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3
9
2
5
5
3
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A - Early Rivers (Vroege Duitse)
Een Engels ras, dat in Frankrijk, België en overal in Nederland op
behoorlijke schaal te vinden is.
Van de verschillende typen die van dit ras voorkomen, is o.a. de
selectie Alfheim aanbevelenswaardig. Deze wordt ook door de N.A.K.B. gekeurd.
Pluksnelheid vrij gering: prijzen vrijwel altijd goed (de laatste jaren
werkt import van Early Rivers nogal eens prijsdrukkend).
Vrij sterke kers, die goed bestand is tegen regen; is goed vervoer- en
houdbaar.
Groei: zeer sterk, met hangende takken; vormt hoge en brede bomen.
Bloei: vroeg, bestuivers zijn Vroege van Werder, Kernielse en Mierlose Zwarte.
Produktiviteit: matig vroeg, regelmatig en goed.
Vrucht:
Rijptijd: vroeg, omstreeks half juni, variërend met het jaar, de streek
en de grondsoort; rijpt ongelijkmatig.
Uiterlijk: matig grote tot grote kers, een van de grootste vroege ker
sen; donkerbruin van kleur.
Kwaliteit: de vrucht is zacht, heeft een goede smaak.
Ziekten en beschadigingen: het tegenwoordig door de N.A.K.-B. ge
keurde type heeft weinig last van bacteriekanker en is weinig vatbaar
voor Monilia.
A - Morel
De Morel is in Nederland, voorlopig althans, het belangrijkste ras van
de groep zure kersen. Werd hij voorheen alleen aanbevolen als
„wijker", de laatste jaren komen steeds meer aanplantingen voor van
uitsluitend Morel.
Evenals bij Meikers komen bij Morel „volgers" voor. Ze zijn later
rijp dan de Morel waardoor de plukperiode wordt verlengd en de
plukkosten per kg verhoogd. Sommige aanplantingen bestaan voor
een zeer groot deel uit „volgers". Uitgaan van door de N.A.K.-B. ge
keurd materiaal is zeer belangrijk.
In de Morel komen verschillende typen voor. Enkele van deze typen,
samen met een aantal andere zure-kerserassen, zijn in een proef ver
werkt.
Mede door de kleine boomvorm is de Morel goed plukbaar. Het Pro
dukt wordt zonder steel aangevoerd, hetgeen mogelijk is doordat de
vruchten weinig bloeden. De Morel wordt uitsluitend geteeld voor de
conservenindustrie, welke door de vermindering van het Meikerse
areaal steeds meer op de zure kers is aangewezen. Van de Morel
wordt een speciaal soort jam gemaakt. Voor de fabricage van kersen
jam worden voorlopig alleen zoete kersen en Meikersen gebruikt.
Wanneer er evenwel in een jaar veel Meikersen zijn doet dit steeds de
prijzen van de Morellen dalen.
Groei: zwak, met slap hout; draagt op eenjarige scheuten, zodat vervangsnoei noodzakelijk is.
Bloei: zeer laat, gelijk met Wijnkers. Is zelffertiel.
Produktiviteit: zeer vroeg, zeer goed en regelmatig.
Vrucht:
Rijptijd: zeer laat, ongeveer 5 weken na Early Rivers, rijpt gelijk
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matig (mits men de vruchten lang laat hangen, hetgeen meestal geen
bezwaar is).
Uiterlijk: matige tot grote, donkerbruine vrucht, even groot als Early
Rivers.
Kwaliteit: het is een zeer zachte, zeer zure kers, die pas enigszins
eetbaar wordt wanneer ze volkomen rijp is.
Ziekten en beschadigingen: vooral in natte jaren komt nogal wat lood
glans voor. Bij de snoei dient men er op te letten, niet van zieke in
gezonde bomen te knippen. Zieke bomen dienen tijdig te worden
gemerkt. Heeft, indien koperbespuitingen achterwege blijven, soms
last van tak- en vruchtmonilia.
B - Asdonkse (No. 501).
Komt op verschillende plaatsen in Limburg en het rivierkleigebied
voor, in het buitenland waarschijnlijk nergens. Rijpt voor Early Rivers.
Plukt gemakkelijk; de iets lichtere kleur is, i.v.m. de prijs, een nadeel
t.o.v. Early Rivers; ze moet daarom zo mogelijk vóór de Early Rivers
geruimd worden en brengt dan hoge prijzen op. Is waarschijnlijk iets
gevoeliger voor regen dan Early Rivers. Indien te rijp geplukt (of
na warm en zonnig weer), moeilijk te oogsten en te vervoeren, en
slecht houdbaar. Het is een zwakke kers.
Groei: sterke groei, boomtype lijkt op dat van Early Rivers.
Bloei: vroeg, gelijk met Early Rivers; waarschijnlijk zijn Early Rivers
en Kernielse goede bestuivers.
Produktiviteit: goed en regelmatig.
Vrucht:
Rijptijd: enkele dagen voor Early Rivers, vrij gelijkmatig.
Uiterlijk: matig grote kers, iets kleiner dan Early Rivers, langwerpig
van vorm; kleur roodbruin, sterk glanzend, iets lichter dan Early
Rivers.
Kwaliteit: de vrucht is zacht, zachter dan die van Early Rivers; smaak
is goed; is reeds vroeg op smaak; mag niet te rijp worden, is dan
enigszins flauw; kleine pit.
Ziekten en beschadigingen: weinig last van bacteriekanker, ook op
lichte gronden; matig last van Monilia.
B - Meikers
De Meikers wordt voornamelijk geteeld in de rivierkleigebieden, waar
het een goed ras is.
Zowel in Nederland als in het buitenland komen verschillende typen
Meikers voor. Het is belangrijk van N.A.K.-B. gekeurd materiaal uit
te gaan. Deze bomen zijn niet alleen gegarandeerd rasecht, ze zijn
ook gezonder en bieden minder kans op het optreden van de zgn.
„volgers".
Deze volgers treden onregelmatig op; ze zijn spitser, zuurder en
meestal ook groter dan de Meikers. Ze komen verspreid aan Mei
kersbomen voor; soms vindt men takken die uitsluitend „volgers" ge
ven. Volgers rijpen van 1J-2 tot 3 weken na de Meikers.
Voor de Meikersen worden de laatste jaren weer goede prijzen ge
noteerd. Het ras wordt, zoals uit de grafiek op blz. 78 te lezen is, in
ongeveer dezelfde hoeveelheid aangeplant als enige jaren geleden. Er
worden echter zoveel oude percelen gekapt, dat het areaal toch terug
loopt.
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De plukbaarheid van de Meikers is slecht door de onregelmatige
rijping en de dracht in dichte trossen.
Mede door de hoge pluk- en sorteerkosten is de kostprijs hoger dan
die van andere kerserassen.
De Meikers is een zwakke kers, die slecht houdbaar is en moeilijk
heden bij vervoer geeft.
De belangstelling van de zijde van de industrie voor de Meikers is nog
groot. De Meikers wordt nl. zeer gewaardeerd voor de verwerking tot
jam en vruchten op sap o.a. omdat hij zoeter is dan de Morel.
Groei: matig sterk, de steile opgaande dunne gesteltakken, die meestal
op één punt ontspringen, zijn kenmerkend.
Bloei: middentijds tot laat, met zeer veel bloesem; zelffertiel, maar
zou bij kruisbestuiving beter dragen. Goede bestuivers zijn waarschijn
lijk Pater van Mansfeld, Wijnkers, Inspecteur Löhnis, Schneiders Späte
Knorpelkirsche en Udense Spaanse.
Produktiviteit: vroeg, regelmatig en zeer goed bij een goede snoei
(mits men het goede type heeft).
Vrucht:
Rijptijd: per type zeer onregelmatig rijpend over een lange periode,
eerste pluk soms al 1 à IK week na Early Rivers. Volgers rijpen
zeer ongelijkmatig ± 1 ^ tot 3 weken na de eerste Meikersen.
Uiterlijk: matig groot, meest kleiner dan Early Rivers, rond, donker
rood van kleur.
Kwaliteit: zeer zachte kers, smaakt zeer goed, iets zuur, zeer aroma
tisch.
Ziekten en beschadigingen: heeft last van takmonilia. Op verschillen
de plaatsen de laatste jaren veel sterfte, waarvan de oorzaak nog on
bekend is. Bij regen weinig barsten, veel last van vruchtmonilia.
B - Kernielse (Dikke Loen).
Komt voornamelijk in Zuid-Limburg en in geringe mate in de om
geving van Uden voor.
Er zijn veel rassen, die Loen genoemd worden en die vaak ook veel op
dit ras lijken, maar er toch niet gelijk aan zijn.
Een redelijk goed ras voor Limburg. In Noord-Brabant voldoet de
Mierlose Zwarte zeker zo goed. Öp de rivierklei is geen behoefte aan
een ras op dit tijdstip, daar de Kernielse gelijk met de laatste Mei
kersen rijpt en de Wijnkers de Meikers mooi opvolgt.
Matig goed plukbaar; brengt redelijke prijzen op.
Matig gevoelig voor regen; indien zeer rijp, of na slecht weer vrij
slecht vervoer- en houdbaar.
Groei: sterk, hoge en vrij brede bomen, lijkt in groei iets op Inspec
teur Löhnis, doch is minder dicht.
Bloei: vroeg, ongeveer gelijk met Early Rivers. Goede bestuivers zijn
waarschijnlijk Asdonkse en Early Rivers.
Produktiviteit: begint vrij laat, maar is later goed en regelmatig.
Vrucht:
Rijptijd: 2 à V/% week na Early Rivers, iets na Pater van Mansfeld en
iets voor Mierlose Zwarte; vrij ongelijkmatig.
Uiterlijk: middelmatig tot groot, ongeveer even groot als Early Rivers;
enigszins hartvormig, zeer moeilijk te onderscheiden van Mierlose
Zwarte; kleur is zwart.
Kwaliteit: een zachte kers met matige smaak, vrij sterk aroma, iets
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zurig; wanneer niet geheel rijp minder bitter dan de Mierlose Zwarte.
Ziekten en beschadigingen: matig last van Monilia.
B - Mierlose Zwarte (Udense Zwarte).
Komt voornamelijk voor in de omgeving van Uden en Mierlo (waar
hij resp. Udense en Mierlose Zwarte heet) en hier en daar verspreid
in andere gebieden.
Van dit ras bestaan zeer waarschijnlijk een aantal moeilijk van elkaar
te onderscheiden typen (rassen).
Goed ras voor Brabant, waar overigens de Loen ook geteeld zou kun
nen worden. Voor de andere gebieden niet aan te bevelen, omdat daar
geen behoefte is aan een ras met deze rijptijd en smaak.
Vrij lastig te plukken (o.a. nogal los aan de steel, wanneer volledig
rijp); brengt in Uden de beste prijzen op, elders kan hij lang niet
tegen de Wijnkers (en de Meikers) op.
Matig gevoelig voor regen; bij slecht weer zeer moeilijk vervoet- en
houdbaar.
Groei: vrij sterk en steil, met veel vrij dunne gesteltakken.
Bloei: tamelijk vroeg, iets na Early Rivers. Wordt waarschijnlijk
goed bestoven door Early Rivers en Udense Spaanse.
Produktiviteit: begint vrij laat te dragen, maar doet het daarna goed
en regelmatig.
Vrucht:
Rijptijd: V/i à 3 weken na Early Rivers, ongeveer een halve week na
Kernielse, rijpt gelijkmatig.
Uiterlijk: matig groot (meest iets kleiner dan Early Rivers); enigs
zins hartvormig, moeilijk te onderscheiden van Kernielse, zwart.
Kwaliteit: een zachte kers, met matige smaak, vrij sterk aroma; wan
neer niet geheel rijp, bitter.
Ziekten en beschadigingen: last van Monilia.
B - Wijnkers.
Waarschijnlijk een Nederlands ras; komt vrijwel alleen voor op rivierklei. Wordt ook wel Blanser, Platter, Blinker of Glimmer genoemd.
Het is niet uitgesloten, dat er meer typen voorkomen, gezien o.a. de
sterke verschillen in vruchtbaarheid.
In alle opzichten een zeer goed ras op zwaardere gronden; de wisse
lende vruchtbaarheid staat de aanplant op grote schaal echter in de
weg. Wanneer men van zeer vruchtbare bomen uitgaat en een goede
bestuiver plant, is de kans op mislukking evenwel gering.
Plukt vrij gemakkelijk, kan meestal in één keer geplukt worden en
behoeft weinig sortering. Valt echter, indien zeer rijp, nogal van de
steel; brengt in de Betuwe altijd hoge prijzen op. Geen last van
regen; een sterke kers. Goed vervoer- en houdbaar.
Groei: zeer sterk, vrij ijl, met enkele zware, onregelmatige, in de
breedte groeiende gesteltakken, daardoor moeilijk te vormen.
Bloei: zeer laat, de laatste der zoete kersen. Goede bestuivers zijn
Inspecteur Löhnis en Bigarreau Napoléon.
Produktiviteit: begint vrij laat, maar kan goed zijn; soms met grote
nog niet te verklaren verschillen.
Vrucht:
Rijptijd: ongeveer 3 weken na Meikers en Mierlose Zwarte, zeer ge
lijkmatig.
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Uiterlijk: matig tot groot; kleur donkerbruin, mooi glanzend.
Kwaliteit: een zachte kers met een zeer goede smaak; iets rinzig; zeer
sappig.
Ziekten en beschadigingen: op zwaardere gronden weinig last van
bacteriekanker.
B - Inspecteur Löhnis.
Een Nederlands ras. Komt weinig voor, voornamelijk op de rivierklei
en in Brabant. Lijkt veel op Wijnkers. Een goed ras, doch kan i.v.m.
zijn gevoeligheid voor regen en Monilia slechts op vrij kleine schaal
aanbevolen worden als bestuiver van de Wijnkers. Redelijk goed te
plukken; brengt goede prijzen op. Gevoelig voor regen. Indien niet
gebarsten goed vervoerbaar, doch slechts matig houdbaar.
Groei: sterk, kroon is dicht en bolvormig.
Bloei: laat, na Meikers, maar voor Wijnkers. Goede bestuivers zijn
waarschijnlijk Pater van Mansfeld, Wijnkers en Schneiders Späte
Knorpelkirsche.
Produktiviteit: vrij vroeg, regelmatig en zeer goed.
Vrucht:
Rijptijd: ongeveer gelijk met Wijnkers (bij grote dracht soms iets later),
rijping vrij gelijkmatig.
Uiterlijk: matig tot grote, donkerbruine kers; iets langwerpiger dan
Wijnkers.
Kwaliteit: vrij vast, iets harder dan Wijnkers; smaak zeer goed, iets
zoeter dan Wijnkers.
Ziekten en beschadigingen: zeer veel last van Monilia.
B - Schneiders Späte Knorpelkirsche. Wordt ten onrechte ook wel
Hedelfinger Riesenkirsche genoemd. Is van Duitse herkomst.
Komt vrij weinig over het land verspreid voor. Barst zeer gemakke
lijk. Moet bij dreigend weer snel geplukt kunnen worden; mag daarom
slechts op beperkte schaal worden geplant, ondanks overige zeer goede
eigenschappen. Plukt redelijk snel, vooral door de zwaarte der vruch
ten; brengt altijd zeer hoge prijzen op. Alleen drooggeplukte en niet
gebarsten kersen kunnen redelijk vervoerd worden en zijn ook enigs
zins houdbaar.
Groei: matig tot sterk, de kroon is vrij ijl en vierkant.
Bloei: laat, gelijk met Inspecteur Löhnis en Bigarreau Napoléon, na
Meikers, vóór Wijnkers. Goede bestuivers zijn waarschijnlijk Meikers,
Inspecteur Löhnis, Udense Spaanse en Morel.
Produktiviteit: vrij vroeg, regelmatig, maar door een langdurige ruiperiode vaak slechts matig; soms echter goed.
Vrucht:
Rijptijd: vrij onregelmatig, meest iets na Inspecteur Löhnis, 3 à 4
weken na Early Rivers; rijpt ongelijkmatig.
Uiterlijk: zeer grote, roodbruine kers (de grootste, in Nederland ge
teelde).
Kwaliteit: hard, knappend en sappig, smaakt zeer goed, met een goed
aroma (één van de fijnste harde kersen); reeds vroeg op smaak.
Ziekten en beschadigingen: geen last van bacteriekanker; zeer vatbaar
voor vruchtmonilia.
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N - Seneca. K.: New York State Agricultural Experiment Station, Ver.
Staten van Amerika.
Dit ras is nog weinig verspreid, doch verdient hoogstwaarschijnlijk
onder de kersen die vóór Early Rivers rijpen een eerste plaats.
De vruchten zijn voor een zó vroege kers reeds vrij stevig en weinig
gevoelig voor barsten. Het ras is vrij vatbaar voor bacteriekanker.
Groei: sterk. Iets hangende takken.
Bloei: vroeg. Over de bestuiving is nog niets bekend.
Produktiviteit: naar I.V.T.-ervaringen zeer goed en regelmatig.
Vrucht:
Rijptijd: ± 10 dagen vóór Early Rivers en ongeveer gelijk met
Früheste der Mark.
Uiterlijk: matig grote tot grote donkerrode kers.
Kwaliteit: matig zachte kers. Goed aroma, fris zoet, sappig. Valt niet
gemakkelijk van de boom.
Ziekten en beschadigingen: weinig last van monilia; vatbaar voor
bacteriekanker.
O - Vroege van Werder (Zeeuwse Bruine).
Een Duits ras; heeft niet veel verspreiding gevonden in andere landen.
Komt bij ons meest in Zuid-Limburg voor, ook hier en daar in het
rivierkleigebied en Zeeland („Zeeuwse Bruine"). Een redelijk goed ras
op zwaardere gronden, op lichtere gronden niet gezond te houden.
Komt in de Betuwe meestal slechts iets vóór de eerste Meikersen. De
grote verspreiding in Limburg vindt zijn oorzaak in het feit dat hij
enigszins de ruimte tussen Early Rivers en Kernielse opvult.
Plukbaarheid is matig (vrij slecht, als de boom zeer vol hangt). Iets ge
voelig voor regen (vooral indien goed uitgegroeid), kan toch lang
blijven hangen. Is goed houdbaar en geeft geen moeilijkheden bij ver
voer. Zeer gevoelig voor bacteriekanker.
Groei: sterk; vaak zeer grote bomen, met zware gesteltakken; sterk
hangende takken als Early Rivers.
Bloei: iets later dan Early Rivers, kan door deze goed bestoven wor
den.
Produktiviteit: begint vrij vroeg en is dan zeer goed en regelmatig.
Vrucht:
Rijptijd: vrij gelijkmatig, ± V/2 week na Early Rivers en meestal ge
lijk met het begin van Dubbele Meikers; bij grote dracht later en
ongelijkmatig.
Uiterlijk: matig tot grote vrucht, ongeveer als Early Rivers; indien
erg dicht behangen kleiner; roodbruin, iets lichter dan Early Rivers.
Kwaliteit: een zachte kers, redelijk van smaak, met vrij weinig aroma:
de huid is iets knappend; moet goed uitgegroeid en niet te rijp zijn.
Ziekten en beschadigingen: zeer vatbaar voor bacteriekanker; op
zwaardere gronden nog redelijk tot goed te telen. Weinig last van
Monilia, soms last van smalbladigheid.
O - Pater van Mansfeld (Markies).
Een Nederlands ras. Elders treft men hem soms aan onder foutieve
namen. Het is een redelijk goed ras van prima kwaliteit, maar op
lichtere gronden niet gezond te houden. Vele jaren zijn de vruchten
voor een flink deel gebarsten; in de Betuwe komt hij tegelijk met de
Meikersen en in Limburg vlak voor de Kernielse.
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Plukt vrij goed wanneer de vruchten goed van stuk zijn; brengt vaak
hoge prijzen op, behalve daar waar men zwarte kersen wenst. Zeer ge
voelig voor regen, overigens sterke kers.
Groei: sterk, vormt een vrij brede boom.
Bloei: middentijds tot laat, vrij onregelmatig. Goede bestuivers zijn:
Vroege van Werder, Meikers, Bigarreau Napoléon en Udense Spaanse;
een matig goede bestuiver is Early Rivers.
Produktiviteit: vrij vroeg, zeer goed en regelmatig.
Vrucht:
Rijptijd: vrij gelijkmatig, ± 2 weken na Early Rivers en iets na
Vroege van Werder; is al vroeg op smaak, maar de kleur is dan nog
vrij licht; bij zeer dicht behang vaak wat later rijp.
Uiterlijk: matige tot grote, roodbruine kers, indien niet te dicht be
hangen even groot als Early Rivers; kleine pit.
Kwaliteit: een vaste vrucht, knappend, de smaak is zeer goed, aroma
tisch en sappig.
Ziekten en beschadigingen: heeft veel last van bacteriekanker, op zwa
re gronden nog redelijk goed te telen.
O - Bigarreau Napoléon (Gascogner, Rouaan).
In Duitsland, Frankrijk, België, Engeland en de Verenigde Staten zeer
bekend. Komt nog wel in Limburg en op de rivierklei (o.a. als
Rouaan) voor. Het ras heeft zeer veel last van bacteriekanker en
wordt praktisch niet meer aangeplant. Als bonte kers is Udense Spaan
se wellicht te verkiezen door betere gezondheid.
Plukt vrij snel. Springt sterk bij regen. Droge niet gesprongen kersen
kunnen goed worden vervoerd en zijn ook goed houdbaar.
Groei: sterk, de boom is vrij groot, hoog en ijl.
Bloei: laat, gelijk met Inspecteur Löhnis en Schneiders Späte Knorpel
kirsche.
Produktiviteit: vrij vroeg, regelmatig en zeer goed.
Vrucht:
Rijptijd: 3 à 4 weken na Early Rivers, ongeveer gelijk met Schneiders
Späte Knorpelkirsche; wordt vaak lang voordat hij rijp is geplukt
(slechts een geringe consumptie als tafelkers); rijpt vrij ongelijkmatig.
Uiterlijk: grote tot zeer grote, bonte, soms bijna rode kers, bijna zo
groot als Schneiders Späte Knorpelkirsche.
Kwaliteit: hard, smaakt bij volle rijpheid goed.
Ziekten en beschadigingen: op lichte gronden zeer veel last van bac
teriekanker; last van vruchtmonilia.
O - Udense Spaanse.
Waarschijnlijk een Nederlands ras. Komt voornamelijk rondom Uden
voor.
Iets minder vruchtbaar dan Bigarreau Napoléon.
Plukt gemakkelijk. Misschien iets beter bestand tegen regen dan
Bigarreau Napoléon. Vervoer- en houdbaarheid van droge, niet ge
barsten kersen goed.
Op plaatsen waar de industrie koopt zijn de prijzen goed.
Groei: vrij sterk, de boom is hoog en vrij smal. Het blad is vaak sterk
omgekruld.
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Bloei: vrij laat, gelijk met Meikers. Goede bestuivers zijn waarschijn
lijk Inspecteur Löhnis en Schneiders Späte Knorpelkirsche; Pater van
Mansfeld en Mierlose Zwarte zouden ook te gebruiken zijn.
Produktiviteit: begint matig laat, is goed maar nogal onregelmatig.
Vrucht:
Rijptijd: enkele dagen na Bigarreau Napoléon, ongeveer 4 weken na
Early Rivers; rijpt vrij ongelijkmatig.
Uiterlijk: grote tot zeer grote kers, misschien iets kleiner dan Bigar
reau Napoléon; geel met weinig tot veel rood (als Bigarreau Napo
léon).
Kwaliteit: een harde, iets zure kers, met een matige smaak; is voor
namelijk voor verwerking bestemd.
Ziekten en beschadigingen: over het algemeen gezond, hierom boven
Bigarreau Napoléon te verkiezen.
O - Frans Meylingkers.
Een Nederlands ras. Wordt vrijwel alleen in het Land van Maas en
Waal aangetroffen. Beproevenswaard, wanneer men een laat ras wil
hebben, mits men rekening houdt met de matige kwaliteit en vrucht
grootte.
Plukt vrij moeilijk. Matig last van regen. Is goed houdbaar en geeft
weinig moeilijkheden bij vervoer.
Groei: sterk tot zeer sterk; vormt een vrij breeduithangende kroon,
hoog, met enkele steilopgaande takken.
Bloei: vroeg, gelijk met Early Rivers; deze is waarschijnlijk ook een
goede bestuiver.
Produktiviteit: goed en regelmatig.
Vrucht:
Rijptijd: zeer laat, Al/2 à 5 weken na Early Rivers; rijpt ongelijkmatig.
Behoort tot de laatste zoete kersen.
Uiterlijk: matig grote (iets kleiner dan Early Rivers), donkerbruin
tot zwarte kers.
Kwaliteit: een harde, zoete kers met een matige smaak.
Ziekten en beschadigingen: weinig bacteriekanker op zware gronden,
elders onbekend; vrij weinig last van vruchtmonilia.
Rassen waarmee meer ervaring is gewenst
X - Steyl (Leenderskers). K.: N.V. Gebr. Leenders, Tegelen; 1935.
Kw.r.: 1960.
Tamelijk krachtig groeiende boom, vormt een brede kroon. De bloei
valt tamelijk vroeg, de rijptijd ligt tussen Early Rivers en Schneiders
Späte Knorpelkirsche. De kers is bijzonder gemakkelijk plukhaar, is
groot, roodzwart gekleurd en heeft rood sap. De vrucht gaat zonder
beschadiging van de steel. Bij vochtig weer vertoont deze kers geen
neiging tot barsten. Geplukte vruchten zijn vrij goed houdbaar. Vol
gens reeds opgedane ervaringen is de weerstand tegen nachtvorst en
tegen ziekten in het algemeen zeer goed.
X - Puther Dikke. Afkomstig uit Puth (L.).
Het is een gezonde sterke boom met tamelijk brede kroon. De rijptijd
valt laat middentijds, gelijk met Schneiders Späte Knorpelkirsche. De
vrucht is iets kleiner dan Schneiders Späte Knorpelkirsche, sappig en
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knappend met rode sapkleur en kleine steen. Niet gevoelig voor regen
en zeer goed te vervoeren. De vruchtbaarheid is goed.
Afgevoerd
Koningskers
Dit ras verdient op grond van de gevoeligheid voor bacteriekanker en het sterke
scheuren bij vochtig weer geen aanbeveling.
Frühe Französische
De vruchten zijn te klein en de boom heeft te veel last van bacteriekanker.

ONDERSTAMMEN
De keus is beperkt tot zaailingen van de Limburgse Boskriek en een
vegetatief vemeerderbare onderstam, F 12/1, een selectie van het East
Malling Research Station in Engeland. Beide onderstammen geven
een sterke groei.
Limburgse Boskriek.
Als zodanig worden alleen zaailingen gekeurd, welke afkomstig zijn
uit zaad van goedgekeurde moederbomen.
Waar vóór alles op gelet wordt is een zo groot mogelijke resistentie
tegen bacteriekanker. Zaailingen, welke niet afkomstig zijn van goed
gekeurde moederbomen worden gekeurd als zaailingkers.
F 12/1.
Een sterk groeiende onderstam, welke in hoge mate resistent is tegen
bacteriekanker. De verankering is uitstekend en men heeft verder het
voordeel van mooie uniforme stammen. De geringe opslag op het
moerbed heeft een snelle verspreiding tegengewerkt.

KRUISBES
In vergelijking met andere fruitsoorten heeft de kruisbes slechts gerin
ge betekenis. Ze worden onrijp geplukt voor de fabriek en rijp voor de
verse consumptie. De bloei valt in het algemeen in de 2e helft van
april, de pluktijd van de onrijpe bessen in de 2e helft van juni, die
van de rijpe in de 2e helft van juli.
A - Whitesmith (Engelse Witte, Weisse Triumphbeere). Een oud ras,
reeds vóór 1817 in Engeland gewonnen.
Wordt meestal onrijp geplukt voor Engeland.
Groei: tamelijk sterk.
Produktiviteit: goed.
Vrucht:
Rijptijd: middentijds.
Uiterlijk: tamelijk grote, bleekgroene, fijndonzig behaarde vruchten;
dunne schil.
Kwaliteit: goed van smaak.
A - Whinham's Industry (Rote Triumphbeere). K.: R. Whinham, Mor
peth, Northumberland, Engeland; omstreeks 1835.
Wordt zowel voor verse consumptie als voor de fabriek geteeld.
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Groei: tamelijk krachtig.
Produktiviteit: goed.
Vrucht:
Rijptijd: middentijds.
Uiterlijk: tamelijk grote, donkerpaarsrode vruchten, kortviltig behaard
met verspreide borstelharen.
Kwaliteit: tamelijk goed van smaak.
B - Crown Bob (Lentse Blonde). Een oud ras, gewonnen in Engeland
vóór 1823.
Wordt geteeld voor verse consumptie, en dus rijp geplukt.
Groei: middelmatig krachtig, iets uithangend.
Produktiviteit: vrij goed.
Vrucht:
Rijptijd: middentijds.
Uiterlijk: middelmatig grote, donkerpaarsrode, zwak borstelig behaar
de vruchten.
Kwaliteit: tamelijk goed van smaak.
Ziekten en beschadigingen: tamelijk vatbaar voor Amerikaanse kruisbessemeeldauw.
Ras waarmee meer ervaring is gewenst
X - Columbus. Een ras dat zeer veel overeenkomst vertoont met
Engelse Witte, maar een iets opgaander groei heeft.

KWEEPEER
De kweepeer wordt uitsluitend gebruikt in de verwerkingsindustrie
nl. voor confijten en voor gelei- en jambereiding. Van een teelt kan
men in Nederland niet spreken. Hier en daar verspreid vindt men
enkele bomen langs slootkanten, op buitenplaatsen en bij particu
lieren.
Als boomvorm gebruikt men meestal de struik of halfstam. De onder
stam is Kwee A of meidoorn (Crataegus monogyna). Op Kwee A
veredelde rassen hebben een kortere levensduur en groeien minder
goed. Kweeperen bloeien in de regel laat, ongeveer 3 weken na de
peer, en hebben daardoor weinig last van nachtvorst.
Men onderscheidt in de kweepeer twee groepen nl.
Ie. de meer ronde vorm: appelkwee;
2e. de meer langwerpige vorm: peerkwee.
Op de proeftuin van I.V.T. te Wageningen staat een sortiment van
12 rassen, waarvan de volgende 3 rassen naar voren komen: Cham
pion, Portugese Kweepeer en Leskovatz.
Champion: Gevonden door Meech te Vineland, New Yersey, Ver.
Staten van Amerika in 1870.
Groei: middelmatig sterk, iets opgaand, vertakt goed. Geschikt voor
struik en halfstam.
Bloei: zeer vroeg (d.w.z. begin van de bloei eind april); gedeeltelijk
zelffertiel.
Produktiviteit: vroeg, regelmatig, goed.
Vrucht:
Pluktijd: de eerste helft van oktober.
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Uiterlijk: groot, peer- tot klokvormig, gelijkmatig van vorm en grootte.
Kleur geelgroen tot citroengeel. Sterk viltig.
Kwaliteit: het vruchtvlees is sappig en helgeel.
Bewaarbaarheid: tot eind november te verwerken.
Ziekten en beschadigingen: het hout is zeer vorstgevoelig.
Portugeese Kweepeer: herkomst Portugal.
Geldt als de beste kweepeer. Goed voor de verwerkingsindustrie.
Groei: krachtig rechtopgaand met zeer donkergroen blad. Voldoet
goed als struik op Kwee A en meidoorn.
Bloei: middentijds.
Produktiviteit: zeer goed.
Vrucht:
Pluktijd: van begin tot eind oktober.
Uiterlijk: groot, peervormig, grootste breedte in het middefi. Kleur
geel, dun met viltharen bedekt.
Kwaliteit: vruchtvlees is witgeel, sappig, goed voor koken.
Bewaarbaarheid: tot eind november te verwerken.
Ziekten en beschadigingen: het hout is licht vorstgevoelig.
Leskovatz. Gevonden in 1890 te Leskovatz in Servië, Joegoslavië.
Groei: krachtig, gezond. Vormt een brede kroon met klein glanzend
donkergroen blad.
Bloei: nagenoeg middentijds, vrijwel zelfsteriel.
Produktiviteit: vroeg, zeer goed en regelmatig.
Vrucht:
Pluktijd: oktober.
Uiterlijk: de vrucht is een appelkwee, groot, met ribben. Kleur bij de
pluk groen, later goudgeel, glad, weinig viltig.
Kwaliteit: het vruchtvlees is, ook na koken, wit. Geurig; zeer geschikt
voor jam en gelei.
Bewaarbaarheid: tot december.

MISPEL
De mispel is een ouderwetse fluitsoort, die tegenwoordig nog een en
kele keer in particuliere tuinen wordt aangeplant. Langs slootkanten
van oude boomgaarden en op buitenplaatsen kan men er nog wel
struiken van vinden.
Voor kenners zijn goed „rotte" (d.w.z. rijpe) mispels, die als kruis
bessen worden uitgezogen, een traktatie. Daarom zou het jammer zijn
als ze geheel verdwenen. Ze zijn laat in het najaar rijp.

MOERBEI
Verwant aan de vijg, doch volkomen winterhard. Moerbeien kunnen
eeuwen oud worden, maar ondanks dat heeft de moerbei hier nooit
veel betekend. Als hoogstam of leiboom geeft de plant een voldoende
oogst van flauwzoete vruchten, die sterk neigen tot afvallen. Er zijn
twee soorten, Morus alba, de kleinvruchtige met dunne twijgen, die
voor zijderupsen in aanmerking komt en de Morus nigra, die als
vruchtboom te gebruiken is en zich moeilijk laat verplanten. De
vrucht van beide is in normale gevallen zwart, doch die van alba is
te klein.
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(voor stoofperen zie biz. 103)
Het areaal peren is sinds 1960 wederom iets teruggelopen, hetgeen
blijkt uit de volgende cijfers: 1960 10.833 ha; 1961 10.799 ha. De
meeste belangstelling hebben de rassen Conference, Beurré Hardy,
Triomphe de Vienne en Doyenné du Comice (zie ook de grafiek op
biz. 92). Bij het bestuderen van de grafiek moeten wij er rekening mee
houden dat Beurré Hardy veel als tussenstam wordt gebruikt en dat
dus vele, aanvankelijk als Beurré Hardy gekeurde bomen later worden
omgeënt. Vroege peren zoals Précoce de Trévoux en Clapp's Favourite
worden veel minder gevraagd; wij vinden ze voornamelijk in het
zuiden en het midden van ons land.
Nu de economische eenwording van West-Europa zich steeds verder
ontwikkelt, zullen wij ons moeten afvragen welke consequenties dit
heeft voor onze pereteelt. Op de Duitse, Engelse en Belgische markt
zullen wij toenemende concurrentie ondervinden vanuit Italië en
Frankrijk. Vooral de Italianen bezetten met hun vroege peren een
sterke positie; later in het seizoen worden onze kansen beter. De
hierboven geconstateerde verschuiving naar herfst- en winterperen is
dan ook alleszins toe te juichen. Onze positie zou nog versterkt kunnen
worden als wij aan ons sortiment een of enkele winterperen van goede
kwaliteit enz. zouden kunnen toevoegen. De aandacht van het I.V.T.
is daarom bij de peer in de eerste plaats op dit probleem gericht.
Een groot deel van de peren die de industrie nodig heeft wordt uit
Italië en Frankrijk ingevoerd. De rassen die thans in Nederland in
voldoende hoeveelheden worden aangeplant, blijken minder geschikt
te zijn voor de verwerking (voornamelijk inblikken). Het ras Williams
wordt hier, maar vooral in het buitenland, zeer veel door de industrie
gebruikt; onder Nederlandse omstandigheden geteeld laten smaak en
aroma dikwijls te wensen over. Wanneer wij er in zouden slagen ras
sen te vinden of te kweken die zowel voor verse consumptie als voor
verwerking prima geschikt zouden zijn, zou dit de afzetmogelijkheden
voor onze peren belangrijk verbeteren. Misschien maakt Packham's
Triumph een kans.
De ervaringen met de in dit hoofdstuk genoemde mutanten zijn nog
zeer gering. Wij hebben gemeend ze toch te moeten opnemen omdat
er nogal belangstelling bestaat voor deze nieuwe rassen. Voorzichtig
heid met het aanplanten is echter geboden.
Ten aanzien van de eisen, die een rationele ziektebestrijding stelt aan
het plantplan, geldt hetzelfde als wat bij „Appel" (blz. 37) is opge
merkt, met uitzondering van de opmerking over meeldauwgevoelige
rassen.
Men zal voorts goed doen de rassen die door de handel met een brui
ne kleur gewenst worden, bij elkaar te planten om deze kleur hierop
— bijv. door het gebruik van zwavelbevattende bestrijdingsmiddelen —
teweeg te brengen, en hierop dus zgn. zachte bestrijdingsmiddelen als
captan en TMTD achterwege te laten of niet het gehele seizoen te
gebruiken. Dit geldt bijv. voor Beurré Hardy, Comtesse de Paris,
Conference en Triomphe de Vienne.
De bij „Appel" gemaakte opmerking over bij elkaar te planten rassen
in verband met specifieke gevoeligheid voor bepaalde bestrijdingsmid
delen geldt hier bijv. voor:
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GRAFIEK VAN HET AANTAL DOOR DË N.A.K.-B. GEWAARMERKTE BOMEN

Précoce de Trévoux
Clapp's Favourite
Triomphe de Vienne
Beurré Hardy
Conference
Charneux
Doyenné du Comice
Beurré Alexandre Lucas
Bonne Louise d'Avranches
*) De gegevens zijn ontleend aan de keuringsstatistieken van de
N.A.K.-B.

Doyenné du Comice, waarop het gebruik van zwavelbevattende mid
delen vermeden moet worden, terwijl captan hierbij juist voorkeur ver
dient;
Beurré d' Anjou, Brederode (zoete en zure), Président Loutreuil en
Soldat Laboureur wegens gevoeligheid voor captan;
Beurré Clairgeau en Soldat Laboureur wegens gevoeligheid voor
TMTD.
Voorts zijn alle pererassen gevoelig voor organische kwikverbindin
gen tijdens en na de bloei, zodat hierop dan geen curatieve bespuiting
met deze middelen meer uitgevoerd kan worden en het dus om die
reden van belang is niet alleen de peren bij elkaar te planten, maar
ook de kwikgevoelige appelrassen (Cox's Orange Pippin) hierbij te
laten aansluiten.
Ook bij de peren geldt dus: plant in verband met de ziektebestrijding,
maar rekening houdend met eisen van bestuiving e.d., zo mogelijk
rijen van één ras.
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VAN 9 RASSEN IN DE PERIODEN 1952 T/M 1955 EN 1956 T/M 1959 *)
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Te bestuiven rassen

Goede bestuivers

1. Beurré Alexandre Lucas
2 Beurré Hardy
3 Beurré Lebrun
4 Bonne Louise d'Avranches
5 Charneux (Légipont)
6 Clapp's Favourite
7 Conference
8 Doyenné du Comice
9 Packham's Triumph
10 Précoce de Trévoux
11 Triomphe de Vienne
12 Williams

4
5
2
5
2
2
2
2
1
2
1
2

5
6
5
6
6
5
4
5
2
4
2
5

6
8
6
8
8
7
5
6
5
12
4
6

10 11 12
12
10
10 12
10 11 12
6 8 11 12
7 10 12
7 8 10 11
5 6
8 10

7

8

Over de ontbrekende rassen zijn nog onvoldoende gegevens
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PLUK- EN BEWAARTIJDENGRAFIEK
aug. sept. okt. nov. dec. jan. febrJ mrt

A - Hoofdrassen:
-Précoce de Trévoux (blz. 94)
Clapp's Favourite (blz. 95)
Triomphe de Vienne (blz. 96)
Beurré Hardy (blz. 96)
Bonne Louise d'Avranches (blz. 97)
Charneux (blz. 98)
Conference (blz. 97)
Doyenné du Comice (blz. 98)
Beurré Alexandre Lucas (blz. 99)
N - Beproevenswaardige rassen:
Packham's Triumph (blz. 100)

O - Rassen van zeer beperkte betekenis:
Williams (blz. 100)
Herfstpeer van Geulle (blz. 101)
Beurré Lebrun (blz. 101)
Président Loutreuil (blz. 102)
X - Rassen waarmee meer ervaring is gewenst
Ewart (blz. 102)
Gorham (blz. 102)

Legenda:

jlllllllll

pluktijd
bewaarperiode in koelhuis
verlenging van bewaarperiode bij gasbewaring

A - Précoce de Trévoux. K.: M. Treyve, Trévoux (Ain), Frankrijk.
Voor het eerst in 1862 vermeld.
Dit is nog steeds het vroegste ras van behoorlijke kwaliteit. In de
noordelijke provincies ondervindt Précoce concurrentie van de Clapp's
Favourite uit de zuidelijke provincies. Voldoet het beste in Zeeland,
Limburg en Zuid-Holland.
Groei: matig sterk. Vormt een vrij grote, brede boom, geschikt voor
struik, bij voorkeur op kwee A, tussenstam is niet noodzakelijk. Vervangsnoei is noodzakelijk.
Bloei: vroeg, stuifmeel is goed, geeft indien geen bestuiving optreedt
parthenocarpe vruchten.
Produktiviteit: vroeg, regelmatig en goed, draagt vooral aan de top
van de takken. Op zaailing later vruchtbaar.
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1 = Précoce de Trévoux
4 =» Beurré Hardy

2 = Clapp's Favourite

3 = Triomphe de Vienne

Précoce de Trévoux (vervolg)
Vrucht:
Pluktijd: omstreeks midden augustus.
Uiterlijk: tamelijk groot, regelmatig, kleur groen, later groengeel met
lichte blos.
Bewaarbaarheid: niet lang houdbaar, spoedig buikziek.
Kwaliteit: behoorlijke frisse handpeer, voor de eerste helft van augus
tus; kwaliteit op kwee beter dan op zaailing.
Ziekten en beschadigingen: het ras heeft veel last van schurft; ringvlekkenmozaïek komt veel voor. Gevoelig voor dinitrorhodaanbenzeen.
Mutant
Supertrévoux. Kw.r. aangevraagd door N.V. Wed. P. de Jongh, Goes.
De vruchten zijn aanmerkelijk groter, iets stomper van vorm en
enigszins anders van kleur dan die van Précoce de Trévoux. Zij kun
nen gelijk geplukt worden. Aangezien de Précoce vaak aan de kleine
kant is lijkt deze mutant een verbetering. Er zijn verder geen ervarin
gen met dit ras.
A - Gapp's Favourite. K.: Th. Clapp, Dorchester, Mass., Ver. Staten
van Amerika, voor 1860.
Wordt door het gehele land geteeld en is bekend bij de consument.
Deze peer is niet lang bewaarbaar en zeer schurftgevoelig; moet op
tijd worden geplukt, anders snel beurs. Gevraagd door verwerkings
industrie.
Groei: sterk op zaailing, op kwee A met tussenstam goed. Het ge
bruik van een tussenstam is noodzakelijk daar de verenigbaarheid
met kwee onvoldoende is; vormt veel slap neerhangend hout.
Bloei: laat, stuifmeel goed.
Produktivität: vrij laat maar dan goed vruchtbaar; op zaailing laat
vruchtbaar.
Vrucht:
Pluktijd: tweede helft van augustus.
Uiterlijk: vrucht groot, regelmatig, kleur groen tot geelgroen met
fraaie blos.
Kwaliteit: zeer sappige, goede handpeer, tamelijk flauw.
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Bewaarbaarheid: eventueel voor industrieverwerking tot half septem
ber in koelhuis bewaren.
Ziekten en beschadigingen: matig gevoelig voor droogte, gevoelig voor
dinitrorhodaanbenzeen. Zeer vatbaar voor schurft.
Mutant
Jumbo Clapp's. Kw.r.: aangevraagd door Gebr. Lindenbergh te Wemeldinge (Z.). Een mutant van Clapp's Favourite; heeft grotere vruch
ten en groter blad. Bloeit vroeger dan Clapp's Favourite. Verder nog
geen ervaring met dit ras.
A - Triomphe de Vienne. K.: M. Jean Colland, Monhagnan (Isère),
Frankrijk. In de handel gebracht door Cl. Blanchet te Vienne.
Dessertpeer van uitstekende kwaliteit. Door „korte snoei" en het ge
bruik van zachte bestrijdingsmiddelen is een regelmatige en hoge produktie mogelijk, doch de vruchten blijven dan vaak groen. Wordt alge
meen geteeld, het meest in het midden van ons land: Gelderland,
Utrecht en Zuid-Holland.
Groei: tamelijk sterk, vormt een vrij brede boom; de meest gewenste
onderstam is Kwee A met tussenstam, rechtstreeks op Kwee A is de
groei te zwak wegens onvoldoende verenigbaarheid. Geschikt voor
struik.
Bloei: tamelijk laat, stuifmeel is goed.
Produktiviteit: draagt onregelmatig, vruchtdunnen gewenst.
Vrucht:
Pluktijd: perste helft van september. <
Uiterlijk: vrucht groot, regelmatig, kleur groen tot bronskleurig.
Kwaliteit: goed, sappig, zoet, uitstekende handpeer voor september.
Bewaarbaarheid: in koelhuis tot midden oktober.
Ziekten en beschadigingen: veel last van late schurft. Op droogtegevoelige gronden minder op z'n plaats. Gevoelig voor koper en, vooral
in combinatie met fosforesters, voor fenson (PCPBS). Regelmatig ge
bruik van captan en TMTD geeft gladde en groene vruchten, welke
door de handel meestal minder gewaardeerd worden.
A - Beurré Hardy. K.: M. Bonnet, Boulogne-sur-Mer, Frankrijk. In de
handel gebracht door J. L. Jamin, Bourg la Reine (Seine).
Wordt door de handel en consument zeer gewaardeerd door de goede
kwaliteit, is goed vervoerbaar en behoorlijk houdbaar. Komt vooral
voor in Zeeland en in Zuid- en Noord-Holland maar is de laatste
jaren ook in andere delen van ons land veel geplant. Wordt bovendien
steeds meer gebruikt als tussenstam.
Groei: sterk, vormt een vrij steile en weinig vertakte boom; zaailing
onderstam is beslist ongeschikt. Groeit op Kwee A tamelijk sterk. Door
de sterke groei is uitbuigen en vormsnoei noodzakelijk.
Bloei: tamelijk laat, stuifmeel goed.
Produktiviteit: tamelijk laat, maar dan goed en regelmatig.
Vrucht:
Pluktijd: eerste 3 weken van september. Bij te vroege pluk holle
vruchten.
Uiterlijk: vrucht matig groot, kleur roestbruin, schil stevig.
Kwaliteit: vlees zacht, sappig, zoet en aromatisch, bijzonder goede
handpeer.
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Bewaarbaarheid: in koelhuis tot half november. Direct na de pluk
overbrengen naar het koelhuis. Bij te lange bewaring ontstaan vaak
holten rond het klokhuis (lage temperatuurbederf).
Ziekten en beschadigingen: minder geschikt voor droogtegevoelige gron
den. Vatbaar voor schurft. Gevoelig voor koper. Regelmatig gebruik
van captan en thiram (TMTD) geeft gladde en groene vruchten, die
door de handel meestal minder gewaardeerd worden. Ringvlekkenmozaïek komt veel voor. Er zijn evenwel aanwijzingen dat het lijnnerfvirus ernstiger gevolgen .heeft dan het ringvlekkenmozaïek.
A - Bonne Louise d'Avranches. K.: M. Longueval, Avranches, Frank
rijk. Droeg voor het eerst rond 1780-1788.
Stelt hoge eisen aan bodem en verzorging. Op droge gronden is de
groei vaak te zwak. Op kalkrijke gronden komt chlorose voor. Schurftgevoelig en zeer droogtegevoelig.
Groei: matig sterk, vormt een smalle, steilopgaande boom met een
sterke harttak. De meest gewenste onderstam is Kwee A met tussenstam, rechtstreeks op Kwee A is de groei te zwak en treedt onverenig
baarheid op. Op zaailing niet aan te raden, vruchten blijven dan te
groen, terwijl de schurftgevoeligheid toeneemt.
Bloei: middentijds, stuifmeel goed.
Produktiviteit: vroeg, tamelijk regelmatig en behoorlijk, gemiddelde
kg-opbrengst voldoende, doch niet hoog.
Vrucht:
Pluktijd: omstreeks half september.
Uiterlijk: tamelijk klein, slank, kleur groen met fraaie donkerbruin
rode blos.
Kwaliteit: goedé handpeer, iets zuur, sappig en met een aangenaam
aroma.
Bewaarbaarheid: in koelhuis tot eind november te bewaren; zeer ge
voelig voor overrijpheid, om deze reden direct na de pluk naar het
koelhuis brengen. Verliest iets van zijn aroma tijdens en na de bewa
ring.
Ziekten en beschadigingen: minder geschikt voor droogtegevoelige
gronden, vatbaar voor schurft, op kalkrijke gronden chlorose, gevoe
lig voor koper en dinitrorhodaanbenzeen.
Mutant
Dubbele Bonne Louise: Kw.r.: aangevraagd door fa. A. van Liere en
Zn., Kapelle (Z.). Onderscheidt zich van Bonne Louise d'Avranches
door grotere vruchten. Daar de Bonne Louise vaak aan de kleine kant
is, kan deze mutant een verbetering zijn. Er is evenwel nog geen er
varing met deze mutant.
A - Conference. K.: M. Rivers, Sawbridgeworth, Engeland, vóór 1885.
In 1894 in de handel gebracht.
De hoge kg-opbrengst en het gemak waarmede dit ras kan worden
geteeld hebben hem tot één der meest geteelde rassen in het land ge
maakt. Kan goed gekoeld worden en rijpt na gasbewaring goed na.
Groei: matig, geschikt voor struik en spil op zaailing en Kwee A,
tussenstam niet noodzakelijk, maar wordt in vele gevallen wel aange
raden; vruchten waaien gemakkelijk af.
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Bloei: tamelijk laat, stuifmeel goed, vaak parthenocarpe vruchten.
Produktiviteit: draagt vroeg, regelmatig en zeer goed, vruchtdunnen
gewenst.
Vrucht:
Pluktijd: tweede helft september.
Uiterlijk: matig groot, onregelmatig, flesvormig; kleur groen, later
groengeel met veel roest.
Kwaliteit: vruchtvlees licht oranje, sappig en zoet, zeer goede hand
peer, schil dik.
Bewaarbaarheid: in koelhuis tot februari te bewaren, met gasbewaring
(4% CO +16% O2) tot half maart, rijpt goed na. Op tijd plukken
komt de bewaarbaarheid ten goede.
Ziekten en beschadigingen: gevoelig voor Californische pap en koper.
Minder geschikt voor droogtegevoelige gronden. Ringvlekkenmozaïek
komt veel voor.
Mutant:
Dubbele Conference. Kw.r.: aangevraagd door de N.V. Testers de
Meulemeester te Zundert (N.Br.) en door H. Fleuren te Baarlo (L.).
Onder deze naam zijn 2 mutanten van de Conference aangemeld die
zich van de Conference onderscheiden door grotere vruchten.
A - Charneux (Légïpont, Fondante de Charneux). K.: M. Légipont,
Charneux bij Luik, België; rond 1800.
Zeer goede hand peer, die vooral in Limburg veel wordt geteeld. Vol
doet in Groningen, Friesland en het noorden van Drente minder goed.
Bomen op zaailing worden er veel mee omgeënt; komt vrijwel in het
gehele land voor, past op zaailing minder goed in intensieve aanplan
tingen.
Groei: op zaailing tamelijk sterk, op Kwee A met tussenstam tamelijk
zwak; als onderstam zijn zowel zaailing als Kwee A met tussenstam
geschikt. Vormt zich moeilijk vanwege de sterke harttak, steile groei.
Bloei: middentijds, stuifmeel goed.
Produktiviteit: laat, maar dan tamelijk regelmatig en goed.
Vrucht:
Pluktijd: tweede helft van september.
Uiterlijk: matig groot, bleekgroen, later meer geel.
Kwaliteit: vlees zacht, smeltend en zoet, goede handpeer.
Bewaarbaarheid: in koelhuis tot december te bewaren, kleine vruch
ten tot ongeveer half januari. Verliest bij bewaring veel van zijn
aroma. Grove vruchten gevoelig voor overrijpheid.
Ziekten en beschadigingen: gevoelig voor Californische pap en koper.
Vatbaar voor schurft. Virologische stenigheid komt in toenemende
mate voor.
A - Doyenné du Comice. K.: Tuinbouwbond, Angers, Frankrijk.
Droeg voor het eerst in 1849.
Deze zeer fijne handpeer wordt door de handel en de consument hoog
gewaardeerd. Door het gebruik van zachtere bestrijdingsmiddelen kan
men hogere kg-opbrengsten verkrijgen.
Groei: op zaailing sterk en daardoor te onvruchtbaar; de meest ge
bruikte onderstam is Kwee A, tussenstam niet noodzakelijk. Vormt een
opgaande, steile kroon.
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1 = Bonne Louise d'Avranches
4 = Doyenné du Comice

2 = Conference

3 = Charneux

Bloei: laat, stuifmeel goed.
Produktiviteit: vrij laat en matig, door het gebruik van zachtere
bestrijdingsmiddelen hogere en regelmatiger opbrengst.
Vrucht:
Pluktijd: einde september tot begin oktober.
Uiterlijk: groot, breed, onregelmatig van vorm; kleur geelbruin, soms
met zwakke blos.
Kwaliteit: bijzonder fijne handpeer, vlees zeer sappig, smeltend zoet
en aromatisch, schil zeer teer, gevoelig voor windbeschadiging.
Bewaarbaarheid: in koelhuis tot februari. Direct na de oogst in koel
huis plaatsen.
'Ziekten en beschadigingen: last van junival; gevoelig voor koper- en
voor zwavelbevattende middelen.
Mutant:
Bronskleurige Doyenné. Kw.r.: aangevraagd door Gebr. J. C. en P. C.
van 't Westeinde te 's-Heer Arendskerke. Onderscheidt zich van
Doyenné du Comice door de bronskleurige vruchten. De vrucht zou
minder gevoelig voor beschadigingen zijn.
A - Beurré Alexandre Lucas. Gevonden rond 1870 in een bos te Blois
(Loire-et-Cher), Frankrijk. In de handel gebracht in 1874.
Wordt gewaardeerd om zijn late rijptijd, goede houdbaarheid en be
hoorlijke vruchtgrootte. Rijpt in het noorden van het land onvol
doende.
Groei: matig sterk, heeft een tamelijk brede kroon, met hangende tak
ken, vormt moeilijk. Kwee A met tussenstam verdient aanbeveling, ook
zaailing is goed bruikbaar, vooral daar waar de groei te wensen over
laat.
Bloei: zeer vroeg, stuifmeel slecht.
Produktiviteit: tamelijk vroeg en regelmatig, behoeft zelden gedund
te worden. Kg-opbrengst loopt nogal uiteen, maar is meestal vol
doende.
Vrucht:
Pluktijd: eerste helft van oktober.
Uiterlijk: vrucht groot, regelmatig, kleur groen, later geel.
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Kwaliteit: middelmatige handpeer, vlees grof, brokkelig, tamelijk sap
pig en matig zoet.
Bewaarbaarheid: in koelhuis tot februari.
Bij bewaring in bewaarplaats veel last van inwendig bruin, meer ge
schikt voor koelen. Ongeschikt voor gasbewaring.
Ziekten en beschadigingen: op droogtegevoelige gronden minder goed
op z'n plaats. Ringvlekkenmozaïek komt vrij veel voor.
Mutant:
Lucas Bronzée. Kw.r.: aangevraagd door Gebr. Lindenbergh, Wemeldinge (Z.). Onderscheidt zich van Beurré Alexandre Lucas door de
bronskleurige vruchten.
N - Packham's Triumph. K.: C. H. Packham, Australië, rond 1806.
Ontstaan uit een kruising van Uredale St. Germain met Williams.
Wordt in Zuid-Afrika zeer veel geteeld, in ons land plaatselijk. Vol
doet uitstekend. Een ras van goede kwaliteit en goede vruchtbaarheid.
Deze peer is zeer goed bruikbaar als handpeer (bewaarpeer) en voor
de conservenindustrie.
Gebleken is dat hij op zaailing op iets latere leeftijd minder bobbelig
is dan in zijn jeugd en op kwee A.
Groei: middelmatig sterk; vormt spoedig hangende takken door de
zeer grote vruchtdracht. Het ras is bijzonder vruchtbaar, zelfs in die
mate dat men er op kwee, al of niet met tussenstam, nauwelijks een
boom van kan kweken. Aanbevolen wordt daarom deze peer op zaai
lingonderstam te kweken.
Bloei: middentijds.
Produktivität: vroeg, regelmatig en zeer goed.
Vrucht:
Pluktijd: tweede helft september.
Uiterlijk: matig groot; kleur groengeel, later geel; iets onregelmatig
van vorm, bobbelig.
Kwaliteit: zeer sappig, vlees wit, iets muskussmaak. Goede dessert
peer. Geschikt voor de verwerkingsindustrie.
Bewaarbaarheid: tot eind februari. Iets beter houdbaar in de gascel
dan in de koelcel. Blijft sappig en rijpt na de bewaring goed na.
O - Williams (Bon Chrétien Williams, Bartlett). K.: M. Stair, Aldermalston, Berkshire, Engeland; rond 1770. Door Williams te Turnham
in de handel gebracht.
Is speciaal geschikt voor de verwerkingsindustrie en moet daarom in
flinke partijen aangevoerd worden. De smaak en het aroma van de in
Nederland geteelde Williams is evenwel niet zo goed als van de Wil
liams uit Italië en Zuid-Frankrijk. Heeft een sterke muskussmaak en
is daarom als handpeer niet erg in trek.
Groei: matig sterk, vormt een matig grote boom met veel slap afhan
gend hout. Geschikt voor struik op zaailing maar vooral op Kwee A
met tussenstam.
Bloei: laat, stuifmeel goed.
Produktiviteit: tamelijk vroeg, regelmatig en goed, op zaailing minder
produktief.
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1 — Beurré Alexandre Lucas
4 = Herfstpeer van Geulle

2 = Packham's Triumph

3 = Williams

Vrucht:
Pluktijd: eerste helft september, is kort houdbaar, rijpt gelijkmatig.
Uiterlijk: matig groot, regelmatig van vorm; kleur geel.
Kwaliteit: matig, vlees zacht, sappig, sterke muskussmaak (speciaal op
Kwee A), zeer goede fabriekspeer. Heeft geen last van stenigheid.
Bewaarbaarheid: in koelhuis tot november. Kleurt bij bewaring mooi
na. Na bewaring is de schil zeer gevoelig voor beschadiging. Sor
tering met de hand verdient de voorkeur.
Ziekten en beschadigingen: dit is het enige pereras dat geen stenige
vruchten vertoont en dat daarom geschikt is om stenige peren mee om
te enten.
Mutant:
Max-Red Bartlett (Rode Williams). Deze rode mutatie van Williams
is ontstaan bij de Heer A. D. MacKelvie, Zillah, Washington, Ver.
Staten van Amerika en in 1938 ontdekt. Rijptijd is ongeveer 14 dagen
later dan de Williams. De kleur is paarsrood op gele ondergrond.
O - Herfstpeer van Geulle.
Wordt in Limburgse boomgaarden nog veel aangetroffen doch weinig
of niet meer aangeplant. Wordt gevraagd door de industrie (inblikken).
Groei: sterk, vormt een grote boom met stevige, schuinopgaande tak
ken; als hoogstam aangeplant.
Bloei: laat.
Produktivität: vroeg, regelmatig en bijzonder goed, mits voldoende
kruisbestuiving mogelijk is, soms beurtjaren.
Vrucht:
Rijptijd: eerste helft september.
Uiterlijk: groot, iets lang gerekt. Kleur: bleekgroen-groen met soms
iets blos.
Kwaliteit: voor handpeer niet geschikt, zéér snel buikziek; heeft alleen
waarde voor de industrie.
Bewaarbaarheid: kan niet worden bewaard. Direct verwerken.
O - Beurré Lebrun. K.: M. Gueniot in Troyes. Ontstaan uit een krui
sing van Doyenné d'hiver met Beurré d'Hardenpont; 1863.
Zeer lange, grote peer van behoorlijke kwaliteit. Zou zich waarschijn
lijk niet kunnen handhaven wanneer er voldoende andere fabrieksperen werden geteeld.
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Groei: tamelijk sterk, aanbevolen onderstam kwee.
Bloei: middentijds, stuifmeel goed.
Produktiviteit: begint middelmatig vroeg en is verder regelmatig en
goed.
Vrucht:
Pluktijd: begin tot eind september.
Uiterlijk: zeer groot en lang met een zeer lange steel; kleur groengeel
met onregelmatige groene vlekken, soms iets roestig.
Kwaliteit: vlees wit, sappig, smeltend, muskussmaak; industriepeer.
Bewaarbaarheid: tot half oktober.
Ziekten en beschadigingen: weinig last van schurft.
O - Président Loutreuil. Herkomst onbekend.
Goed vruchtbaar ras van behoorlijke kwaliteit, zeer vatbaar voor
schurft. Bij laat oogsten snel beurs, zeër gevoelig voor inwendig bruin
en verkleuring van de schil. Zeer tere schil, moeilijk vervoerbaar.
Groei: tamelijk sterk, vormt een tamelijk kleine boom. Geschikt voor
struik, zowel op zaailing als Kwee A met tussenstam.
Bloei: middentijds, stuifmeel goed.
Produktiviteit: vroeg, regelmatig en zeer goed. Dunnen noodzakelijk.
Vrucht:
Pluktijd: eind september-begin oktober.
Uiterlijk: matig groot, kleur oranjebruin, schil glad, dun en teer.
Kwaliteit: vrucht fijnvlezig, sappig en sterk gemuskeerd.
Bewaarbaarheid: in koelhuis tot de eerste week van januari.
Ziekten en beschadigingen: gevoelig voor captan en voor mengsels van
thiram (TMTD) met Karathane, zeer vatbaar voor schurft.
Rassen waarmee meer ervaring is gewenst
X - Ewart. Ouders onbekend, ontstaan bij Mortimer Ewart, East
Akron, Ohio, Ver. Staten van Amerika.
Groeit goed op Kwee A en vormt een vrij brede boom; bloeit midden
tijds. Goed en vroeg vruchtbaar. Pluktijd half tot eind september,
ongeveer anderhalve maand bewaarbaar (tot begin november), dus
iets langer dan Bon Chrétien Williams. De vrucht is middelmatig tot
groot, regelmatig van vorm, dik peervormig, type Bon Chrétien Wil
liams. De steel is middelmatig lang, de kleur is groengeel. De kwali
teit is goed. Het vlees is sappig en fijn, met enkele steencellen bij het
klokhuis.
X - Gorham. K.: New York State Agricultural Experiment Station
(Richard Wellington), Geneva, Ver. Staten van Amerika. Ontstaan uit
een kruising van Bartlett met Joséphine de Malines, 1910.
Boom groeit sterk, de bloei valt middentijds. De vruchtbaarheid is
jaarlijks goed. De vrucht is eind september plukrijp. De vrucht is
langer van vorm dan Bartlett, heeft minder blos en is doffer groen.
Het vlees is wit, zeer sappig, zoet, niet melig bij rijpheid. Het ras is
tamelijk vatbaar voor schurft. Over de bewaarbaarheid in het koelhuis
is nog te weinig bekend.
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1 = Beurré Lebrun

2 = Président Loutreuil

3 = Ewart

4 = Gorham

Afgevoerd
Beurré Superfin: te gauw buikziek.
Nec Plus Meuris: is laat vruchtbaar en draagt onregelmatig.

STOOFPEREN
Op oudere bedrijven vinden we nog wel eens een flink aantal stoof
peren, maar meestal beperkt deze teelt zich tot een rijtje langs een
sloot, een windscherm of tot een deel van het bedrijf waar de grond
minder geschikt is voor ander fruit.
PLUK- EN BEWAARTUDENGRAFŒK

-

okt. nov. dec. jan. febr. mrt.
Winterrietpeer (blz. 104)
Roem van Altena (blz. 104)
Gieser Wildeman (blz. 104)
Zoete Brederode (blz. 105)
Brederode (blz. 105)
Saint Remy (blz. 106)
Kleipeer (blz. 106)
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pluktijd
bewaarperiode in bewaarplaats
verlenging van bewaarperiode bij koelhuisbewaring
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In het seizoen 1959-'60 werden door de N.A.K.-B. de volgende aan
tallen bomen geplombeerd:
Gieser Wildeman
Saint Remy
Kleipeer (Winterjan)
Zoete Brederode
Zure Brederode
Winterrietpeer

3395
3059
834
627
323
148

Totaal

8386

Winterriefpeer. Is wellicht een zeer oude peer, herkomst onbekend.
Stoofpeer van uitstekende kwaliteit en grootte, komt op enkele be
drijven als oude boom voor en men vraagt zich af, waarom dit ras
niet meer wordt aangeplant.
Groei: middelmatig sterk, opgaande boom met afhangende takken.
Geschikt voor hoogstam en struik, op zaailing en Kwee A.
Bloei: middentijds.
Produktiviteit: vroeg, regelmatig en goed vruchtbaar, dunnen gewenst.
Vrucht:
Pluktijd: begin oktober.
Uiterlijk: vrucht groot, regelmatig, kleur bruin.
Bewaarbaarheid: in bewaarplaats tot februari; beter niet in koelhuis
bewaren, daar de vruchten dan inwendig bruin verkleuren.
Kwaliteit: uitstekende stoofpeer.
Ziekten en beschadigingen: op natte gronden last van kanker, de jon
ge vruchtjes zijn zeer koudegevoelig.
Roem van Altena (Belgische Bakpeer). Herkomst onbekend, komt
reeds lang verspreid in Nederland voor.
Stoofpeer van behoorlijke kwaliteit en goede vruchtbaarheid, is ge
makkelijk te telen en lang bewaarbaar, wordt nog maar weinig ge
teeld.
Groei: matig sterk, vormt een matig grote boom.
Bloei: vroeg tot middentijds, stuifmeel slecht.
Produktiviteit: vroeg, goed en regelmatig vruchtbaar. Dunnen nood
zakelijk.
Vrucht:
Pluktijd: begin oktober.
Uiterlijk: matig groot, regelmatig van vorm.
Bewaarbaarheid: in bewaarplaats tot begin maart.
Kwaliteit: goede stoofpeer, vlees zacht en tamelijk zoet, iets wrang.
Gieser Wildeman. K.: Wildeman, wonende nabij het riviertje de Giessen bij Gorinchem. Door het Boskoopse kwekershuis v. d. Willik en
Zonen in de handel gebracht.
Veel last van rotneuzen en droogtegevoelig. De minder goede ge
zondheid van de boom en de vaak kleine vruchten maken dit ras min
der aantrekkelijk.
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1 = Winterrietpeer
4 = Zoete Brederode

2 = Roem van Altena

3 = Gieser Wildeman

Groei: op zaailing tamelijk zwak, vormt een kleine gedrongen boom.
Geschikt voor hoogstam en struik. Flink snoeien om groei te be
vorderen.
Bloei: middentijds, stuifmeel goed.
Produktiviteit: draagt vroeg, tamelijk regelmatig en goed, blijft in
produktie bij andere stoofperen achter, soms beurtjaren.
Vrucht:
Pluktijd: begin tot half oktober.
Uiterlijk: tamelijk klein, bruingeel met veel roest.
Kwaliteit: zeer goede stoofpeer, zachtvlezig, korrelig.
Bewaarbaarheid: in bewaarplaats tot eind januari, in koelhuis tot eind
februari. Vatbaar voor steelrot.
Ziekten en beschadigingen: gevoelig voor Californische pap; minder
geschikt voor droogtegevoelige gronden.
Zoete Brederode. Zeer waarschijnlijk van Nederlandse herkomst, ±
19e eeuw, vermoedelijk gevonden in de gemeente Appeltern.
Kan zeer gemakkelijk geteeld worden. Heeft vaak een knobbeltje bij
de steel. Kwaliteit als stoofpeer goed.
Groei: matig sterk, vormt een grote boom, met veel slap neerhangen
de takken, op Kwee A is de groei tamelijk zwak; het meest geschikt
voor struikvorm.
Bloei: vroeg, stuifmeel goed.
Produktiviteit: tamelijk laat vruchtbaar, maar dan regelmatig en goed.
Vrucht: Pluktijd: begin oktober.
Uiterlijk: vrucht matig groot, platrond, kleur groen met roestbruine
dekkleur.
Kwaliteit: stoofpeer van goede kwaliteit, iets rins.
Bewaarbaarheid: in bewaarplaats tot half maart.
Ziekten en beschadigingen: ringvlekkenmozaïek zeer algemeen, gevoe
lig voor captan, veel last van knoprot.
Brederode. (Zure Brederode). Herkomst onbekend.
Stoofpeer van behoorlijke kwaliteit, vraagt evenals Zoete Brederode
weinig verzorging, verdraagt natte en zware kleigronden opmerkelijk
goed, komt verspreid door geheel Nederland voor.
Groei: sterk, vormt een grote boom met veel afhangende takken, op
Kwee A is de groei tamelijk zwak. Als kleine struik alleen op Kwee A.
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1 = Brederode

2 = Saint Remy

3 = Kleipeer

Bloei: vroeg, stuifmeel goed.
Produktiviteit: draagt laat, regelmatig en behoorlijk.
Vrucht: Pluktijd: begin oktober.
Uiterlijk: vrucht groot, rond, met meestal een knobbeltje bij de
steel, kleur groen met bruinrode blos, later geel met oranjerode blos.
Kwaliteit: stoofpeer van behoorlijke kwaliteit, is zuurder dan de Zoete
Brederode, goed van smaak.
Bewaarbaarheid: in bewaarplaats tot half maart. Na bewaring is de
schil teer en gevoelig, de schil vertoont dan vaak zwarte vlekken.
Ziekten en beschadigingen: ringvlekkenmozaïek zeer algemeen, gevoe
lig voor captan, veel last van knoprot.
Saint Remy. Waarschijnlijk van Belgische of Franse herkomst.
Stoofpeer van behoorlijke kwaliteit, maar door zijn zeer sterke groei
en zijn matige verankering op kwee, wordt hij niet meer aangeplant.
Groei: sterk, vormt een grote brede boom op zaailing, op kwee breekt
dit ras vaak af, met tussenstam nog onvoldoende verankering.
Bloei: vroeg, stuifmeel slecht.
Produktiviteit: draagt tamelijk vroeg en tamelijk regelmatig, moet
gedund worden.
Vrucht:
Pluktijd: begin oktober.
Uiterlijk: groot, breed peervormig, groen, later geel.
Kwaliteit: stoofpeer, rins.
Bewaarbaarheid: in bewaarplaats tot maart, in koelhuis tot april.
Ziekten en beschadigingen: zeer vatbaar voor schurft, veel neusrot en
veel voortijdige val.
Kleipeer (Winterjan). Waarschijnlijk hier te lande ontstaan; reeds
meer dan 200 jaar in cultuur.
Geschikt voor beplanting van slootkanten en als windkering daar de
vrucht zeer vast aan het hout zit. Een stoofpeer van goede kwaliteit,
maar de vruchten zijn klein en hardgroen van kleur.
Groei: op zaailing niet sterk, daarom sterk snoeien om de groei erin
te houden. Groeit steil, vormt geen grote boom. Geschikt voor hoogstam en struik.
Bloei: de bloei is vroeg, gelijk met o.a. Précoce de Trévoux. Het stuif
meel is goed.
Produktiviteit: vroeg en zeer vruchtbaar, tamelijk regelmatig.
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Vrucht:
Pluktijd: eind oktober.
Uiterlijk: de vrucht is klein, rond, regelmatig van vorm, hardgroen
met veel roest; bij rijpheid geelgroen.
Bewaarbaarheid: in bewaarplaats tot eind februari.
Kwaliteit: goed; na koken lichtrood, goed van smaak. Vraagt weinig
suiker.
Ziekten en beschadigingen: weinig last van schurft, veel last van pere
ringworm; bij zeer strenge wintervorst soms taksterfte.
ONDERSTAMMEN
Het sortiment pereonderstammen is klein. We onderscheiden twee
groepen nl.:
1. generatief vermeerderbare;
2. vegetatief vermeerderbare.
De generatief vermeerderbare (zaailing)onderstam. De praktijk geeft
de voorkeur aan Frans zaad, aangezien de daaruit afkomstige zaai
lingen in het algemeen minder wortelknobbel hebben en daardoor
een betere groei vertonen dan die van Nederlandse origine. De sterke
groei gaat echter doorgaans gepaard met een vrij laat intredende
vruchtbaarheid. De zaailingonderstam verdraagt grasbedekking van de
grond goed en heeft zelden last van wintervorst.
Op zwaardere, natte gronden waar kwee-onderstammen niet tot hun
recht komen voldoen zaailingonderstammen het best, daar ze minder
kieskeurig zijn wat de grond betreft dan kwee.
Als nadeel zij nog vermeld dat op slechte gronden de zogenaamde
zaailingziekte kan optreden, b.v. bij Zwijndrechtse Wijnpeer, Confe
rence en enkele stoofperen.
De vegetatief vermeerderbare onderstammen. Hiervan worden in de
praktijk drie typen gebruikt nl. Kwee A, Kwee d'Angers en Kwee C.
Kwee A
Als Kwee A wordt alleen die Kwee A aangemerkt waarvan aange
toond kan worden dat ze rechtstreeks of indirect (nabouw) afkomstig
is van het proefstation te East Malling, Engeland. Deze onderstam
geeft een zwakkere groei dan de zaailing, doch de vruchtbaarheid
treedt vroeger in. Daarom lenen bomen op Kwee A zich voor spillen,
snoeren en andere kleine boomvormen. De vruchten worden op Kwee
A vaak groter van stuk, beter van kleur, vroeger rijp en zijn veelal
beter van smaak.
Kwee A voldoet echter minder goed op droge en op zeer kalkrijke
gronden; groeit daarentegen vrij goed op zwaardere klei. In verband
met de gevoeligheid voor droogte moet de grond zwart gehouden
worden.
Sommige rassen zijn niet voldoende verenigbaar met Kwee A. In deze
gevallen moet gebruik worden gemaakt van een tussenent van een
peer die wel goed vergroeit met Kwee A. Gewoonlijk worden daar
voor Beurré Hardy of Curé genomen.
Volgens Duitse ervaringen zijn bomen met een tussenstam beter be
stand tegen vorst dan dezelfde rassen rechtstreeks op kwee.
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De „Advies- en regelingscommissie voor het verkrijgen van virusvrij
teeltmateriaal van fruitgewassen" van de N.A.K.-B. heeft uit Enge
land (East Malling Research Station) een op virus getoetste kloon van
Kwee A geïmporteerd. Deze wordt vermeerderd en zal t.z.t. de thans
in gebruik zijnde Kwee A vervangen.
Kwee d'Angers
Deze kwee is direct of indirect van import uit Frankrijk afkomstig.
De praktische betekenis is ongeveer gelijk aan die van Kwee A. In de
boomkwekerij wordt Kwee d'Angers graag gebruikt om de goede
groei. Ze is gemakkelijker door stekken te vermeerderen dan Kwee A.
Kwee C
Groeit alleen op zeer goede gronden. Kan in het algemeen niet wor
den aanbevolen, aangezien op minder goede gronden de verenigbaar
heid van ent en onderstam en op oudere leeftijd de groei te wensen
overlaat. Is gevoeliger voor wintervorst dan Kwee A en Kwee
d'Angers.

PERZIK
DE TEELT ONDER GLAS
(Zie voor de teelt in de vollegrond blz. 116)
De oppervlakte perziken blijft de laatste jaren constant en schommelt
rond de 50 ha.
De perzik wordt vooral in het binnenland afgezet; tijdens de aanvoer
van perziken uit stookkassen en van de vroege koude teelt is er enige
export naar West-Duitsland en België. De grootste aanvoer heeft
plaats in de maand juli, nâ de oogst van de vollegrondsaardbeien en
vóór de aanvoer van het harde fruit. In deze periode zijn de prijzen
steeds het hoogst geweest.
De laatste jaren zien we al vroeg in het seizoen import van Italiaanse
perziken. De kwaliteit is minder goed doordat de vruchten in halfgroene toestand geoogst en over een lange afstand vervoerd worden.
In augustus verschijnen de oranje perziken, die beter van kwaliteit
zijn. Het vruchtvlees is steviger; deze rassen lenen zich beter voor
vervoer.
Ongetwijfeld zal in de komende jaren op een grotere concurrentie ge
rekend moeten worden. Daarom zal in Nederland gelet moeten wor
den op een goede kwaliteit en een flinke vrucht.
Momenteel is er wat meer belangstelling voor de latere rassen.
A - Victor (Le Vainqueur). Einde van de vorige eeuw in Texas, Ver.
Staten van Amerika gewonnen.
Dit ras rijpt vóór Amsden en heeft daarom zeker nog wel waarde. De
vrucht is iets hoger dan Amsden en bijna even groot. Het typische is,
dat dit ras veel minder gevoelig is voor knopval dan Amsden. Ge
schikt voor stookkas en vooral voor vroege koude kassen.
Groei: sterk.
Produktivität: door de mindere knopval draagt dit ras regelmatiger
dan Amsden.
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RIJPTIJDENGRAFIEK

juni juli aug. sept. okt.
A - Hoofdrassen
Victor (blz. 108)
Amsden (blz. 109)
Duke of York (blz. 110)
Gloire Lyonnaise (blz. 110)
Lady (blz. 110)
Peregrine (blz, 111)
Champion (blz. 111)
Witte Montagne (blz. 111)
Schone uit het Westland (blz. 112)
Tardive de Brunei (blz. 112)
Salwey (blz. 112)
B - Aanvallende rassen
Hale's Early (blz. 113)
High's Early Canada (blz. 113)
J. H. Hale (blz. 113)
Vilmorin (blz. 114)
Emigrant (blz. 114)

Victor (vervolg)
Vrucht:
Rijptijd: in koude kas tweede week van juni.
Uiterlijk: vrucht matig groot, praktisch rond met vrij veel blos.
Kwaliteit: matig goed, wit vruchtvlees.
Ziekten en beschadigingen: weinig last van knopval en minder last van
holpitten dan Mayflower.
A - Amsden (Amsden June). K.: L. C. Amsden te Carthago, Missouri,
Ver. Staten van Amerika; 1888.
Veel voorkomend ras. Eén van de beste vroege rassen. De rassen die
vroeger rijpen hebben te veel nadelen, terwijl bovendien de vruchten
meestal te klein van stuk zijn.
Zeer geschikt voor zowel koude- als stookkas. Kan in warenhuizen
ook geteeld worden maar rijpt dan wat later.
Groei: matig sterk.
Produktiviteit: goed.
Vrucht:
Rijptijd: in de koude kas in de tweede helft van juni.
Uiterlijk: de vrucht is matig groot, ongeveer rond en heeft tamelijk
veel blos. De kleur is mooier naarmate de vrucht meer in de zon
hangt. In stookkassen krijgt de vrucht een hoge vorm en een duide
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lijke punt als de temperatuur te hoog gehouden wordt.
Kwaliteit: vlees is wit van kleur; smaak matig goed.
Ziekten en beschadigingen: matig last van holpitten, vrij veel last van
knopval.
A - Duke of York. In 1902 door Rivers te Sawbridgeworth, Engeland
in de handel gebracht.
Dit ras wordt door de praktijk hoog gewaardeerd. De vruchtbaarheid
is uitstekend en de vrucht is een klasse groter dan Amsden, ook als
de mooi gekleurde vruchten iets dikker hangen. Een waardig opvol
ger van Amsden. Zeer geschikt voor koude kas. Matig geschikt voor
stookkas omdat de rijptijd iets later valt.
Groei: matig sterk.
Produktiviteit: uitstekend.
Vrucht:
Rijptijd: in de koude kas eind juni — begin juli.
Uiterlijk: de blos is helder van kleur. De vrucht is iets hoger dan
breed.
Kwaliteit: vlees is wit van kleur; smaak matig goed.
De vrucht zit vast aan het hout en plukt daardoor wat moeilijker; dit
is echter geen groot nadeel.
Ziekten en beschadigingen: weinig last van knopval en holpitten.
Opmerkingen: het heeft weinig zin dit ras later dan de 3e week van
februari te gaan stoken: de rijptijd valt dan te laat. Als een vrij grote
oppervlakte perziken in de stookkas geplant wordt, heeft het zeker
zini om ook Duke of York aan te planten. De oogst wordt dan ge
spreid en de grotere vruchten — in vergelijking met Amsden — wor
den goed betaald.
A - Gloire Lyonnaise.
Zeer goed ras. De mooie vruchten met stevig vruchtvlees worden zeer
gewaardeerd door tuinder en handel. Komt al lang in de perzikgebieden voor en wordt om zijn goede eigenschappen nog steeds geplant.
Geschikt voor koude kas en warenhuis.
Groei: sterk.
Produktiviteit: regelmatig en goed.
Vrucht:
Rijptijd: in koude kas rond half juli. De kop van de vrucht rijpt eer
der dan de basis. Daarom oppassen voor beschadiging. Zoveel moge
lijk de vruchten die met de top naar het glas staan wegdunnen.
Uiterlijk: de vrucht is vrij groot, iets hoog van vorm en op de kop
afgeplat met hoorntje.
Kwaliteit: vlees is wit van kleur, smaak matig goed.
Ziekten en beschadigingen: soms last van knopval.
A - Lady (Lady Palmerston, Vroege Lady Palmerston). Mag niet ver
ward worden met Lord Palmerston, dat een ras met slechte eigen
schappen is. Herkomst niet met zekerheid bekend, waarschijnlijk een
sterke verwarring van namen.
Na de oorlog zeer veel aangeplant. Dit is begrijpelijk als we letten op
de vele goede eigenschappen die dit ras bezit. Geschikt voor koude
kas en warenhuis.
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Groei: matig sterk.
Produktiviteit: regelmatig en goed.
Vrucht:
Rijptijd: in de koude kas in de tweede helft van juli.
Uiterlijk: de vrucht is groot, meer breed dan hoog en toont na ver
pakt te zijn daardoor meer. Mooie blos.
Kwaliteit: goed smakende perzik, met iets geel-wit vruchtvlees.
Ziekten en beschadigingen: soms last van knopval.
A - Peregrine. In de handel gebracht door Rivers te Sawbridgeworth,
Engeland.
Een der meest geplante rassen van na de oorlog. De zeer goede
vruchtbaarheid en de donker gekleurde vruchten maken dit ras aan
trekkelijk. Geschikt voor koude kas en warenhuis.
Groei: matig sterk.
Produktiviteit: regelmatig en goed. Als regel beter dan Lady.
Vrucht:
Rijptijd: eind juli.
Uiterlijk: de kloeke vrucht is iets hoger dan breed en toont hierdoor
iets minder dan Lady. De blos kan zelfs donkerrood worden. Aan
trekkelijk.
Kwaliteit: smaak matig goed, vlees wit van kleur.
Ziekten en beschadigingen: soms wat last van knopval.
A - Champion (Amerikaanse Champion). Verkregen uit een kruising
van Old Mixon Free met Early York in 1880.
Deze krachtige groeier die zeer vruchtbaar is en een grote vrucht
levert, is de laatste jaren verreweg het meest geplant. Door de con
currentie van de vroege appels en peren zakt de prijs van de perziken
in augustus soms aanmerkelijk, juist als de meeste Champions aan de
veiling komen. Waar de afzet gericht is op vakantiecentra een heel
goed ras om te planten. Goed geschikt voor koude kas en warenhuis.
Groei: zeer sterk.
Produktiviteit: uitstekend.
Vrucht:
Rijptijd: in koude kassen eind juli; het meerendeel der vruchten rijpt
echter in de eerste weken van augustus.
Uiterlijk: de grote tot zeer grote vrucht is sterk behaard en bezit al
leen wat blos als deze in de zon hangt. Door de vruchten na het ver
pakken te plumen, neemt men het pluis voor een groot deel weg,
waardoor de vrucht aantrekkelijker wordt.
Kwaliteit: uitstekend. Eén der best smakende perzikrassen. Vrucht
vlees wit, doch iets draderig.
Ziekten en beschadigingen: vertoont weinig afwijkingen, soms last van
knopval, vooral als de groei sterk is.
A - Witte Montagne (Montagne, Madeleine, Madeleine Blanche, Mag
dalene, Montauban, Enkele Vroege Montagne en Dubbele Vroege
Montagne). In de praktijk wordt de naam Blanke Montagne gebruikt
om onderscheid te maken met Rode Montagne, wat een geheel ander
ras is. Witte Montagne is vermoedelijk van Franse herkomst. Zeer
oud ras.
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Dit ras is helaas aan het verdwijnen. Wat de smaak betreft is de echte
Witte Montagne het beste ras van het gehele sortiment.
Er zijn zaailingen in de praktijk te vinden, die wel wat op de
Witte Montagne gelijken maar toch geheel anders zijn. De praktijk
prefereert in het algemeen Champion boven Montagne omdat de
vruchten groter en stevigei zijn. Geschikt voor koude kas en waren
huis.
Groei: sterk.
Produktiviteit: soms goed, veelal maar matig.
Vrucht:
Rijptijd: in koude kas rond half augustus.
Uiterlijk: vrucht groot, breed, praktisch geen blos. Tere huid.
Kwaliteit: uitmuntend. Heerlijk, zacht wit, smeltend vruchtvlees.
Ziekten en beschadigingen: vrij veel last van knopval en vatbaar voor
wit. De tere vrucht wordt bij het vervoer gemakkelijk beschadigd.
A - Schone uit het Westland. Een oud ras van onbekende herkomst.
Dit ras verdient meer belangstelling. Als opvolger van Witte Montag
ne kan zij de toets der kritiek ruimschoots doorstaan. De vrucht is
kloek, heeft een mooie blos en is veel beter van kwaliteit dan de in
dezelfde tijd veel voorkomende Sea Eagle. Bij voorkeur in de koude
kas, aan de zonzijde.
Groei: sterk.
Produktiviteit: goed en regelmatig.
Vrucht:
Rijptijd: in koude kas tweede helft van augustus tot in september.
Uiterlijk: iets hoge vrucht met klein hoorntje. Matig veel blos.
Kwaliteit: goede tot zeer goede smaak. Smeltend vruchtvlees.
Ziekten en beschadigingen: vertoont weinig afwijkingen.
A - Tardive de Brunei (Rode Baltet). Onbekende herkomst.
Dit late ras levert een typisch hoge vrucht met duidelijke punt. Wordt
in die tijd gewaardeerd om de mooie kleur. Alleen geschikt voor kas
sen. Komt in warenhuizen te laat.
Groei: sterk.
Produktiviteit: goed.
Vrucht:
Rijptijd: rijpt vanaf half september.
Uiterlijk: grote, hoge, ovale vrucht met punt. Zeer veel blos.
Kwaliteit: voor de tijd van het jaar vrij goede smaak. Vlees wit, rood
geaderd.
Ziekten en beschadigingen: vatbaar voor wit, last van late val en
barsten.
Opmerkingen: tegen de oogst in verband met het barsten weinig
gieten. Buiten de kas zorgen voor een goede afwatering.
A - Salwey. Door Colonel Salwey, Engeland, gewonnen en in 1851
door Turner te Slough, Engeland in de handel gebracht.
Dit matig groeiende ras levert een zeer grote, mooie gekleurde vrucht.
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Het is jammer, dat de vruchtbaarheid nogal eens tegenvalt, hoewel
kruisbestuiving de vruchtzetting verbetert. Alleen in kassen (liefst
houtert). In warenhuizen te laat en de belichting te slecht. Kan ± 6
weken in het koelhuis bewaard worden.
Groei: matig sterk.
Produktiviteit: matig.
Vrucht:
Rijptijd: oktober.
Uiterlijk: brede gele vrucht, die mooier kleurt naarmate deze meer in
het licht hangt. Bladplukken in deze tijd van het jaar is aan te bevelen.
Kwaliteit: smaak voor de tijd van het jaar goed. Geel vruchtvlees.
Ziekten en beschadigingen: heeft iets last van late val.
B - Hale's Early (Précoce de Hale, Early German, Hale). K.: Moas
Randolph, Ohio, Ver. Staten van Amerika; kort na 1850.
Als opvolger van Amsden zeer waardevol. Was vroeger een bekend
ras, wordt thans weinig geplant. De vrucht is groot voor de tijd van
het jaar. Voor koude kas en warenhuis. Matig geschikt voor stookkas.
Groei: sterk.
Produktiviteit: goed en regelmatig.
Vrucht:
Rijptijd: in koude kas direct achter Amsden, dus eind juni tot in
juli. De vruchten boven in de boom rijpen eerder dan die onder aan
de boom. Dit valt meer op dan bij de andere rassen.
Uiterlijk: mooi gekleurde vrucht die niet geheel rond is. Soms on
regelmatig van vorm.
Kwaliteit: smaakt vrij goed.
Ziekten en beschadigingen: weinig vatbaar voor ziekten; gezonde
groeier.
B - High's Early Canada (Early Canada, Canada, Précoce de Canada).
Rond 1890 in de handel gekomen bij Jordan, Ontario, Canada.
De praktijk spreekt meest van Précoce de Canada. Dit ras verdient de
aandacht omdat de flinke vrucht, die een mooie blos bezit, in een
gunstige tijd rijpt. In de praktijk wordt dit ras ook altijd gunstig ge
waardeerd. Geschikt voor koude kas of warenhuis.
Groei: sterk.
Produktiviteit: regelmatig en goed.
Vrucht:
Rijptijd: in koude kas eerste helft juli.
Uiterlijk: vrucht onregelmatig van vorm met gevlamde blos.
Kwaliteit: goede smaak, soms zeer goed; wit vruchtvlees.
Ziekten en beschadigingen: weinig last van knopval.
B - J. H. Hale. K.: J. H. Hale, Glastonbury, Connecticut, Ver. Staten
van Amerika. In 1912 in de handel gebracht.
Dit ras levert grote oranje, hoog ovale vruchten, die zeer aantrekkelijk
zijn. De beste oranjeperzik die onder glas voorkomt. Voor koude kas
of warenhuis; wordt graag verwerkt in etalages en fruitmanden om de
aantrekkelijke kleur, ook geschikt om te wecken.
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Groei: sterk. Het blad valt op door de min of meer oranjeachtige tint.
Produktivität: goed. Vraagt kruisbestuiving.
Vrucht:
Rijptijd: in koude kas rond half augustus.
Uiterlijk: grote hoge ovale vruchten met vaak mooie blos.
Kwaliteit: smaak matig goed. Is nooit zo sappig als een witvlezige
perzik.
Ziekten en beschadigingen: last van late val. Druipt het meest van alle
onder glas voorkomende rassen.
B - Vilmorin. K.: Alexis Lepère, Montreuil, Frankrijk; in 1880 in de
handel gebracht door A. Chatenay.
Dit ras valt op door de grote vruchtbaarheid. De vrucht is voor de
tijd van het jaar matig groot, maar de zetting is bijna altijd zeer goed.
Geschikt voor koude kas en warenhuis.
Groei: matig sterk.
Produktiviteit: uitstekend.
Vrucht:
Rijptijd: in de koude kas tweede helft van augustus.
Uiterlijk: ronde vrucht, afgeplat op de kop. Meestal weinig gekleurd.
Hangt de vrucht in de zon, dan komt een gepoederde blos voor.
Kwaliteit: goed.
Ziekten en beschadigingen: weinig vatbaar voor ziekten.
B - Emigrant (Zaailing Van Geest). Waarschijnlijk een zaailing van
Vilmorin.
Vertoont enige overeenkomst met Vilmorin, de vrucht is echter groter;
bezit een mooie blos, de boom is sterk en gezond. Aanbevolen als
septemberperzik.
Groei: sterk:
Produktiviteit: goed.
Vrucht:
Rijptijd: in de koude kas eerste helft van september.
Uiterlijk: de vrucht is iets breder dan hoog; groter dan Vilmorin;
de blos is donker.
Kwaliteit: stevig vruchtvlees.
Ziekten en beschadigingen: weinig vatbaar voor ziekten.
ONDERSTAMMEN VOOR DE TEELT ONDER GLAS

De rassen, die onder glas gekweekt worden, kunnen niet door middel
van zaad voortgekweekt worden.
Bij het zaaien krijgt men andere rassen terug die niet of weinig ge
lijken op de moederboom. De pitten van Montagne kiemen erg ge
makkelijk en hierdoor komen op verschillende bedrijven zaailingen
van dit ras voor. Zij wijken echter allen af van de moederboom,
hoewel er soms gelijkenis bestaat. De groeikracht en het uiterlijk wij
ken vaak sterk af van de meest gebruikte onderstammen; wij geven
daarom de voorkeur aan deze laatste.
Gele of Rode Kroos.
Deze onderstam, die altijd gele kroos wordt genoemd, is het meest
belangrijk. Zolang de perzikteelt bestaat is de gele kroos al gebruikt
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en met succes. De vergroeiing tussen ent en onderstam is in het al
gemeen goed, terwijl deze onderstam zowel op lager als hoger uit het
water liggende gronden gebruikt kan worden. De meeste schade door
afsterven ontstaat bij een wisselende waterstand; dit kan door drai
nage geregeld worden.
Gele Kroos is virusdrager; het uit zich door het vormen van grillige
gele vlekken in het blad; soms krijgt het blad een spikkelig uiterlijk.
Of dit twee verschillende viren zijn is niet bekend. Schadelijk is dit
virus in het algemeen niet, omdat het vrijwel nooit in ernstige mate
voorkomt. Men tracht thans virusvrij onderstammateriaal te selecteren.
Het oculatiehout wordt genomen van moerbomen die virusvrij zijn, om
besmetting te voorkomen.
De boomkwekers kweken de onderstammen op moerbedden, terwijl
de uitlopers zelfstandig worden voortgekweekt.
Niet altijd slagen de oculaties even goed, terwijl er ook verschil is tus
sen de rassen onderling. De weersomstandigheden zijrt hierop van gro
te invloed.
Meestal worden de boompjes als éénjarige oculaties verhandeld. Gele
Kroos blijkt ondanks enkele nadelen één van de beste onderstammen
te zijn.
Blauwe Kroos.
Voor de oorlog werd deze onderstam in de praktijk meer gebruikt
dan thans. De groei van deze onderstam gaf aanzienlijke verschillen
te zien, daarom werd gedacht aan bepaalde typen Blauwe Kroos. De
meest voorkomende groeit echter zwak, wat een nadeel is; de vrucht
twijgen blijven korter en de vruchten kleiner. Ook produceert een gro
tere boom meer vruchten. Het voordeel van zwakke onderstammen
- zoals bij de fruitteelt in de vollegrond - gaat onder glas niet op.
De sterkere Gele Kroos is even snel vruchtbaar en geeft grotere
vruchten.
Op het Proefstation te Naaldwijk gaf Blauwe Kroos in een stookkas
en in een koud warenhuis aanmerkelijk minder en kleinere vruchten
dan Gele Kroos, St. Julien G. en Brompton.
Het is mogelijk dat Blauwe Kroos op zeer groeikrachtige gronden
voordelen biedt; gezien de ervaringen in de praktijk, wagen we dit
echter te betwijfelen.
Brompton.
Op minder groeikrachtige gronden heeft het zeker zin deze sterk
groeiende onderstam te gebruiken.
We denken hier vooral aan kassen, waarin al jaren fruit gestaan heeft.
Op maagdelijke gronden kan de groei te sterk zijn en bestaat het ge
vaar dat bij gevoelige rassen meer knopval voorkomt en dat de
vruchten later rijpen.
St. Julien A.
In de consulentschappen Naaldwijk en Utrecht heeft men gunstige
ervaringen opgedaan met deze onderstam. Het aantal perziken dat op
deze onderstam staat is nog gering.
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Voor de perzikenteelt bestaat de laatste jaren een toenemende be
langstelling. Vooral de zandgebieden in Limburg en Noord-Brabant
lijken voor de perzik geschikt te zijn. Verder werden gunstige ervarin
gen opgedaan op de op löss gelegen proeftuin van het rijkstuinbouwconsulentschap Roermond te Bingelrade en op de op klei gelegen
proeftuin van het rijkstuinbouwconsulentschap Geldermalsen.
De teeltmaatregelen moeten er op gericht zijn, het microklimaat zo
gunstig mogelijk te maken; naar een maximum aan licht en warmte
moet worden gestreefd. Dit is te bereiken door:
1. een goed windschut;
2. nachtvorstbestrijding;
3. de juiste snoei.
De ziektebestrijding bij de perzik, hoewel miniem, dient nauwkeurig
uitgevoerd te worden. Vooral de bestrijding van de krulziekte moet
stipt op tijd geschieden. Aangeraden wordt vroeg te spuiten. Het
enige werkelijke gevaar voor de perzikencultuur is strenge wintervorst.
Gebleken is echter, o.a. op de proeftuin te Beesel, dat de hergroei
van de meeste rassen snel is.
De hieronder genoemde rassen die alle zelffertiel zijn, zullen, mits de
juiste teeltmaatregelen genomen worden, stuk voor stuk voldoen.
Het enige geelvlezige ras, Kwekersgoud, is door de gele vleeskleur
feitelijk een fabrieksperzik. Om het fraaie uiterlijk en wegens gebrek
aan belangstelling van de industrie voor perziken, door relatief ge
ringe aanvoer en hoge prijzen, wordt hij echter voor de verse con
sumptie verkocht. De andere rassen geven alle goede, witvlezige
vruchten.
Wassenberger komt wegens zijn over het algemeen iets kleinere vruch
ten en grote produktiviteit ook als industrie-perzik in aanmerking.
Amsden
Van Amsden zijn waarschijnlijk verschillende klonen in omloop, die
alleen in vruchtbaarheid verschillen. Uitgaan van goede moederbomen
(N.A.K.-B. gekeurd) is essentieel.
Amsden is van de aanbevolen rassen het vroegst rijpende, d.w.z. in
Limburg in de laatste helft van juli.
Het vruchtvlees is wit en zit aan de steen vast. Er komen bij Amsden
en andere vroege rassen holpitters voor, welke de kwaliteit van het
produkt verminderen.
Charles Ingouf
Een Frans ras, dat hier te lande en in Belgisch Brabant goed voldoet.
De rijptijd valt in Limburg in de eerste decade van augustus.
De groei is krachtig en gezond. De vrucht is fraai gekleurd en witvlezig. De steen ligt los in het vruchtvlees. Het is een grote perzik met
een uitstekende smaak.
De produktiviteit van Charles Ingouf is zeer goed; er moet meestal
gedund worden om grote vruchten te verkrijgen.
Kwekersgoud. K.: L. J. G. Karthaus, Neerbosch. Kw.r.: 1949.
Het ras groeit zeer krachtig. Zeer gevoelig voor krulziekte.
De rijptijd valt ongeveer half augustus.
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De produktiviteit is zeer goed en regelmatig. Om grote vruchten te
krijgen moet worden gedund. Het ras moet doorgeplukt worden.
Het uiterlijk is zeer fraai rood. Het vlees is geel, de steen zit los. De
smaak is goed, doch minder goed dan die van gelijkrijpende witvlezige
rassen, zoals Vaes Oogst. De prijzen zijn echter goed.
Vaes Oogst (Half Oogst). Een Belgisch ras.
De groei is krachtig en gezond.
De rijptijd valt half augustus en ongeveer gelijk met Kwekersgoud.
De produktiviteit is goed. Het vlees is wit, goed van smaak en sappig;
de grote pit ligt los in de vrucht.
Peregrine. K.: Th. Rivers, Sawbridgeworth, Engeland.
Groeit matig sterk en gezond.
De rijptijd valt even na die van Kwekersgoud.
De vrucht is fraai gekleurd, witvlezig, van uitstekende kwaliteit en
heeft een losse pit. Een aanbevelenswaardig ras voor deze tijd van het
jaar.
Wassenberger
Onder deze naam valt een groot aantal typen perziken, die in de eerste
drie weken van september rijpen.
Enkele van deze typen zijn min of meer zaadvast zodat, vooral in
Duitsland, veel bomen uit de steen gewonnen worden. Door voort
durende selectie is Wassenberger meer aangepast aan ons klimaat dan
de meeste andere rassen.
Kernechter vom Vorgebirge, Roter Eilerstädter en Reine des Vergers
vertonen zoveel gelijkenis met Wassenberger dat wij vermoeden dat
zij locale selecties uit de Wassenberger-groep zijn.
Bij aankoop van zaailing Wassenberger dient men zich goed op de
hoogte te stellen van de herkomst van de stenen. Wil men veredelde
bomen van de Wassenberger planten, dan acceptere men uitsluitend
N.A.K.-B.-selecties.
De groei van de zaailingen is zeer sterk en gezond; de vruchtbaarheid
is zeer groot. Het vlees is wit, met rood om de losse pit. De smaak is
goed.
De waarde van de Wassenberger ligt vooral in de hoge kg-opbrengst.
Hierdoor is deze perzik waarschijnlijk de enige die in aanmerking
komt voor de industrie.
ONDERSTAMMEN VOOR DE TEELT IN DE VOLLEGROND

Voor lichte gronden is voorlopig de perzikzaailing de beste onder
stam; de herkomst van het zaad is van veel belang. Cultuurrassen
geven meestal minder goede zaailingonderstammen. Wel goed als
zaadleverancier is echter het vrijwel zaadvaste ras Wassenberger. Hier
van bestaan verschillende selecties, welke o.a. onder de naam Kernechter vom Vorgebirge en Roter Ellerstädter in de handel zijn.
Proeven zullen nog moeten uitmaken welke onderstam het meest ge
schikt is voor de lichte kleigronden, de juist genoemde perzikzaailing
of één van de vele pruimeonderstammen. Door het I.V.T. worden
proeven genomen met onderstammen, o.a. St. Julien A en Brompton.
Tot dusver hebben we van St. Julien A en Brompton een goede in117
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druk gekregen; hoe zij zich op den duur gedragen, moet worden
afgewacht. Volgens Engelse ervaringen zou Brompton geschikt zijn als
sterke onderstam, St. Julien A voor matige groei.

PRUIM
TEELT IN DE VOLLEGROND
(Voor teelt onder glas zie blz. 124)
De laatste jaren bestaat er weer wat meer belangstelling voor het plan
ten van pruimen. Dat desondanks het landelijke pruimeareaal van
2880 ha in 1956 tot 2402 ha in 1960 teruggelopen is, is toe te schrij
ven aan het opruimen van vele oude percelen. Alleen in Zeeland en
Noord-Brabant is het pruimeareaal de laatste drie jaar iets uitgebreid.
Voorts is een verschuiving te constateren van de gemengde bedrijven
naar de meer gespecialiseerde fruitbedrijven.
Betere onderstammen, goede ziektebestrijding en snoei maken de uit
val kleiner en de bedrijfszekerheid groter.
Wellicht zullen nieuwere teeltwijzen b.v. op zwakke onderstam aan
draad, ook in ons land in de komende jaren méér toepassing gaan
vinden.
RIÏPTIJDENGRAFIEK
(Teelt in de vollegrond)

juli aug. sept.

A - Hoofdrassen
Early Laxton (blz. 119)
Czar (blz. 119)
Ontario (blz. 119)
Monsieur hâtif (blz. 120)
Victoria (blz. 120)
B - Aanvullende rassen
Early Prolific (blz. 120)
Reine-Claude d'Oullins (blz. 121)
Reine-Claude Verte (blz. 121)
Reine-Claude d'Althan (blz. 121)
N - Beproevenswaardige rassen
Warwickshire Drooper (blz. 122)
O - Rassen van zeer beperkte betekenis
Mirabelle de Nancy (blz. 122)
X - Rassen waarmee meer ervaring is gewenst
Opal (blz. 122)
Vroege Tolse (blz. 123)
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BESTUIVINGSTABEL

Rassen

Goede bestuivers

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
6
4
3
5
7
7
6
9

Czar
Early Laxton
Early Prolific
Monsieur hâtif
Ontario
Reine-Claude d'Althan
Reine-Claude d'Oullins
Reine-Claude Verte
Victoria

9

9
9
7

9

A - Early Laxton. K.: Laxton Brothers, Bedford, Engeland; in 1916
in de handel gebracht.
De waarde van dit ras is in hoofdzaak gelegen in de vroege rijptijd en
de behoorlijke kleur.
Groei: groeit zwak met enigszins hangende takken, kleine boomvorm,
geschikt als blijver en wijker. Dicht vertakt.
Bloei: middentijds, stuifmeel is goed.
Produktiviteit: vroeg intredend, matig produktief.
Vrucht:
Rijptijd: eind juli.
Uiterlijk: de vrucht is klein, rond-ovaal, geel tot rood gekleurd.
Kwaliteit: vrij zuur, behoudens bij volle rijpheid en dan tamelijk goed
van smaak.
Ziekten en beschadigingen: het ras is tamelijk vatbaar voor loodglans
en bacteriekanker, wordt vaak in hevige mate aangetast door spint en
vertoont bij bepaalde weersomstandigheden soms blauwe plekken,
waaronder bruine afwijkingen van het vruchtvlees. Vruchten scheuren
vlug.
A - Czar. K.: Thomas Rivers, Engeland. In de handel gebracht in
1878.
Wordt gewaardeerd om zijn vroegheid, stevigheid en zijn goede pro
duktiviteit. Dunnen noodzakelijk.
Groei: matige groeier, steile groeiwijze. Vergroeit niet op Varkenspruim. Op Myrobalan B wordt hij te laat rijp.
Bloei: middentijds, is een zelfbestuiver.
Produktiviteit: draagt vroeg en is regelmatig vruchtbaar.
Vrucht:
Rijptijd: le helft augustus.
Uiterlijk: tamelijk klein, daarom dunnen, ovaal, paarsblauw, steen laat
slecht los.
Kwaliteit: tafelpruim van matige kwaliteit.
A - Ontario. Door Ellwanger en Barry te Rochester, Ver. Staten van
Amerika, in 1874 in de handel gebracht. (Zie ook blz. 125).
De waarde van deze pruim is gelegen in de zeer grote produktiviteit.
Bij nat weer is de kwaliteit der vruchten teleurstellend.
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Groei: de groeikracht is matig sterk, vormt een tamelijk brede struik.
Bloei: middentijds en zelffertiel.
Produktiviteit: zeer vroeg intredend, regelmatig en goed.
Vrucht:
Rijptijd: eerste helft van augustus, vóór Reine-Claude d'Oullins.
Uiterlijk: is tamelijk groot, ovaal, groengeel met groene vlammen,
taaie huid, die gemakkelijk scheurt.
Kwaliteit: matig sappig, zoet, smakelijk vruchtvlees; de steen laat
slecht los.
Ziekten en beschadigingen: zeer vatbaar voor bacteriekanker. Het ras
is niet gevoelig voor nachtvorst.
A - Monsieur hâtif. Van Franse herkomst en reeds in 1768 door
Duhamel beschreven. Komt in de Betuwe onder verschillende namen
voor o.a. Blauwe of Franse Wijnpruim.
Een goed ras zonder bepaalde teeltgebreken. Een bezwaar is de laat
intredende vruchtbaarheid en zijn vrij ongunstige rijptijd.
Groei: groeit krachtig, vormt een min of meer afgeronde kroon met
hangende takken.
Bloei: zeer vroeg, gelijk met Early Rivers, welke een goede bestuiver
voor dit ras is.
Produktiviteit: draagt niet vroeg, is op latere leeftijd matig vrucht
baar.
Vrucht:
Rijptijd: half augustus.
Uiterlijk: langwerpig rond en tamelijk groot; paars met geel vlees, pit
los.
Kwaliteit: goede smaak, flauwzoet, soms iets droog.
A - Victoria (Reine Victoria). Gevonden in een tuin te Alderron, Sus
sex, Engeland; in de handel gebracht rond 1840.
Door de grote vruchtbaarheid en de mogelijkheid van koelen is dit
ras ondanks de loodglansgevoeligheid één van de belangrijkste pruime
rassen.
Groei: vrij zwak, met hangende takken.
Bloei: middentijds, zelffertiel.
Produktiviteit: goed en zeer vroeg, moet gedund worden.
Vrucht:
Rijptijd: 2e helft augustus.
Uiterlijk: is groot en langwerpig, rood van kleur.
Kwaliteit: smaak uiteenlopend, slecht bij zware dracht. Uitstekend
wanneer ruim gedund is.
Gebruik: zowel voor tafel als fabriek zeer geschikt.
Bewaarbaarheid: indien men de vruchten wil koelen moeten ze vroe
ger geplukt worden.
B - Early Prolific (Rivers' Early Prolific, Early Rivers, Eldense Blau
we). K.: het Engelse kwekershuis Rivers, rond 1830.
Een ras van matige kwaliteit. Fabriekspruim.
Groei: tamelijk sterk, vooral geschikt voor extensieve bedrijven, waar
minder zorg aan de bomen wordt besteed.
120

PRUIM
Bloei: vroege bloeier, vraagt bestuiving door andere vroege bloeiers,
o.a. Jefferson.
Produktiviteit: goed en vroeg.
Vrucht:
Rijptijd: eind juli.
Uiterlijk: vrij klein, bijna rond en blauw van kleur.
Kwaliteit: voldoende, meestal wrang en zuur. Daarom eigenlijk alleen
geschikt als keuken- en fabriekspruim.
B - Reine-Claude d'Oullins. Als zaailing gevonden te Colligny (Frank
rijk) en in 1860 in de handel gebracht.
Door de grote aanvoer van dit ras op de veiling is de prijs meestal te
laag. De vrucht scheurt gemakkelijk, daardoor last van Monilia.
Groei: zeer sterke groeier met lange opgaande takken, die de neiging
hebben kaal te worden.
Bloei: middentijds, zelffertiel.
Produktiviteit: tamelijk laat, maar wel produktief.
Vrucht:
Rijptijd: le helft augustus.
Uiterlijk: grote vrucht, rond, groen tot goudgeel met enkele rode
stippen in de nabijheid van de steel, tere schil.
Kwaliteit: smaak goed, maar valt dikwijls tegen omdat te vroeg wordt
geplukt en te weinig gedund, steen iets hechtend. Wordt bij verhande
len spoedig bruin.
B - Reine-Claude Verte. De bekende Reine-Claude.
Van Reine-Claude Verte komen verschillende typen voor, o.a. ReineClaude Hoefer, Reine-Claude van Beers en Reine-Claude van Sweijkhuizen. Deze laatste en nog enkele andere typen, worden veelal wortelecht vermeerderd. Duidelijke verschillen in vruchteigenschappen en
produktiviteit tussen al deze typen zijn tot nu toe niet waargenomen.
De keuringen van de N.A.K.-B. geschieden uitsluitend naar herkomst.
Groei: groeit matig.
Bloei: middentijds, goede bestuivers zijn Reine-Caude d'Althan en Vic
toria.
Produktiviteit: matig, speciaal van bovengenoemde selecties.
Vrucht:
Rijptijd: tweede helft van augustus.
Uiterlijk: tamelijk klein, rond, iets afgeplat, groen met soms iets rode
blos.
Kwaliteit: uitstekend van smaak, bijzonder zoet met fijn aroma, ook
zeer geschikt voor conservering.
B - Reine-Claude d'Althan. K.: Prochaska (tuinman bij Michaël Graaf
Althan te Swoyschitz, Tsjechoslowakije), in 1867 voor het eerst be
schreven. In België op vele plaatsen Reine-Claude Conducta genoemd.
Goede pruim van eerste kwaliteit; gemakkelijke in de teelt. De vrucht
scheurt gemakkelijk, hetgeen aanleiding kan geven tot Monilia.
Groei: groeit vrij krachtig, met opgaande, vaak kale takken. Ook
wel gebruikt als hoogstam.
Bloei: middentijds. Zelfsteriel. Kan bestoven worden door ReineClaude d'Oullins en Victoria.
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Produktiviteit: vrij vroeg, doch matig, maar vrij regelmatig.
Vrucht:
Rijptijd: eind augustus, enkele dagen na Victoria.
Uiterlijk: rond, tamelijk groot, roodpaars met veel dauw en goudgeel
vlees.
Kwaliteit: smaak is uitstekend, sappig en zoet, steen laat gemakkelijk
los.
N - Warwickshire Drooper. Oud ras uit Engeland, verdere herkomst
onbekend.
Een late pruim, die moet worden doorgeplukt. Om dessert-kwaliteit
te krijgen is het noodzakelijk alleen de rijpe vruchten te plukken
waarbij de kans bestaat dat enkele pruimen zijn gebarsten. Moet goed
worden gedund. Gevoelig voor regen bij rijpheid.
Groei: groeit krachtig met opvallend hangende takken.
Bloei: middentijds. Zelffertiel.
Produktiviteit: zeer goed.
Vrucht:
Rijptijd: laat, half september, is ongeveer 3 weken te koelen, doorplukken is noodzakelijk.
Uiterlijk: eivormig, tamelijk groot, geel van kleur met bruinrode vlek
jes, dunne schil en geel vlees.
Kwaliteit: zowel voor tafelgebruik als voor fabriekmatige verwerking
geschikt. Alleen de rijpe vruchten plukken, daar anders de schil zeer
bitter is. Steen los.
Houdbaarheid: ondanks de dunne schil zeer goed vervoerbaar.
O - Mirabelle de Nancy. Herkomst onbekend.
Veel geteeld in het oostelijk gedeelte van Frankrijk: de omgeving van
Nancy en Metz.
Groei: matige groeier.
Bloei: late bloeier, vermoedelijk zelffertiel.
Produktiviteit: zeer goed.
Vrucht:
Rijptijd: tweede helft van augustus.
Uiterlijk: klein, goudgeel van kleur, rond, lange steel.
Kwaliteit: smaak zeer goed, vruchtvlees tamelijk stevig, steen los.
Rassen waarmee meer ervaring is gewenst
X - Opal. Afkomstig van het Zweedse Proefstation Alnarp, uit een
kruising van Early Favourite met Reine-Claude d'Ouillins.
De boom groeit matig sterk. De bloei valt vrij vroeg en is rijk. Opal
is zelffertiel.
De rijptijd valt ongeveer een week na die van Early Laxton. De vruch
ten zijn bijna zo groot als van Czar. Ze zijn paarsrood gestippeld op
gele ondergrond. Het vlees is geelgroen, sappig, met goed aroma.
De steen ligt los in het vlees. Rijpe vruchten vallen gemakkelijk van
de boom.
Over de gevoeligheid voor ziekten en nachtvorst is nog niets bekend.
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X - Vroege Toise. K.: Joh. van Dam, Opheusden. Kw.r.: 1960.
De boom groeit sterk, zowel op eigen wortel als op onderstam.
De bloei valt te Opheusden aan wortelechte nakomelingen middentijds.
Over mogelijke bestuivers is nog niets bekend.
Rijpt nâ Early Laxton; rijptijd ligt juist voor die van Czar. De vruch
ten vertonen veel overeenkomst met het waarschijnlijke ouderras
Monsieur hâtif.
Over gevoeligheid voor ziekten en nachtvorst is nog niets bekend.
In 1961 waren bomen op de gangbare onderstammen nog niet vrucht
baar.
Afgevoerd
Yakima: is afgevoerd wegens de slechte produktiviteit en het sterk barsten van de
vruchten.

ONDERSTAMMEN VOOR DE TEELT IN DE VOLLEGROND

Het sortiment wijzigt zich in de richting van betere onderstammen die
aanvankelijk moeilijkheden boden met de vermeerdering, maar die
thans op redelijke wijze door houtstek vermeerderd kunnen worden.
Oude bekenden zoals Brussel (Varkenspruim) en Gele Kroos kunnen
thans niet langer aanbevolen worden.
Ook Myrobalan B, Black Damas C en Common Mussel verliezen aan
betekenis. Ditzelfde geldt voor Pershore als gevolg van zijn moeilijke
vermeerdering. Zaailingen van St. Julien en Myrobalan moeten af
geraden worden. De meeste aanbeveling verdienen thans - in volgorde
van sterke naar zwakke groeikracht - Brompton, Marianne en St.
Julien A. Deze drie onderstammen zullen voorlopig, terecht, de be
langrijkste plaats innemen.
Brompton
Deze onderstam geeft een krachtige groei, hoewel iets minder dan
Myrobalan B. Hij is verenigbaar met alle pruimerassen en voldoet op
uiteenlopende grondsoorten. De vruchtdracht zet op Brompton vroeger
in dan op Myrobalan B, en de opbrengsten zijn over het algemeen
wel bevredigend. Waar een sterke groeikracht gevraagd wordt gebrüike men Brompton. Victoria en andere loodglansgevoelige rassen,
hebben in hun jeugd, door de sterke groei op Brompton vaak minder
last van deze ziekte dan op andere onderstammen. Op zware natte
gronden, waar Myrobalan B minder op zijn plaats is, kan Brompton
worden gebruikt.
Marianna
Een onderstam die in bepaalde gevallen uitzonderlijk goed voldoet
zoals bijvoorbeeld in combinatie met Early Laxton. Op zwaardere
gronden is de groei sterker dan aanvankelijk werd verondersteld. Op
weinig onderstammen begint de vruchtdracht zo vroeg als op Marian
na. De vruchten zijn vaak ook wat groter en vroeger rijp, wat spe
ciaal voor vroege rassen zoals Early Laxton, een voordeel is.
Bomen op Marianna zijn steeds gezond. Voor de boomkweker levert
de veredeling op Marianna soms moeilijkheden op, daar deze onder
stam lang doorgroeit waardoor het slagingspercentage van de oculaties
ongunstig beïnvloed wordt.
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St. Julien A
Een onderstam die eenzelfde matige groeikracht geeft als Common
Mussel. Voordelen boven laatstgenoemde onderstam zijn gelegen in de
uitstekende kwaliteit van de vruchten (groot van stuk en mooi van
kleur) en de geringere opslag, welke deze onderstam geeft. St. Julien A
is verenigbaar met alle rassen en geeft een vroeg intredende vrucht
baarheid aan het erop geënte ras.
Myrobalan B
Geeft van alle pruimeonderstammen de sterkste groei. De vruchtdracht zet later in dan op andere onderstammen, doch is dan goed.
Op zware natte klei is Myrobalan B echter niet op zijn plaats wegens
te sterke groei en zeer late vruchtdracht. De vruchtgrootte is aan
vankelijk gering, doch wordt later voldoende.
Reine-Claude d'Ouillins en Reine-Claude d'Althan kunnen nog wel
eens van deze onderstam afwaaien doordat zij er niet voldoende ver
enigbaar mee zijn. Weinig vruchtbare rassen dragen te laat op deze
onderstam. Myrobalan B is in principe dus een onderstam voor vrucht
bare rassen. De rijptijden van de rassen op Myrobalan B vallen veelal
4-5 dagen later dan van dezelfde rassen op een minder sterke onder
stam. Dit kan, afhankelijk van ras en streek, voor- of nadelen op
leveren.
TEELT ONDER GLAS
De teelt van kaspruimen wordt algemeen bedreven in serres. Op plaat
sen waar druiven een minder goed resultaat geven plant men wel
pruimen. De ervaring heeft geleerd dat een kaspruim, door zijn vrij
sterke groei, op oude fruitteeltgrond een goed resultaat geeft. Wel
dient men de onderstam aan deze omstandigheden aan te passen.
De Japanse rassen, die tot de groep Prunus triflora (syn. Prunus
salicina) behoren, groeien sterker dan het veel geteelde ras Ontario,
dat een Prunus domestica is.
Het ras Ontario is de laatste jaren veel geplant, omdat de vrucht
zetting beter slaagt dan bij het ras Golden Japan, terwijl de smaak
van de vrucht zeer goed is. De betere smaak wordt gewaardeerd in
een hogere prijs. Toch behoort Golden Japan nog steeds tot de hoofd
rassen, hoewel veel aandacht besteed moet worden aan de omstandig
heden tijdens de bloei. Onregelmatige temperaturen, een lage lucht
vochtigheid en een onregelmatige plaats van de bestuivers geven een
slecht resultaat.
Er is weinig verschil in rijptijd tussen de rassen. Men tracht de aan
voer wel te spreiden door teeltmaatregelen. Er bestaat behoefte aan
rassen die vroeger af later rijpen dan de huidige.
A - Golden Japan, Herkomst Amerika. Door Franse kwekers in Euro
pa gebracht.
Een van de meest geteelde rassen. Bij een goede zetting is de produktie hoog tot zeer hoog. Voldoet goed in stook- en koude kas; de
vruchtzetting is in stookkassen veel zekerder. De vruchten worden
goed betaald mits ze voldoende groot zijn.
Groei: sterk. Algemeen worden de bomen met een vrije vorm opge124
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Golden Japan (vervolg)
kweekt. Ze moeten minstens 25 m2 ter beschikking hebben daar anders
de gesteltakken onvoldoende kunnen worden uitgelegd.
Bloei: bij ongunstig weer kan de zetting mislukken. In de praktijk
wordt tijdens de bloei wel met succes gestookt met een heteluchtkachel. De luchtvochtigheid moet minstens 60 % zijn.
Vrucht:
Rijptijd: in de koude kas eerste helft juli.
Uiterlijk: mooie, gele, ronde pruim. Soms iets puntig.
Kwaliteit: smaak vrij goed. Zeer veel sap. Rond de steen en onder de
schil zuur. Hangen de vruchten dik dan is de smaak flauw. De
mooiste vruchten worden geoogst van twee- en driejarig hout.
Ziekten en beschadigingen: matig last van chlorose en spint. Indien
de vruchten dun hangen, last van scheuren. Dan vooral niet gieten.
A - Ontario. Zie ook blz. 119.
Deze bekende buitenpruim is de laatste jaren onder glas veel geplant.
De vrucht wordt zeer gewaardeerd om zijn goede smaak. Het is jam
mer, dat de kleur groen-geel is; een gekleurde vrucht wordt meer ge
vraagd. Dit heeft de uitbreiding eerst geremd, maar naarmate de han
del de vruchten beter leerde kennen, werd de pruim beter betaald.
Minder geschikt voor de stookkas.
Groei: matig sterk. In het jeugdstadium groeit de Ontario sterk; zo
gauw de boom gaat dragen neemt de groei af.
Bloei: bloeit ongeveer een week na Golden Japan. Zelffertiel; toch is
het wenselijk bijen in de kas te plaatsen. Bij gunstig weer goed luch
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ten. De temperatuur mag overdag niet hoger dan 21-24° C komen.
Ontario is gevoelig voor nachtvorst.
Produktiviteit: de boom draagt op sporen aan overjarig hout. De
vruchtbaarheid treedt later in dan bij de Japanse pruimen. Draagt de
boom éénmaal, dan is de vruchtbaarheid goed tot zeer goed. Bij een te
zware dracht beurtjaren. Bij een slechte belichting van de sporen
worden geen bloemknoppen gevormd.
Vrucht:
Rijptijd: tweede helft van juli. Meestal ± één week na Golden Japan,
soms gelijk rijp.
Uiterlijk: groen-gele kleur. Niet aantrekkelijk. Ronde vrucht met
naad.
Kwaliteit: goede smaak, taaie huid.
Ziekten en beschadigingen: last van spint en van de melige pruimebladluis. Moet voorzichtig geplukt worden, omdat de huid in de
steelholte gemakkelijk wordt losgescheurd; iets gevoelig voor zon
(zonnevlekken). Tijdens het rijpen vallen de vruchten gemakkelijk van
de boom.
B - Beauty. Herkomst Amerika.
Is zeer vruchtbaar en heeft - mits goed gedund - een goede smaak.
Meestal hangen de vruchten te dik; kleur en smaak zijn dan beslist
onvoldoende. Vraagt een sterke vervangsnoei. Geschikt voor stook- en
koude kas.
Groei: sterk. Het brosse hout breekt bij het binden gemakkelijk.
Bloei: gelijk met Golden Japan en Formosa. Is fertiel.
Produktiviteit: treedt vroeg in. Regelmatig en rijk. De boom moet
goed gedund worden, anders beurtjaren. Ondanks de rijke vrucht
dracht valt de kg-opbrengst per boom niet mee.
Vrucht:
Rijptijd: begin juli, doch enkele dagen vóór Golden Japan.
Uiterlijk: matig grote vrucht. Meestal lichtrood gekleurd, soms don
kerrood met spikkels.
Kwaliteit: smaak matig; vrij stevig, sappig vruchtvlees dat min of
meer rood gekleurd is.
Ziekten en beschadigingen: last van spint en chlorose, iets last van
zonnevlekken en rotplekken. Moet voorzichtig worden geplukt, omdat
de huid in de steelholte gemakkelijk wordt los gescheurd.
B - Formosa. Herkomst onbekend.
Deze zeer grote, mooi gekleurde, smakelijke pruim wordt door de
consument hoog geroemd. Het is jammer, dat de vruchtzetting op
vele bedrijven tegenvalt. Soms is de vruchtzetting uitstekend, meestal
onvoldoende. In de praktijk blijkt de zetting goed te zijn als de bomen
matig groeien. Geschikt voor stook- en koude kassen.
Groei: matig sterk. Gele Kroos blijkt een goede onderstam te zijn.
Bloei: bloeit gelijk met Golden Japan en Beauty. Is zelfsteriel.
Produktiviteit: bij een matige groei voldoende.
Vrucht:
Rijptijd: in koude kas in de tweede helft van juli.
Uiterlijk: zeer grote, conisch toelopende vrucht. Rode kleur.
Kwaliteit: stevig vruchtvlees, fijne smaak.
Ziekten en beschadigingen: matig last van chlorose.
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Ras waarmee meer ervaring is gewenst
X - Howards Miracle. Een Amerikaans ras dat al enige tijd in Neder
land bekend was, en waarop de boomkweker Jac. v. d. Hoeven te
Naaldwijk de aandacht heeft gevestigd.
Groeit sterk. Het vruchthout is wat slap. Bloeit vrijwel gelijk met
Golden Japan en kan door dit ras en andere gelijktijdig bloeiende
rassen bevrucht worden. Waarschijnlijk zelfsteriel. Matig produktief.
Rijptijd eind juli. De zeer grote gele vruchten met mooie blos wor
den door de handel zeer gewaardeerd. Smaak zeer goed; vruchtvlees,
stevig. Kan na de oogst geruime tijd worden bewaard. Matig last van
chlorose.
ONDERSTAMMEN VOOR DE TEELT ONDER GLAS

Bij de keuze van de onderstam dient men rekening te houden met:
à. de geschiktheid van de grond;
b. de groeikracht van de ent.
Het bodemprofiel speelt ook bij de pruimen een grote rol, hoewel dit
gewas toch minder eisen stelt dan de druif en de perzik. Op gronden
die hoog uit het water liggen kan men beter een diep wortelende on
derstam kiezen, b.v. Brompton, terwijl op de lagere gronden een vlak
wortelende onderstam, b.v. Brussel (syn. Varkenspruim), op haar
plaats is.
De groei van de Japanse pruimen is in het algemeen sterk, hiermede
moet rekening worden gehouden. In volgorde noemen we:
Sterk: Golden Japan, Beauty, Formosa.
Matig sterk: Ontario. Op Brompton groeit Ontario sterk.
Hieronder volgt een bespreking van de voorkomende onderstammen,
aflopend van sterk naar zwak.
Myrobalan
Zeer sterke groei. Verankert goed. Op goede gronden is de groei te
sterk en valt de vruchtzetting tegen. Bij een ruime plantafstand kun
nen de gesteltakken vlakker gebonden worden en zal ook de vrucht
baarheid vroeger intreden. Golden Japan geënt op Myrobalan B
moet minstens 30 à 35 m2 tot zijn beschikking hebben. Op kleinere
ruimte is de boom niet te bedwingen en sterven de vruchtsporen ge
makkelijk af. Treedt de vruchtbaarheid eenmaal in, dan plukt men
zeer veel mooie, grote vruchten.
Op de matige gronden die voldoende uit het water liggen is Myro
balan B een goede onderstam.
Brompton
Krachtige groeier, die goed verankert. De groeikracht is iets minder
dan van Myrobalan B. Op de vele gronden, waar reeds kasfruit werd
geteeld, bleek de Brompton goed te voldoen. Op kleigronden is de
groei sterk en moet de boom 25 tot 30 m2 tot zijn beschikking heb
ben. Op lichtere gronden en daar waar niet zo'n sterke groei verwacht
wordt, mag dit minder zijn; steeds moeten we oppassen, dat de vrucht
baarheid niet in het gedrang komt.
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Brussel (Varkenspruim)
De vergroeiing van de ent met de onderstam is maar matig goed. Ook
is gebleken, dat de Brussel niet uniform is; het ene type geeft meer
opslag dan het andere. Op de lagere gronden doet de Brussel het
goed; de vruchtgrootte doet zeker niet onder voor de matig sterke
onderstammen en de kleur van de vrucht is zeker zo mooi. Wel valt
op, dat de bomen op deze onderstam minder sporen vormen. In kas
sen met een goede belichting is dit echter geen bezwaar. Op de lagere
gronden is de Brussel één van de beste onderstammen.
Marianna
De vergroeiing met Ontario is goed. Op lichtere gronden zijn de laat
ste jaren klachten over de vergroeiing met Golden Japan. Op gronden
waar Myrobalan B en Brompton te sterk groeien is Marianna een
goede onderstam. Zij werkt mee aan het vormen van een mooie, brede
boom. Is op lagere gronden minder goed op haar plaats. Vraagt zeker
de aandacht, omdat ook de vruchten een behoorlijke grootte krijgen.
Vermenigvuldiging vindt plaats door stekken.
Gele Kroos.
De vergroeiing van de ent met de onderstam is matig te noemen. De
groei is op bepaalde gronden te gering en dan blijven de vruchten te
klein. Wel vormt de boom op deze onderstam veel meer sporen dan
op Brussel. Goede ervaringen op kleigrond.
Common Mussel
De vergroeiing tussen ent en onderstam is matig goed. De groei is
meestal te zwak, de vruchten blijven te klein. In de onderstammenproef op het proefstation te Naaldwijk bleek dit duidelijk. Steeds
kwam Common Mussel het slechtst uit de bus. Niet aanbevolen.

RODE BES
TEELT IN DE VOLLEGKOND
(Voor teelt onder glas zie blz. 132)
Rode bessen behoren tot de minder belangrijke fruitgewassen, al is
de teelt plaatselijk, in het bijzonder in de Bangert, van betekenis. Ze
worden volvelds geteeld, zowel aan struik als aan draad. Alleen Fay's
Prolific voldoet goed als onderteelt in de oude fruittuinen onder groot
fruit. In het Westland worden hier en daar rode bessen onder glas
geteeld.
De vroegbloeiende rassen lijden vaak nachtvorstschade, al is deze
meestal geringer dan bij zwarte bessen.
De belangrijkste bestemming van rode bessen is de fabriek, waar ze
hoofdzakelijk worden verwerkt tot bessensap en tot pulp voor jam.
Bovendien wordt elk jaar een belangrijk gedeelte van de rodebessenproduktie verkocht voor de verse consumptie. Hiervoor worden, be
halve het zeer vroege ras Jonkheer van Tets, in het bijzonder grootkorrelige bessen met mooie, lange trossen gevraagd.
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ZEER VROEG

^, 'A - Jonkheer van Tets. K.: J. Maarse, Schellinkhout. Omstreeks 1931
gewonnen uit een kruising van Fay's Prolific met een onbekend ras.
Geïntr.: 1941.
Dit ras dankt zijn waardering aan de grote vroegheid, goede produktiviteit. Een bezwaar is echter de regengevoeligheid van de bessen,
waardoor deze gemakkelijk barsten en rotten. Met teelt en snoei dient
hiermede rekening te worden gehouden.
Groei: krachtig; breeduit groeiend met vrij stevige, opgaande takken
en lange vruchtdragende kortloten.
Bloei: vroeg.
Produktiviteit: goed.
Vrucht:
Rijptijd: zeer vroeg, ± 1 week vóór Fay's Prolific.
Plukbaarheid: goed.
Uiterlijk: mooie, grote bessen aan vrij lange trossen.
Kwaliteit: tamelijk teer; smaak en aroma minder goed dan van Fay's
Prolific; vrij zuur, sappig.
Gebruik: verse consumptie.
Ziekten en beschadigingen: regengevoelig. Plaatselijk o.a. in de Betuwe
en in Groningen breken de takken zeer gemakkelijk af, een tot voor
kort onbekende afwijking. De oorzaak is nog onbekend.
Opmerkingen: geschikt voor klei en zandgrond. Zowel voor teelt als
struik als aan draad.
Ondanks vroegheid niet geschikt voor de teelt onder glas, daar dan
veel knoppen niet uitlopen.
VROEG TOT MIDDENTIJDS

_-~B - Erstling aus Vierlanden (Rote Vierländer). Geïntr.: Rosenthal,
Rötha, Duitsland.
Een krachtig groeiende, stevige struik met lange trossen en middel
matig grote bessen, die gemakkelijk te plukken zijn. In hoofdzaak voor
de fabriek.
Groei: sterk groeiend, opgaand.
Bloei: middentijds.
Produktiviteit: goed.
Vrucht:
Rijptijd: middentijds.
Plukbaarheid: goed.
Uiterlijk: middelmatig grote, donkerrode, glanzende bessen aan lange
trossen.
Kwaliteit: tamelijk goed van smaak met een goed bessearoma; sappig.
Matig geschikt voor sap daar de kleur vrij snel achteruit gaat.
Ziekten en beschadigingen: niet vatbaar voor bladvalziekte, echter zeer
gevoelig voor kaligebrek. Gevoelig voor regen.
B - Fay's Prolific. K.: Lincoln Fay, Portland, New York, Ver. Staten
"van Amerika; 1868.
Dit oude vroege ras is kwalitatief nog altijd de beste rode bes. Door
dat de struiken veel last hebben van uitwaaien van jonge scheuten is
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het ras volvelds niet goed te telen. Als onderteelt in oude fruittuinen
voldoet het ras nog steeds goed.
Groei: matig; jonge scheuten waaien gemakkelijk uit. Gevoelig voor
strenge vorst.
Bloei: vroeg.
Produktiviteit: matig.
Vrucht:
Rijptijd: vroeg.
Plukbaarheid: goed.
Uiterlijk: goede, lange trossen met grote bessen.
Kwaliteit: goed van smaak; licht zuur, vrij stevig.
Gebruik: zeer geschikt voor verse consumptie en ook voor fabriek.
Ziekten en beschadigingen: veel lepelblad (virus) en knoploosheid.
Bessen weinig gevoelig voor regen.
Opmerkingen: de bessen kunnen lang aan de struik blijven hangen;
belangrijk voor oogstspreiding. Goed geschikt voor de teelt onder glas.
Fay's Prolific vertoont grote gelijkenis met Versailles, met welk ras
het vaak is verward. Vanaf 1957 is Versailles echter niet meer in de
rassenlijst opgenomen. Aan de bloemen zijn beide rassen duidelijk te
onderscheiden.
O - Laxton's No. 1. Geïntr.: Laxton Brothers, Bedford, Engeland.
Vermoedelijk omstreeks 1918 gewonnen.
De grote gevoeligheid voor regen maakt de teelt van deze bes vrij
riskant; in verband met deze gevoeligheid moet ruim worden geplant
en gesnoeid. De korrels zijn middelmatig groot. In smaak wordt deze
bes echter door geen ander ras overtroffen. De produktiviteit is goed.
Groei: tamelijk goed; stevige struik.
Bloei: vroeg.
Produktiviteit: middelmatig tot goed.
Vrucht:
Rijptijd: middentijds.
Uiterlijk: middelmatig grote, lichtrode bessen aan matig lange trossen.
Kwaliteit: goed; zachtzuur; fijn van smaak. Teer.
Ziekten en beschadigingen: zeer gevoelig voor regen.
Opmerkingen: een ras voor particulieren.
O - Laxton's Perfection (Heros). K.: Laxton Brothers, Bedford, Enge
land. Geïntr.: 1910.
Een goede bes voor de verse consumptie door de mooie trossen met
zeer grote, goed smakende bessen. Door de grote regengevoeligheid
van de bessen, het uitwaaien van takken, knoploosheid en lepelblad
is dit ras voor ons land echter niet van betekenis. Wordt in Duitsland
veel geteeld; voldoet daar ook goed aan draad.
Groei: vrij zwak, vermoedelijk ten gevolge van slechte gezondheid.
Bloei: vroeg.
Produktiviteit: matig.
Vrucht:
Rijptijd: middentijds.
Uiterlijk: zeer grote korrels aan lange trossen.
Kwaliteit: goed van smaak; zoet.
Plukbaarheid: goed.
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Ziekten en beschadigingen: zeer gevoelig voor regen; lepelblad komt
veel voor. Bovendien heeft het ras veel last van knoploosheid en van
het uitwaaien van takken.
Rassen waarmee meer ervaring is gewenst
X - Maarses Prominent. K.: J. Maarse, Schellinkhout (N.H.), 1947. Ge
wonnen uit een kruising van Jonkheer van Tets met Fay's Prolific.
Kw.r.: 1954. In 1957 onder licentie geïntroduceerd.
Stevige struiken met opgaande groeiwijze; groei op klei tamelijk
zwak. Knoploosheid is nog niet geconstateerd. Bloei en oogst vroeg.
Produktiviteit in proeven tot dusverre uiteenlopend. De vruchten han
gen aan lange trossen die goed te plukken zijn; korrels tamelijk groot,
sappig. Smaak vrij goed, tamelijk zuur, goed houdbaar.
X - Red Lake. K.: Agricultural Experiment Station, University of
Minnesota, Ver. Staten van Amerika. Geïntr.: 1933.
Volgens Amerikaanse gegevens heeft Red Lake de volgende eigen
schappen: goede produktiviteit, matig krachtige groei, lange trossen
met grote, ruim hangende, lichtrode, aantrekkelijke bessen van goede
kwaliteit die gemakkelijk te plukken zijn.
Onder de naam Red Lake komen in Nederland twee rassen voor.
Het ene ras wordt sinds een aantal jaren o.a. in Boskoop voor export
vermeerderd en door de N.A.K.-B gekeurd. Dit ras is in 1949 door de
handel in Duitsland geïntroduceerd en in dit land bestaat naar dit ras
thans veel vraag.
Het is een vroeg ras dat in Duitsland gezien wordt als aanvulling of
verbetering van Heros (syn. van Laxton's Perfection).
Het andere ras dat het I.V.T. in 1949 uit de Ver. Staten van Amerika
heeft ontvangen is laat, heeft vrij kleine bessen en is voor de teler niet
interessant.
Momenteel wordt onderzocht welke van de beide rassen de echte Red
Lake is, en wat de naam is van het andere ras.
LAAT

A - Rondom. K.: I. Rietsema, Breda, 1934. Kw.r.: 1949. Gewonnen
uit een kruising van Ribes multiflorum, Versailles en een oud zoet
Nederlands ras. Onder licentie in de handel.
Dit late rode besseras is zeer produktief en komt snel in produktie.
Karakteristiek zijn de tamelijk lange trossen, waarvan de talrijke bes
sen dicht opeen rondom de steel zitten. Bessen zuur en daardoor in
de eerste plaats geschikt voor de fabriek. Geeft ook geteeld aan draad
goede resultaten.
Groei: zeer krachtig. Takken kunnen door de grote produktiviteit sterk
uit gaan hangen.
Bloei: middentijds. Weinig kans op nachtvorstschade.
Produktiviteit: zeer goed.
Vrucht:
Rijptijd: laat.
Plukbaarheid: aan kort vruchthout moeilijk daar de compacte trossen
te dicht opeen hangen; met de snoei hiermede rekening houden.
131

RODE BES
Uiterlijk: middelmatig grote, glanzende, donkerrode bessen, dicht
opeenstaand rondom de dikke vruchtstelen; tamelijk lange trossen.
Kwaliteit: smaak zuur; vlezig; stevige schil.
Ziekten en beschadigingen: weinig vatbaar voor bladvalziekte. Soms
afwijkende, virusachtige verschijnselen in het blad, nl. smalle, brandnetelbladachtige bladeren en grofbladigheid.
Opmerkingen: Bij de teelt en snoei dient rekening gehouden te wor
den met de zeer krachtige groei en de zware produktie. In de eerste
jaren sterk terugsnoeien om een stevige struik te krijgen; daarna lange
snoei toepassen.
O - Prince Albert (Duitse Zure, Holländische Rote). Herkomst on
bekend. Wordt vermoedelijk reeds gedurende 200 jaar geteeld.
Dit late, krachtig groeiende ras, met matig lange trossen, is uitsluitend
geschikt voor de fabriek. Het komt later in produktie dan Rondom
en is daarom naast deze niet meer aan te bevelen.
Groei: fors; vormt een stevige struik, ook op minder goede gronden.
Bestand tegen wind.
Bloei: laat. Weinig kans op nachtvorstschade.
Produktiviteit: aanvankelijk matig, aan oudere struiken goed.
Vrucht:
Rijptijd: laat.
Plukbaarheid: vrij slecht.
Uiterlijk: trossen middelmatig lang, bessen matig groot.
Kwaliteit: smaak wrang-zuur; stevig.
Ziekten en beschadigingen: weinig vatbaar voor bladvalziekte; zeer ge
voelig voor kaligebrek. Knoppen lopen soms niet of slecht uit. Oor
zaak onbekend.
Opmerkingen: lang snoeien. Bij korte snoei zijn de struiken minder
vruchtbaar. Zeer geschikt voor jamfabricage. Minder geschikt voor
sap vanwege de lichtrode kleur.
Ras waarmee meer ervaring is gewenst
X - Heinemanns Rote Spätlese (Macherauchs Späte Riesentraube). K.:
O. Macherauch, Duitsland. Gewonnen uit een kruising van Pince Albert
met Andenken an Lorgus (een Ribes multiflorum-ras). In 1942 door
de fa. F. C. Heinemann, Erfurt, Duitsland onder licentie geïntrodu
ceerd.
Een zeer afwijkend type rode bes door de zeer late rijptijd (augustus)
en de slappe groeiwijze. Zeer produktief. Matig grote, bleekrode bes
sen aan zeer lange trossen, zeer zuur, met grote pitten. De struik is
gevoelig voor wind. Meer geschikt voor teelt aan draad dan als struik.
TEELT ONDER GLAS
Rode bessen combineert men onder glas wel met perziken en pruimen.
Op de Zuidhollandse Eilanden komt de teelt echter ook voor zonder
de genoemde gewassen.
In normale warenhuizen teelt men per kap twee hagen bessen. De
afstand van de rijen is dan 1.50 m, op de rij plant men op 1.25 m.
De struiken worden langs draden geleid, waarbij de draden een af
stand hebben van ± 25 cm.
Om voldoende vervangscheuten te krijgen moet men diep planten. De
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jonge struiken worden na het planten ingesnoeid tot op % van de
lengte.
De twijgen worden op 25 cm afstand vastgelegd, maar later laat men
de haag vrij ruig worden. Door het breder worden van de haag oogst
men meer bessen. Er worden zoveel mogelijk 2- en 3-jarige takken
aangehouden, de oudere worden verwijderd.
Tijdens de bloei wordt flink gelucht omdat bij een hoge temperatuur
rui optreedt. Broezen is gunstig om de luchtvochtigheid op peil te
houden.
Bestuiving door bijen is gunstig voor de zetting.
Na de zetting kunnen we de scheuten innemen om een te dichte stand
en verstikking van de bessen te voorkomen.
Dit terugsnoeien van de scheuten wordt ook wel gedaan voor de
oogst. Het bevordert de rijping en een goede kleur.
Bessen vragen veel vocht, maar we moeten oppassen dat de bessen
niet vuil worden.
In het tweede jaar oogst men .15 tot 20 % van de produktie. Het derde
jaar ± 50 % en in het vierde jaar ± 100 %. Per raam kan 2 à T-Vi kg
bessen geoogst worden als de aanplant in volle produktie is.
Naast luis kan het spint ernstig optreden. In oudere struiken is Sesia
een gevreesde vijand. Er zijn aanplantingen die wel 25 jaar oud zijn
en hierin is het afsterven van takken soms vrij ernstig.
Fay's Prolific is het best geschikt onder glas. Laxton no. 1 is wel
vruchtbaar maar de kleur van de bessen is te licht. Jhr. van Tets is
minder vruchtbaar omdat de knoppen vaak blijven slapen.

ROZEBOTTEL
Rozebottels bevatten een hoog vitamine C-gehalte, waarop vooral in
de wereldoorlog de aandacht viel als binnenlandse bron voor dit voe
dingsbestanddeel, waaraan de mensen in onze streken vooral in de
voorjaarsmaanden te kort kunnen komen.
Er zijn rozesoorten welke flinke bottels leveren (Rosa rugosa), waar
aan ook nog vrij veel vlees zit. Van rozebottels is jam te bereiden en
verder kunnen bottels gebruikt worden voor het vitaminiseren van
sommige andere fruitconserven.
Op het Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt te Wageningen
selecteerde men typen met een bijzonder hoog vitamine C-gehalte van
bijna V/i %. Deze typen worden aangeduid als Wageningen No. 2
(Rosa blanda), Wageningen No. 5 (Rosa alpina var. oxyodon), en Wa
geningen No. 7 (Rosa alpina var. oxyodon).
Daar de rozebottels transport over grote afstanden moeilijk verdragen
en dan spoedig hun vitamine C-gehalte verliezen, heeft de teelt alleen
zin, indien een verwerkende industrie voor dit artikel in de directe
nabijheid is. De opbrengst in kg per ha is niet hoog en de teelt niet
zo eenvoudig vanwege de doornen.

TAMME KASTANJE
De teelt van dit gewas is in Nederland goed mogelijk, het rendement
echter waarschijnlijk niet voldoende om grotere aanplantingen verant
woord te doen zijn. De Europese kastanje wordt bovendien bedreigd
door enkele ernstige ziekten, die (nog ?) niet te bestrijden zijn.
Voor aanplant (door particulieren) wordt daarom aanbevolen om de
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in Amerika geselecteerde rassen (o.a. Crenata, Pumila, Ozarkensis en
Mollisima) van de Chinese kastanje te beproeven; met het oog op de
bestuiving is aanplant vare minstens 2 rassen gewenst.

WALNOOT
De praktijk leert, dat rassen die lang in blad blijven het beste uitrijpen en het minste invriezen.
Van de walnoot komen zowel zelfbestuivende als kruisbestuivende
rassen voor. De teler dient dus of zelfbestuivers aan te planten, óf
kruisbestuivende rassen, waarvan de manlijke bloemen van het ene ras
gelijk bloeien met de vrouwelijke bloemen van het andere ras.
Uit recente Duitse onderzoekingen bleek, dat o.m. de rassen 139 en
286 zonder voorafgaande bevruchting vruchten geven, hetgeen niet wil
zeggen dat zij niet dankbaar zijn voor kruisbestuiving.
A - Bel (4912)
Een aanbevelenswaardige handelsnoot. Behoort met 597 tot de vrucht
baarste rassen. Bel groeit bijna even sterk als No. 120. Mannelijke
bloemen bloeien vroeg, de vrouwelijke middentijds. Heeft een vrij
grote vrucht, matig van kleur en vorm, goed drooggewicht. Laat zich
goed tot zeer goed openen, terwijl de verwijdering van de kern prima
gaat. Kleur en smaak van de kern zijn zeer goed. Kernpercentage *)
vrij goed. De natte zomer van 1954 heeft op de vrucht weinig invloed
gehad.
A - 1335.
Door steile groei voor laanbomen geschikt; zou zichzelf kunnen be
stuiven. Geeft de indruk niet vroeg vruchtbaar te zijn. Goede tafelnoot. Goed van grootte en gewicht, matig van uiterlijk. Openen en
verwijderen gaan zeer goed. Kernkleur en -percentage zijn beide matig.
Komt vroeg in het blad.
A - 139
Wordt aanbevolen als goede tafelnoot, soms niet voldoende gevuld.
Matig grote noot met goed uiterlijk en drooggewicht. Openen zeer
goed. Kern meestal zeer goed, soms minder goed te verwijderen. Kern
gehalte vrij goed, de kleur van de kern is vrij slecht. Komt middelVroeg in het blad.
B - Franquette en Parisienne
Goede, in het buitenland voldoening gevende Franse rassen, die zeer
laat uitlopen; de Nederlandse en Duitse rassen zouden beter zijn in
kwaliteit en vruchtbaarheid.
Franquette: Grote noot met matig uiterlijk; het drooggewicht is goed.
Openen gaat zeer goed, evenals de verwijdering van de kern; kern
percentage matig, terwijl kernkleur slecht is.
Parisienne: Grootte, uiterlijk en gewicht zijn matig; openen gaat zeer
goed, kernverwijdering goed. Kernpercentage is ruim voldoende.
*) Onder kernpercentage wordt verstaan het gewicht van de kern uitgedrukt in
procenten van het totale gewicht van de noot.
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B - 120
Sterkste groeier uit dit sortiment. Vruchtgrootte is goed, matig van
kleur en vorm, goed drooggewicht. Openen gaat zeer goed, verwijde
ring van de kern matig; kernklèur goed, -percentage matig. Komt vrij
laat in het blad.
B - 286
Begint vrij vroeg uit te lopen. Heeft vaak last van nachtvorst. De
noten groeien in trossen (8-14 per tros). De vruchtgrootte is goed,
evenals het gewicht; uiterlijk vrij goed. Het openen en het verwijderen
van de kern gaan zeer goed. De vulling zou niet altijd voldoende zijn.
De kernkleur is matig, het kernpercentage vrij goed.
B - 597
Goede tafelnoot, zelfbestuiver, misschien niet altijd goede sluiting van
de dop in ons klimaat. Eén der vroegst rijpende noten. Is zeer vrucht
baar. Grote noot met een matig uiterlijk en goed drooggewicht; ope
nen gaat zeer goed, de verwijdering van de kern is matig. Kernper
centage is zeer goed, de kleur van de kern is slecht. Komt middelvroeg in het blad.
N - 5110
Wordt aanbevolen als bestuiver. Een redelijk goed, gezond ras, dat de
groei mooi afsluit en niet invriest. Dit ras heeft laatbloeiende manne
lijke bloemen, wat hem als goede bestuiver kenmerkt; de vrouwelijke
bloemen bloeien middentijds tot laat. Komt middenvroeg in het blad.
Vruchtbaarheid vrij groot. Grote noot, welke matig van kleur en
vorm is, gewicht vrij goed. Openen van de noot en verwijdering van
de kern zijn resp. goed en vrij goed. Kernpercentage vrij slecht.
Kleur van de kern en smaak matig.
ONDERSTAMMEN
Van de vele voor de noot op hun bruikbaarheid onderzochte onder
stammen komen er momenteel nog slechts 2 voor gebruik in aanmer
king, nl. de zaailingen van Juglans regia en van Juglans nigra.
Juglans nigra schijnt aan de erop geënte rassen een wat vroegere
vruchtbaarheid en een vroegere bloei te geven; bovendien lijkt het of
de winterhardheid - van bepaalde herkomsten althans - te wensen
overlaat, hetgeen vooral in de kwekerij een bezwaar is. Met Juglans
regia als onderstam moet men meer oppassen voor vochtige, zwaardere
gronden dan met Juglans nigra.
In de kwekerij heeft Juglans regia het voordeel beter te kiemen;
ook is de groei sterker in het eerste jaar, zodat er meer 1-jarige zaai
lingen gebruikt kunnen worden om te enten. De noten van Juglans
regia zijn echter meestal veel duurder dan die van Juglans nigra.

WITTE BES
De betekenis van witte bessen is uiterst gering. De produktie be
draagt slechts ongeveer 1% van die van de rode bessen. Aangeplant
worden ze vrijwel niet meer.
Over de verschillende rassen is onvoldoende bekend. Enkele namen
zijn: Witte Parel, Witte Hollander en Witte Geelsteel.
135

ZWARTE BES

ZWARTE BES
De meeste zwarte bessen worden geteeld in Limburg en NoordBrabant. Verder is de teelt van belang in Zeeland, op de Zuidholland
se Eilanden, in Gelderland en Noord-Holland.
Zwarte bessen worden volvelds geteeld. Ze groeien goed op' klei- en
zandgrond met een goede structuur en waterhuishouding, slecht op
zeer zware klei en op zandgronden met een ondoorlatende onder
grond.
De bloemen zijn zeer gevoelig voor nachtvorst. In het oosten des
lands, waar in het voorjaar veel nachtvorsten voorkomen, is de teelt
dan ook alléén economisch verantwoord bij toepassing van nachtvorstbestrijding. Zwarte bessen kunnen ernstig worden aangetast door
rondknopmijt en brandnetelbladvirus. Een goede selectie van stekhout
is hiervoor van grote betekenis, evenals een effectieve bestrijding van
rondknopmijt.
Alle zwarte bessen gaan naar de fabriek, onder andere voor de ver
werking tot sap. De vraag hiernaar is groot in verband met het gebruik
van zwarte bessensap als opwekkende, alcoholvrije drank met een hoog
vitamine C-gehalte. Tussen de rassen bestaan grote verschillen in
vitamine C-gehalte (van ±100 tot ruim 200 mg per 100 g vruchten)
en zuurgehalte. In het buitenland (vooral in Duitsland en Engeland)
wordt de voorkeur gegeven aan rassen met een hoog vitamine Cgehalte en een hoge zuurgraad. In verband met de afzet op de Euromarkt zal hiermede in de naaste toekomst ook in Nederland rekening
gehouden moeten worden.
Ras
ABBBBOXXX-

Geschikt voor sap
Wellington XXX
Baldwin sel. Hilltop
Daniels' September
Goliath
Roodknop
Silvergieters Zwarte
Akkermans' Bes
Consort
Cotswold Cross

geschikt
geschikt
matig geschikt
ongeschikt
geschikt
ongeschikt

•fK - Wellington XXX. K.: R. Wellington, Proefstation East Malling,
Engeland, 1913. Ontstaan uit een kruising van Baldwin met Boskoop
Giant.

/

Het meest produktieve ras met goede vruchtkwaliteiten. Door vroege
bloei groot nachtvorstrisico. In het oosten van het land daarom zonder
nachtvorstbestrijding niet aan te bevelen. Rondknopmijt en brand
netelblad komen veel voor.
Groei: sterk groeiende, brede struiken.
Bloei: vroeg. Nachtvorstrisico groot.
Produktiviteit: goed.
Vrucht:
Rijptijd: tamelijk laat.
Uiterlijk: tamelijk lange trossen met tamelijk grote korrels.
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Kwaliteit: goed, vitamine C-gehalte hoog.
Plukbaarheid: matig goed.
Ziekten en beschadigingen: zeer vatbaar voor roest, rondknop komt
veel voor. Zeer gevoelig voor brandnetelblad.
- Baldwin sel. Hilltop
Dit zeer oude ras heeft zich nog steeds kunnen handhaven door zijn
goede vruchtbaarheid en de goede kwaliteit van de bessen. De ge
voeligheid voor nachtvorst maakt de teelt van dit ras te riskant in
nachtvorstgebieden, tenzij nachtvorstbestrijding wordt toegepast.
Groei: matig.
Bloei: tamelijk vroeg. Nachtvorstrisico groot.
Produktiviteit: goed. Weinig last van ruien.
Vrucht:
Rijptijd: laat.
Uiterlijk: middelmatig grote, vrij gelijkmatig gekleurde bessen aan
matig lange trosjes, meestal meer trossen per knop.
Kwaliteit: goed; vitamine C-gehalte hoog; vrij stevige schil.
Plukbaarheid: moeilijk door korte, dicht opeenhangende trossen.
Opmerkingen: daar de struiken vrij compact en klein blijven kan
dichter worden geplant dan bij de andere rassen.
B - Daniels' September. In Nederland en Duitsland wordt onder deze
naam een ander ras in de handel gebracht als in Engeland. Het ras
dat in Nederland en Duitsland Daniels' September wordt genoemd is
naar alle waarschijnlijkheid Laxton's Tinker.
Het ras dat in Nederland en Duitsland onder de naam Daniels' Sep
tember in de handel wordt gebracht en dat dus zeer waarschijnlijk
het ras Laxton's Tinker is, groeit krachtig, is voldoende produktief en
heeft lange trossen. Het bloeit tamelijk laat waardoor het mogelijk
minder kans loopt op nachtvorstschade. Als de struiken enkele jaren
oud zijn buigen de takken vaak waardoor het plukken wordt bemoei
lijkt.
Groei: krachtig; dragende struiken sterk uiteenhangend.
Bloei: middentijds-tamelijk laat.
Produktiviteit: goed.
Vrucht:
Rijptijd: tamelijk laat.
Plukbaarheid: gemakkelijk.
Uiterlijk: tamelijk grote bessen, iets ongelijkmatig rijpend, vrij stevig;
aan lange, alleenstaande trossen.
Kwaliteit: smaak matig; vitamine-C-gehalte hoog.
Opmerkingen: rijpt ongeveer in dezelfde tijd als Wellington XXX.
Kan echter langer blijven hangen.
B - Goliath. Een oud ras. Herkomst onbekend.
In streken met veel nachtvorstrisico is Goliath door zijn latere bloei
iets oogstzekerder dan vroeger bloeiende rassen. Met gezonde selecties
kunnen goede opbrengsten worden verkregen. Vanwege het betrekke
lijk lage vitamine-C-gehalte en de ongelijkmatige rijping is Goliath
weinig aantrekkelijk voor de industrie. Het verdient daarom aanbe
veling dit ras door beter geschikte rassen te vervangen.
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Groei: krachtig, opgaand.
Bloei: tamelijk laat.
Produktiviteit: tamelijk goed.
Vrucht:
Rijptijd: laat.
Plukbaarheid: moeilijk.
Uiterlijk: vrij grote bessen, die niet alle gelijktijdig rijp zijn. Vrij stevig,
trossen kort.
Kwaliteit: vitamine-C-gehalte belangrijk lager dan van de meeste an
dere rassen.
Ziekten en beschadigingen: in 1956 heeft dit ras sterk geleden van de
strenge wintervorst.
Opmerkingen: door ongelijkmatige rijping vaak noodzakelijk de strui
ken tweemaal te plukken.
B - Roodknop. K.: J. Heemstra, Groningen, 1921.
. Een ras met betrekkelijk weinig nachtvorstrisico. Een bezwaar is de
neiging tot ruien van rijpe bessen, zodat men er niet meer van moet
aanplanten dan in korte tijd kan worden geplukt. Door de slechte
kleur van het sap is dit ras niet geschikt voor de fabriek.
Groei: krachtig, opgaand. Laat uitlopend.
Bloei: tamelijk laat. Weinig nachtvorstrisico.
Produktiviteit: tamelijk goed.
Vrucht:
Rijptijd: middentijds-tamelijk laat.
Plukbaarheid: matig goed.
Uiterlijk: tamelijk grote, iets bruinzwart gekleurde bessen aan matig
lange trosjes.
Kwaliteit: vitamine-C-gehalte hoog. Bes iets zachter dan van Goliath.
Kleur voor sap te bruin.
Opmerkingen: rijpe bessen vallen spoedig af.
O - Silvergieters Zwarte. K.: C. M. van der Slikke, Leeuwarden; ge
wonnen omstreeks 1926 als zaailing van Hoogendijk's Seedling (=
Boskoop Giant) en genoemd naar Silvergieter Hoogslag, destijds voor
zitter van de Friese Tuinbouwvereniging. Geïntr. 1936.
Een uitstekend ras wat betreft troslengte, grootte en smaak van de
bessen. De produktie is echter onvoldoende; daardoor voldoet dit ras
niet of slecht.
Groei: sterk groeiende, vrij sterk opgaande struiken. Slecht bestand
tegen zeer strenge wintervorst.
Bloei: vroeg. Nachtvorstrisico tamelijk groot.
Produktiviteit: onvoldoende.
Vrucht:
Rijptijd: vroeg.
Plukbaarheid: gemakkelijk.
Uiterlijk: grote, gelijkmatig gekleurde bessen aan lange trossen.
Kwaliteit: uitstekend van smaak; vrij tere schil. Vitamine-C-gehalte
middelmatig.
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Rassen waarmee meer ervaring is gewenst
X - Akkermans' Bes. K.: M. W. Akkermans, Boxmeer. Kw.r.: 1953.
Vertoont veel overeenkomst met Baldwin, maar heeft een iets krach
tiger, opgaande groei. Produktief. Hoog vitamine-C-gehalte.
X - Consort. K.: A..W. S. Hünter, Central Experimental Farm, Otta
wa, Canada. Gewonnen uit een kruising van Kerry met Ribes ussuriense Jancsz.
De waarde van dit ras voor Canada ligt in de resistentie tegen besseroest, een voor de bosbouw zeer gevaarlijke ziekte.
Krachtig groeiende, opgaande struiken. Produktiviteit op zandgrond
goed, op klei meestal onvoldoende. Bloeit tamelijk vroeg; zelffertiel,
oogst vroeg. Matig grote bessen aan matig lange trosjes met dunne
stelen. Vitamine-C-gehalte hoog. Kleur van het sap zeer goed, maar
zeer onaangenaam aroma.
X - Cotswold Cross. K.: G. T. Spinks, Proefstation Long Ashton,
Engeland, 1920. Ontstaan uit een kruising van Baldwin met Victoria.
Geïntr.: 1922.
Een krachtig groeiend ras met vroege bloei en late rijping. Kan goed
produktief zijn. Grote, stevige bessen aan tamelijk korte trossen met
dikke stelen. Relatief laag vitamine-C-gehalte.

Van deze Rassenlijst voor Fruitgewassen verschijnt
in 1964 weer een nieuwe druk. Van de Rassenlijst
voor Groentegewassen wordt ieder jaar een nieuwe
uitgave samengesteld.
U kunt u op een of beide rassenlijst(en) abonneren!
Een briefkaart aan het Instituut voor de Veredeling
van Tuinbouwgewassen, Dr. S. L. Mansholtlaan 15 te
Wageningen, is voldoende.
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Thornless Evergreen, 68
Transparente Jaune, 48
Triomphe de Vienne, 96
Tros Oranje, 35
Tydeman's Early Worcester, 48
U
Udense Spaanse, 86
144

Udense Zwarte, 83
U.S. - Oregon 2172, 30
V
Vaes Oogst, 117
Le Vainqueur, 108
Varkenspruim, 128
Victor, 108
Victoria, 120
Vilmorin, 114
Vola, 29
Vroege Duitse, 80
Vroege Lady Palmerston, 110
Vroege Tolse, 123
Vroege van Werder, 85
W
Walnoot, 134
Walnoot, onderstammen, 135
Warwickshire Drooper, 122
Wassenberger, 117
Webb's Prize Cob, 77
Weisse Triumphbeere, 88
Weisser Musc. v. Alexandrie, 70
Wellington XXX, 136
Weymouth, 66
Whinham's Industry, 88
Whitesmith, 88
Williams, 100
Winston, 51
Winterjan, 106
Winterrietpeer, 104
Witpit Lambertsnoot, 77
Witte Bes, 135
Witte Montagne, 111
Wijnkers, 83
Y
Yellow Transparent, 48
Z
Zaailing Van Geest, 114
Zeeuwse Bruine, 85
Zoete Ermgaard, 61
Zoete Brederode, 105
Zoete Kroon, 60
Zoete Oranje, 62
Zuckertraube, 67
Zure Brederode, 105
Zwarte Bes, 136
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Floor, I. — Proeven met stekken onder waterverneveling. April 1956
Smeets, L., and Hester G. Kronenberg. Runner formation on straw
berry plants in autumn and winter
Smeets, L. — Runner formation on strawberry plants in autumn and
winter. II. Influence of the light intensity on the photoperiodical
behaviour. Juni 1956
Smeets, L. — Influence of the temperature on runner production in
five strawberry varieties. Juni 1956
Smeets, L., and L. M. Wassenaar — Problems of heat spot in
Fragaria vesca L. when indexing strawberry selections for viruses.
Juni 1956
Floor, I., P. A. Wezelenburg en H. H. van Doesburg — Proeven
met vermeerdering van houtige gewassen. Sept. 1956
Gerritsen, C. J. — Improvement of the cherry varieties used in the
Netherlands. Oktober 1956
Gerritsen, C. J. — Research offered new possibilities for nut growing
in Netherlands. Oktober 1956
Smeets, L. — Some effects of the photoperiod on the shoot growth
of cherry seedlings. Februari 1957
Boom, B. K. — Benaming, geschiedenis en kenmerken van een aantal
houtachtige planten. Nomenclature, history and characteristics of
some woody plants I. Maart 1957
Gerritsen, C. J. — De Feyoa, een nieuw cultuurgewas? Maart 1957
Braak, J. P. — Effects? of some internal and external factors on the
embryo and seedling development of the cherry. April 1957
Floor, J. — Moisture as a factor in the rooting of cuttings. April
1957
Floor, J. — Verslag van onderstammen-onderzoek. Mei 1957
Boom, B. K. — Populus canadensis Moench versus Populus euramericana Guinier. April 1957
Floor, J. — Report on the selection of a dwarfing rootstock for
cherries. Juni 1957
Banga, O. — Horticultural plant breeding in the Netherlands. Juni
1957
Smeets, L. — Some effects of temperature on the shoot growth of
cherry seedlings. Oktober 1957
Garretsen, F., en H. G. Kronenberg — Opbrengstproeven met zwarte
bessen. Oktober 1957
Floor, J. — Verslag van proeven met stekken onder waterverneveling.
Oktober 1957
Gerritsen, C. J. — Zijn er in Nederland mogelijkheden voor de teelt
van buitenperzikken? Februari 1958
Gerritsen, C. J. — De tamme kastanje een fruitgewas? April 1958 ..
Kronenberg, H. G., en B. Roelofsen. — De teelt van aardbeien en
frambozen in Schotland. Juli 1958
Kraai, A. — Bijen en hommels bij het veredelingswerk. Juli 1958 ..
Gerritsen, C. I. — De teelt van abrikozen. September 1958
Gerritsen, C. J. — De amandel. Februari 1959
Gerritsen, C. J. — Het barsten van kersen. Maart 1959
Gerritsen, C. J. — De vijg. Maart 1959
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Douglas, J., en H. H. van Doesburg — De vermeerdering van blau
we bessen door middel van scheutstekken. April 1959
ƒ
Gerritsen, C. J. — Een hoger rendement bij de teelt van hazelnoten.
Mei 1959
ƒ
Boom, B. K. — Benaming, geschiedenis en kenmerken van een aantal
houtachtige planten. Nomenclature, history and characteristics of some
woody plants II. December 1959
ƒ
Drijfhout, E., en C. J. Gerritsen — Actinidia chinensis» een nieuw
fruitgewas. Maart 1960
ƒ
Gerritsen, C. J. — Wijngaarden in Nederland. Maart 1960
ƒ
Kronenberg, H. G., J. P. Braak, and A. E. Zellinga —• Poor fruit
setting in strawberries;
I. Causes of a poor fruit set in general
II. Malformed fruit in Jucunda. April 1960
ƒ
Kronenberg, H. G. en L. M. Wassenaar — Praktijkproeven met aard
beien in 1957-1959. Juli 1960
Ferguson, J, H. A. — A comparison of two planting systems in
orchards as regards the amount of radiation intercepted by the trees.
Januari 1961
,
Environmental factors in the distribution of fruit varieties. Report
Eucarpia Conference, Arnhem 1961 (in press)
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Jensma, J . R. — Cabbage varieties/Sluitkoolrassen. 1956
Leemans, J . A., and E. T. Nannenga — Raspberry varieties. 1957
Wassenaar, L. M. — Determinatietabel en beschrijving van een aantal
aardbeirassen. I.V.T. 1958, 52 biz
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