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17e RASSENLIJST
voor Fruitgewassen 1985

De Rassenlijst voor Fruitgewassen wordt samengesteld
onder verantwoordelijkheid van de Commissie voor de sa
menstelling van de Rassenlijst voor Fruitgewassen (CRF).
Deze commissie is ingesteld bij Koninklijk Besluit van 10
mei 1967 (Staatsblad 268, d.d. 30 mei 1967). Zij is ge
vestigd te Wageningen en bestaat uit:
Ir. R. K. Elema (voorzitter);
Ir. M. J. Hijink (secretaris);
Ir. G. Elzenga, Ir. A. Groot, Dr. N. G. Hogenboom,
Drs. G. J. H. Rijkenbarg, Ir. P. J. Stadhouders (leden).
De taak van de commissie, de eisen waaraan de rassenlijst
moet voldoen en regels van procedurele aard zijn vastge
legd in hoofdstuk V, de artikelen 73 t/m 79 van de
Zaaizaad- en Plantgoedwet en in het bovengenoemde
besluit.

Laboratoria« ^oor
Tulnbouwpiarrtenteelt
WAGENINGEN

CENTRALE LANOBOUWCATALOGUS

Het secretariaat is gevestigd in het Rijksinstituut voor het
Rassenonderzoek van Cultuurgewassen (RIVRO), Nieuwe
Wageningseweg 1, Bennekom.
Briefadres: Postbus 32, 6700 AA Wageningen.
foon: 08370-19056.
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Voorwoord
50 Jaar Rassenlijst voor Fruit
Bij twee feiten willen we in dit voorwoord stilstaan, namelijk dat de
officiële Rassenlijst voor Fruit ruim 50 jaar geleden verscheen en dat
de grondlegger van deze rassenlijst dit jaar is overleden.
De Rassenlijst voor Fruitgewassen heeft een lange voorgeschiede
nis want de studie van onze gecultiveerde fruitsoorten en -rassen
is al oud. Reeds in de 18e eeuw, nl. in 1758, verscheen het bekende
boek "Pomologia" van J.H. Knoop te Leeuwarden, gevolgd door
zijn "Fructologia" in 1763. Deze boeken bevatten beschrijvingen
met afbeeldingen in kleur van een groot aantal rassen van appel,
peer, kers, pruim en perzik, waarvan enige nu nog bekendheid ge
Dr. ir. /. Rietsema
nieten. In de zestiger jaren van de vorige eeuw verschenen de fraai
uitgevoerde pomologische standaardwerken van K.J.W. Ottolander en de door hem gestichte
"Boskoopsche Pomologische Vereeniging" zoals "Beschrijving der Vruchtsoorten" en "De Nederlandsche Boomgaard". In het begin van deze eeuw gaf de in 1898 gestichte "Nederlandsche
Pomologische Vereeniging" voorlichting op dit gebied onder meer door artikelen en sortimentslijsten van de hand van de heer R. Lijsten in het blad "De Fruitteelt".
De grondlegger van de officiële Rassenlijst voor Fruit was de heer dr. ir. I. Rietsema, die onlangs,
op 30 januari 1984, te Breda is overleden. Izaäk Rietsema werd geboren te Assen op 18 april 1888.
Hij studeerde aan de Rijks Hogere Land-, Tuin- en Bosbouwschool te Wageningen en behaalde
de ir.-titel nadat "Wageningen" in 1918 tot hogeschool werd verheven. In 1919 werd hij benoemd
als eerste directeur van de R.-K. Tuinbouwschool, later (middelbare) Land- en Tuinbouwschool
te Breda. Tevens werd hij directeur van de in Breda gevestigde Centrale Proeftuin voor
Noord-Brabant.
Hoewel Rietsema vele verdiensten heeft op een breed terrein moeten we ons hier beperken tot
zijn belangrijke werk op het gebied van de fruitteelt. Rietsema heeft vooral naam verworven als
pomoloog, als taxonoom van cultuurgewassen en als plantenveredelaar. Zijn opvallende aanleg
voor systematiek en nauwkeurigheid, zijn scherp waarnemingsvermogen en zijn encyclopedisch
geheugen waren hem hierbij van groot nut. Zeer bekend is zijn werk over de geschiedenis, de
botanische indeling en de beschrijving van het kersensortiment, waarop hij in 1928 promoveerde.
Dit boek is als het beste te beschouwen van wat er op dat gebied in Europa was verschenen.
Overeenkomstig werk verrichtte hij in de 20- en 30-er jaren bij de perzik, waarbij het destijds sterk
in verwarring verkerende sortiment op naam werd gebracht en beschreven. Het rasechte sorti
ment op de Bredase proeftuin fungeerde daarna als uitgangsmateriaal voor de boomkwekerij.
Voorts verrichtte hij taxonomisch en rassenonderzoek bij pruimen, bessen (Ribes) en het geslacht
Rubus (frambozen, Loganberry, Japanse wijnbes, enz.).
Van zijn kwekersarbeid noemen wij, naast zijn veredelingswerk bij enige groentegewassen, spe
ciaal de door hem bereikte resultaten bij rode bes en framboos. In 1926 won hij de framboos St.
Walfried; in 1934 de zeer produktieve rode bes "Rondom" door een doelgerichte kruising van cul
tuurvariëteiten met de Ribes multiflorum; dit rasRondom is nog steeds van economische betekenis.
Baanbrekend veredelingswerk verrichtte Rietsema in de periode 1928-1938 bij frambozen. Het
doel hiervan was niet zozeer sortimentsvernieuwing op zich, maar het ontwikkelen van een me
thode om virusvrije frambozen te kunnen introduceren d.m.v. de teelt van zaadvaste inteeltlijnen
en hieruit gewonnen hybriden. Deze werden onder de merknamen Radboud en Gertrudis geïntro
duceerd. Thans is nog één van deze destijds gewonnen hybriden, nl. de "Rode Radboud", een
algemeen geteeld frambozeras.
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Gezien zijn deskundigheid lag het voor de hand dat Rietsema de aangewezen persoon was om
destijd het redacteurschap van de officiële rassenlijst op zich te gaan nemen. Initiatiefnemers wa
ren naast dr. Rietsema onder meer ir. ,A.W. v.d. Plassche in Zeeland en ir. W.G. v.d. Kroft in
Limburg. Het was ook de tijd dat de gewestelijke landbouworganisaties (met name ZLM, NCB,
LLTB), in navolging van de reeds bestaande keuring van zaaizaad en pootaardappelen, begonnen
met de keuring van vruchtbomen en onderstammen. De gewestelijke keuringen werden in 1932
gebundeld door de oprichting van de Nederlandse Algemene Keuringsdienst (N.A.K.) die aan
vankelijk ook de tuinbouwkeuringen behartigde. Vandaar dat de eerste Rassenlijst voor Fruit in
1933 verscheen onder auspiciën van de N.A.K.
Veel van de kennis, ervaringen en persoonlijke inzichten van Rietsema vinden we terug in de
eerste 5 rassenlijsten, die hij persoonlijk redigeerde en schreef in zijn eigen markante stijl, doch
waarbij wel de informatie werd gebruikt van verscheidene medewerkers. Zelfs als gegijzelde tij
dens de oorlog in het kamp te Haaren (N-Br.) trachtte hij de redactie van de uitgave in 1943 zo
goed mogelijk te behartigen.
Vanaf 1948 (6de rassenlijst) kwam er ee n redactiecommissie die t/m 1954 bleef onder het voorzit
terschap van dr. Rietsema. De heer ir. L. Gersons ging toen het secretariaat verzorgen.
De van toen af breed samengestelde redactiecommissie (later redactieraad) heeft stellig bijgedra
gen aan een zo evenwichtig mogelijk oordeel over de gebruikswaarde en de aanbevelenswaardig
heid der fruitrassen. Deze redactiecommissie (raad) bestaat vanaf 1948 uit deskundigen van de
onderzoeksinstellingen: IVT later RIVRO, "Wilhelminadorp", Lab. v. Tuinbouwplantenteelt en
Sprenger Instituut; voorts uit consulenten en fruittelers-deskundigen uit de verschillende fruit
teeltgebieden.
Op gevaar af anderen te kort te doen, menen we toch hier enige namen te moeten noemen van
personen, die in het verleden veel hebben bijgedragen aan de kennis betreffende de fruitrassen
en/of de vernieuwing van het sortiment, te weten: prof. ir. A.M. Sprenger, R. Lijsten, ir. J.D.
Gerritsen, ir. J. Floor (onderstammen), ir. L. Gersons (verwerkingsaspecten) en Mej. ir. H.G. Kro
nenberg (aardbeien).
Na de invoering van de Zaaizaad- en Plantgoedwet in 1967 kreeg de rassenlijst een wettelijke basis
en werd samengesteld onder verantwoordelijkheid van een door de Minister van Landbouw en
Visserij ingestelde commissie. Het secretariaat bevond zich van 1948 t/m 1954 op het Ministerie,
vanaf 1957 t/m 1969 bij het IVT, in 1975 bij het Proefstation voor de Fruitteelt en hierna bij het
RIVRO. Inhoud en vormgeving van de rassenlijst werden in de loop der jaren geregeld aangepast,
waardoor meer en beter gefundeerde informatie werd verstrekt en deze beter hanteerbaar werd
voor de gebruiker.
Een belangrijke ontwikkeling in de na-oorlogse periode is de verbeterde organisatie van het gebruikswaardeonderzoek sedert ± 1970. Voor nieuwe rassen en selecties (onder meer van het IVT)
vindt een eerste toetsing plaats op het Proefstation te Wilhelminadorp. De hieruit als gunstig naar
voren komende rassen worden hierna op uitgebreidere schaal beoordeeld en vergeleken met stan
daardrassen in landelijk opgezette proeven op de diverse regionale proeftuinen. Via dit gebruikswaardeonderzoek zijn onder meer de nieuwe appelrassen Elstar, Karmijn de Sonnaville, Alkmene,
Jonagold, Gloster en Summerred in de rassenlijst opgenomen en voorts enige nieuwe kerseras
sen, die in deze rassenlijst onder N (als nieuw en beproevenswaardig) zijn vermeld.
Het is niet onwaarschijnlijk dat het thans waarneembare economische herstel in de fruitteelt mede
te danken is aan de produktvernieuwing als gevolg van de vrij recente introduktie van deze goede
nieuwe appelrassen. Op lange termijn zal doelgericht veredelingswerk dé bron moeten blijven
voor deze zo gewenste produktvernieuwing, gevolgd door systematsisch opgezet gebruikswaardeonderzoek, ook van veel belovende nieuwe rassen uit het buitenland. Als dit gebeurt zal
de Rassenlijst voor Fruit, ook in de toekomst, een zinvolle functie kunnen blijven vervullen.
ir. P. J. Stadhouders
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Inleiding
De Rassenlijst voor Fruitgewassen is erop gericht de fruitteler, maar ook de handelaar, de fruitverwerker en de vruchtboomkweker informatie te verstrekken over de belangrijkste rassen van fruit
gewassen, die op grond van hun gebruikswaarde in aanmerking komen om te worden geteeld.
De fruitteler kan van deze gegevens gebruik maken bij het ontwerpen van plantplannen en bij
oriëntatie over de in onderzoek zijnde fruitrassen. Ook zijn soorten en rassen van bomen beschre
ven, die geschikt zijn als windscherm te dienen. Tevens is in deze rassenlijst een hoofdstuk Gras
sen voor rijstroken in boomgaarden opgenomen. Daarnaast is de rassenlijst van betekenis voor
voorlichting en onderwijs.
De schrijfwijze van de rasnamen berust op officieel vastgestelde benamingen, zoals die bijvoor
beeld zijn opgenomen in het rasnamenregister van fruitgewassen en onderstammen uitgegeven
door het Secretariaat-Generaal van de Benelux te Brussel.
De Rassenlijst verschijnt in principe eens per vijf jaar. In de tussenliggende periode verschijnen
rassenberichten indien dit nodig wordt geacht, waarin de nieuwste gegevens uit de rassenproeven verwerkt zullen zijn. Uiteraard wordt ook in artikelen in de vakpers regelmatig voorlichting
gegeven over nieuwe rasontwikkelingen bij fruitgewassen.
In vergelijking met de vorige rassenlijst is deze op een aantal onderdelen gewijzigd. Het meest
opvallende verschil met de vorige rassenlijsten is de opname van kleurenfoto's achter in deze ras
senlijst. Het betreft twintig appelrassen en zeven pererassen uit de rubrieken A, B en N. Verder
is er een nieuw - reeds hierboven genoemd - hoofdstuk over grassen voor rijstroken opgeno
men. In het hoofdstuk "Bestuiving" zijn bestuivingstabellen en bestuivingsdriehoeken opgeno
men. In deze tabellen is te zien welke rassen wel of niet geschikt zijn om elkaar te bestuiven. Uit
de bestuivingsdriehoeken is thans af te lezen of de bloeitijdstippen van de elkaar te bestuiven ras
sen samenvallen.
Tabellen, waarin belangrijke eigenschappen van de rassen systematisch vermeld staan zijn nieuw
bij de gewassen aardbei, kers en pruim. Ook bij het hoofdstuk "Rode bes" is een gedeelte opge
nomen over de teelt onder glas.
Het gebruikswaardeondezoek van fruitgewassen wordt, voor zover het de groot-fruitgewassen
betreft, uitgevoerd en gecoördineerd door ing. P. D. Goddrie, medewerker van het RIVRO, gesta
tioneerd bij het Proefstation voor de Fruitteelt te Wilhelminadorp (PFW). Voor de kleinfruitgewassen vindt gebruikswaardeonderzoek plaats binnen het kader van de afdeling Kleinfruit van het
PFW, onder leiding van ir. J. Dijkstra.
De rassenlijst wordt samengesteld op basis van de gegevens die uit het gebruikswaardeonderzoek
en andere proefnemingen voortkomen. Daarnaast zijn praktijkgegevens van veel betekenis om tot
een evenwichtig gebruikswaardeoordeel te komen. Daarom werd de praktische uitvoering van de
samenstelling van de rassenlijst weer in handen gelegd van een Redactieraad met een brede
samenstelling:
ir. J. J. Bakker, Rijksinstituut voor het Rassenonderzoek van Cultuurgewassen, Wageningen,
(voorzitter);
ir. J. Dijkstra, Consulentschap in Algemene Dienst voor de Fruitteelt in de Volle grond, Wilhelmi
nadorp;
C. Geense, Consulentschap voor de Tuinbouw "Zuid-West Nederland," Goes;
ing. P. D. Goddrie, Rijksinstituut voor het Rassenonderzoek van Cultuurgewassen, Wageningen,
(secretaris);
ing. E. D. Idema, Rijksinstituut voor het Rassenonderzoek van Cultuurgewassen, Wageningen;
A. J. C. Janse, Consulentschap voor de Tuinbouw Aalsmeer-Utrecht, Aalsmeer;
ing. C. Korleve, Consulentschap in Algemene Dienst voor de Fruitteelt in de Volle grond,
Wilhelminadorp;
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drs. S. P. Schouten, Sprenger Instituut, Wageningen;
dr. ir. T. Visser, Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen, Wageningen;
H. J. J. Weustenraad, Consulentschap voor de Tuinbouw, Roermond;
H. W. v.d. Woerd, Consulentschap voor de Tuinbouw, Tiel.
Verder hebben medewerking verleend aan onderdelen van de Rassenlijst:
Centraal Bureau voor de Statistiek, 's-Gravenhage;
Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Boomkwekerijgewassen, 's-Gravenhage;
Produktschap voor Groenten en Fruit, 's-Gravenhage;
Proefstation voor de Fruitteelt, Wilhelminadorp;
Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp", Wageningen;
Sprenger Instituut, Wageningen;
A. N. van Eendenburg, Oostvoorne (klein fruit onder glas);
ing. H. P. P. Kinds, Rijksinstituut voor het Rassenonderzoek van Cultuurgewassen, Wageningen
(grassen voor rijstroken);
H. C. Ouwerling, Kwintsheul (druif, perzik, pruim onder glas);
Medewerkers van de Consulentschappen voor de Tuinbouw.

Wageningen, oktober 1984.

ir. M.J. Hijink
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Aanwijzingen voor het gebruik
De rassen zijn per gewas alfabetisch gerangschikt. Door middel van de letters A, B, O en N wordt
aangegeven welke waardering de commissie aan de rassen toekent. Deze rubricering geldt voor
Nederlandse omstandigheden. De betekenis van de gebruikte letters is hieronder aangegeven:
A = Hoofdras; ras dat voor algemene of vrij algemene teelt in aanmerking komt.
B = Beperkt aanbevolen ras; ras dat voor speciale omstandigheden of voor beperkte teelt wordt
aanbevolen.
O = Ras dat van geringe betekenis wordt geacht; hoewel het ras nog voorkomt, wordt aanplant
in het algemeen niet meer aanbevolen.
N = Nieuw ras of een reeds bekend ras waarmee onvoldoende ervaring bestaat.
Deze aanduidingen gelden bij aardbei alleen voor de teeltwijze(n) waarbij het ras wordt genoemd.
Zo kan een aardbeiras bijvoorbeeld voor de teelt onder plastic een B hebben en voor de teelt in
de vollegrond een A.
De indeling van de rassen wordt meestal vermeld in een rassentabel die aan de beschrijving van
de rassen voorafgaat. Tevens is bij de belangrijkste gewassen een tabel opgenomen, waarin de
raseigenschappen zijn samengevat.
Bij elk ras is voorzover mogelijk de kweker, de herkomst en het jaar van selectie vermeld, evenals
het jaar van introductie. Bij rassen met kwekersrecht is tevens aangegeven wanneer dit is ver
leend. In voorkomende gevallen is ook de alleenvertegenwoordiger vermeld. De volgende afkor
tingen zijn hierbij gebruikt:
K.
= Kweker.
V.
= Vertegenwoordiger (gevolmachtigde) van de kweker.
Geïntr. = Geïntroduceerd. Hierachter staat vermeld de persoon en/of het jaartal door wie
respectievelijk wanneer het ras in de handel is gebracht. Wanneer geen naam is ver
meld is het ras geïntroduceerd door de kweker.
Met betrekking tot een ras kan kwekersrecht (Kw.r.) zijn aangevraagd of verleend; er kan dan
sprake zijn van licentiehouders (zie ook blz. 8). Zo mogelijk wordt bij de rasbeschrijving vermeld
of het ras onder licentie in de handel is.
Enkele in de rassenlijst gebruikte begrippen kunnen als volgt omschreven worden: Een ras is een
tot een cultuurgewas behorende groep van planten, die voor cultuurdoeleinden als een zelfstandi
ge eenheid wordt beschouwd en waarvan de karakteristieke eigenschappen op de voor het gewas
gebruikelijke wijze constant reproduceerbaar zijn. Soms worden in plaats van het woord ras ook
wel de woorden cultivar of selectie gebruikt, die dezelfde betekenis hebben als het begrip ras.
Een ras kan langs generatieve weg, dus door zaad of langs vegetatieve weg, bijvoorbeeld door
stekken of enten, vermeerderd worden. Zijn de bomen of planten via vegetatieve vermeerdering
afkomstig van dezelfde ouder- (moeder ) boom of -plant, dan wordt van een kloon gesproken.
Bij een kloon ontstaat soms een erfelijke verandering van een eigenschap. De veranderde kloon
wordt dan aangeduid met de term mutant. Wanneer bijvoorbeeld de schilkleur van groen naar
rood verandert, wordt van een rode mutant gesproken. Wanneer echter de boomvorm verandert
naar een meer compactere vorm wordt in plaats van het woord mutant, de aanduiding spur ge
bruikt.
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Het Nederlands Rassenregister en het Kwekersrecht
De Zaaizaad- en Plantgoedwet, in werking getreden op 1 juni 1967, biedt de mogelijkheid tot een
wettelijke bescherming van de door de kweker van nieuwe rassen verrichte kweekarbeid, door
het inschrijven van rassen in het Nederlands Rassenregister met verlening van kwekersrecht. Het
kwekersrecht geeft aan de houder het uitsluitend recht om voor handelsdoeleinden teeltmateriaal
van het ras voort te brengen en te verhandelen. Door het geven van licentie, onder door de kwe
ker te bepalen voorwaarden, kan deze dit recht ook aan anderen geven.
Het kwekersrecht wordt verleend op de aanvrage van de daadwerkelijke kweker van het nieuwe
kweekprodukt of diens rechtsopvolger. Het door de kweker aangemelde kweekprodukt dient
daarbij op het tijdstip van de aanvrage te voldoen aan de criteria van nieuwheid en zelfstandig
heid. Een ras is nieuw indien op het tijdstip van de aanvraag nog geen teeltmateriaal van het ras
in Nederland in het verkeer is gebracht of niet langer dan vier jaar geleden in het buitenland, dan
wel niet langer dan vijf jaar zonder toestemming van de kweker.
Een ras is zelfstandig als het na onderzoek van het ingezonden teeltmateriaal (identiteitsmonster)
blijkt te voldoen aan de volgende indentiteitscriteria:
- duidelijk onderscheidbaar ten opzichte van de op het moment van aanvrage bekende rassen;
- voldoende homogeniteit;
- bestendig, zodanig dat na vermeerdering het ras aan zijn omschrijving blijft beantwoorden,
leder ras van bepaalde daartoe aangewezen gewassen dat aan bovenstaande criteria voldoet, kan
na onderzoek door de Raad voor het Kwekersrecht beschermd worden. Het onderzoek voor ver
lening van kwekersrecht heeft geen betrekking op de gebruikswaarde.
Aan de rassen van de volgende fruitgewassen wordt kwekersrecht verleend: appel, peer, pruim,
kers, aardbei, rode bes, zwarte bes en kruisbes.
De aanvraag voor kwekersrecht moet door de kweker of diens gemachtigde worden gericht aan
de Raad voor het Kwekersrecht, postbus 104, 6700 AC Wageningen, telefoon 08370-19031. Om
trent de adressering en de eisen ten aanzien van het ten behoeve van het onderzoek in te zenden
representatief monster van het nieuwe ras wordt bij de bevestiging van de aanvrage nadere infor
matie verstrekt. Desgewenst geeft de Raad inlichtingen over de wijze van indiening van de aan
vrage, de inzending van het identiteitsmonster, de naamgeving, de te verrichten betalingen en
andere van belang zijnde zaken.
De kosten van de aanvrage bedragen f 100, —, de kosten van het onderzoek f 1000,— voor het
eerste en f 430,— voor het tweede jaar. In de Ministeriële Beschikking J 1290 van 16 april 1981
zijn de voorwaarden bekend gemaakt waaronder overname mogelijk is van resultaten uit een an
der land, waar een ras reeds eerder in onderzoek is genomen. Als de overnameregeling van toe
passing wordt verklaard, blijven de onderzoekskosten - na verrekening van de reeds gedane be
talingen - beperkt tot f 500, - .
De aanvrage gaat in op het tijdstip dat het aanvrageformulier met beschrijvingsblad en de aanvragekosten door de Raad werden ontvangen.
De duur van het kwekersrecht voor groot-fruitrassen is 25 jaar, die voor klein-fruitrassen 20 jaar,
mits men jaarlijks en bij vooruitbetaling cijns aan de Raad betaalt. De jaarcijns bedraagt f 100,—
voor het eerste jaar, vervolgens voor het tweede, derde en vierde jaar respectievelijk f 300, —,
f 400, — , f 500, — ; voor het vijfde en volgende jaar (jaren) f 600, — .
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Het gebruikswaardeonderzoek bij groot en kleinfruit
Doorlopend worden in het gebruikswaardeonderzoek nieuwe rassen vergeleken met de gangbare
in de praktijk voorkomende rassen, ten einde de gebruikswaarde onder Nederlandse omstandig
heden te kunnen vaststellen.

Groot fruit
Aan het in beproeving nemen van rassen, mutanten en klonen bij groot fruit zijn in het algemeen
geen voorwaarden gesteld. Uit het oogpunt van doelmatigheid worden slechts die rassen in on
derzoek genomen waarover in binnen- en buitenland in gunstige zin wordt geschreven of gespro
ken. Het gebruikswaardeonderzoek bij groot fruit is ingedeeld in:
a. een eerste toetsing of beoordeling;
b. een tweede beoordeling in landelijke rassenproeven.
De eerste toetsing vindt plaats in de proeftuin van het Proefstation voor de Fruitteelt te Wilhelmi
nadorp, waar een beperkt aantal bomen per ras (maximaal tien) wordt geplant. Als vergelijking
dienen de in de praktijk voorkomende rassen. In de periode 1970 tot en met 1983 werden 544 ras
sen in de eerste toetsing opgenomen, namelijk 405 appelrassen, 80 pererassen, 26 pruimerassen
en 33 zure-kerserassen en -selecties. In dezelfde periode werden 418 rassen als "ongeschikt" be
oordeeld en uit de eerste toetsing verwijderd. Het betrof 343 appelrassen, 58 pererassen en 17
pruimerassen. In 1984 waren in de eerste toetsing in beproeving: 161 appelrassen, 51 pererassen,
28 pruimerassen en 35 zure-kerserassen en -selecties.
De rassen die in de eerste toetsing te Wilhelminadorp als gunstig naar voren komen worden uitge
breider beoordeeld in landelijke rassenproeven, die worden uitgevoerd in regionale fruitteeltproef
tuinen te Geldermalsen, Horst, Kraggenburg, Numansdorp, Oosthuizen en Werkhoven. In de lan
delijke rassenproeven worden per ras meer bomen aangeplant (minimaal vijftien). Welke rassen
uit de eerste toetsing in aanmerking komen voor verdere beproeving in landelijke rassenproeven
wordt in overleg met de chefs van de regionale fruitteeltproeftuinen bepaald. Tot 1984 werden
acht landelijke rassenproeven opgezet, namelijk zeven met appelrassen en één met pererassen
met in totaal 68 verschillende nieuwe rassen in vergelijking met vijf standaardrassen van appel
en twee van peer. Van deze acht proeven zijn er inmiddels vijf afgesloten; in uitvoering zijn thans
nog twee proeven met appelrassen, respectievelijk geplant in het voorjaar van 1979 en 1982 en
de pererassenproef, geplant in het voorjaar van 1983. Een aantal rassen uit deze landelijke proe
ven wordt in meer of mindere mate in de praktijk aangeplant. Genoemd kunnen worden: Alkmene, Discovery, Elan, Elstar, Gloster, Jonagold, Karmijn de Sonnaville, Smoothee en Summerred.
In de proeftuin te Geldermalsen staat sinds het voorjaar van 1975 een proef met rassen van zoete
kers. Daarin worden thans 41 rassen beoordeeld.
Opname van rassen in de landelijke proeven betekent niet dat deze rassen een zodanige gebruiks
waarde hebben dat ze aan de praktijk kunnen worden geadviseerd. De landelijke rassenproeven
moeten gezien worden als een beproeving op wat grotere schaal en onder wat klimaat en grond
soort betreft uiteenlopende omstandigheden van die rassen die enige beloften inhouden, ten
einde betere en betrouwbaardere informatie te verkrijgen dan in de eerste toetsing mogelijk is.
Bovendien wordt op deze manier de fruitteler tijdig ingelicht over rassen die mogelijk in de toe
komst geadviseerd zouden kunnen gaan worden. Regelmatig bezoek aan de proeftuinen is in ver
band hiermee zeker nuttig.
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Kleinfruit
In het algemeen kent ook het gebruikswaardeonderzoek bij kleinfruitgewassen een eerste en een
tweede (landelijke) beoordeling. Bij de aardbei spelen binnenlandse rassen en selecties veruit de
belangrijkste rol. Bij de houtige kleinfruitgewassen wordt in Nederland niet meer gewerkt aan ver
edeling en zijn vooral buitenlandse rassen van belang, zeker bij framboos, braam en zwarte bes.
Voor de aardbei is het IVT in Wageningen de belangrijkste leverancier van nieuwe rassen. Voor
de beproeving op enkele proeftuinen, die als eerste beoordeling beschouwd kan worden, wordt
het plantmateriaal door het IVT geleverd. Jaarlijks beslist het IVT in overleg met alle betrokkenen
welke selecties landelijk verder worden beproefd. Voor de dan volgende, in feite tweede beoorde
ling wordt plantmateriaal opgekweekt onder supervisie van RIVRO en PFW. Een scherpe schei
ding tussen de eerste en tweede beoordeling is overigens moeilijk te maken. De tweede beoorde
ling kan meerdere jaren duren.
Voor een beslissing over het al dan niet introduceren van een selectie wordt advies gevraagd aan
de proefnemers, de betrokken voorlichters van de Consulentschappen voor de Tuinbouw, het
Proefstation voor de Fruitteelt te Wilhelminadorp en sinds 1979 ook aan vertegenwoordigers van
de gewascommissie "Aardbei" van de NTS. De eerste beoordeling van buitenlandse rassen vindt
plaats op het Proefstation voor de Fruitteelt te Wilhelminadorp en voor zover voor de veredeling
van belang, ook op het IVT te Wageningen. Na een gunstige indruk kunnen deze rassen met
toestemming van de eigenaar ook op andere proeftuinen worden uitgeplant (tweede beoorde
ling). Voor de vollegrondsaardbeien vindt het rassenonderzoek plaats bij het IVT, het Proefstation
voor de Fruitteelt, de proeftuinen te Horst en Breda en in een wat later stadium ook op het Voor
beeldbedrijf voor Zacht Fruit te Kesteren. De werkwijze voor de teelt onder glas en bij doordra
gende rassen is in principe gelijk aan die bij de éénmaaldragende rassen voor de vollegrond. Het
aantal officiële proefplaatsen voor de teelt onder glas is echter zeer beperkt. Beoordeling is moge
lijk op de proeftuin te Breda en in beperkte mate bij het IVT. Als dat gewenst wordt geacht, wordt
een beroep gedaan op particuliere telers om rassenproeven uit te voeren.
Voor de houtige kleinfruitgewassen vindt de eerste beoordeling plaats bij het Proefstation
voor de Fruitteelt te Wilhelminadorp. Hierbij worden rassen opgenomen waarover in het buiten
land gunstige informatie is verkregen. Tevens staan in Wilhelminadorp de laatste veelbelovende
IVT-selecties van zwarte bessen uitgeplant. Voor rode bessen kan een tweede beoordeling plaats
vinden op de proeftuinen te Horst en Oosthuizen en op het Voorbeeldbedrijf voor Zacht Fruit te
Kesteren. Voor de blauwe bes wordt het onderzoek, mede gezien de geschiktheid van de grond,
op de proeftuin te Horst uitgevoerd. Voor frambozen, bramen, zwarte bessen en kruisbessen zijn
de mogelijkheden voor een landelijke tweede beoordeling op proeftuinen zeer gering door de be
perkte belangstelling voor deze gewassen in ons land. In de winter van 1980/1981 en 1981/1982
zijn daarom eenvoudige rassenproeven met de diverse houtige kleinfruitgewassen opgezet op
particuliere bedrijven.

10

Plantmateriaal
Groot fruit
Virusvrij plantmateriaal
De laatste jaren is bij groot-fruitgewassen vrijwel uitsluitend sprake van virusvrij plantmateriaal.
Thans zijn vrijwel alle gangbare rassen en onderstammen van appel en peer virusvrij verkrijgbaar;
ook bij pruim en kers is deze situatie praktisch bereikt.
Aan het virusvrij maken van fruitgewassen is in de afgelopen tientallen jaren veel werk en onder
zoek verricht. Bij deze gewassen is het virusonderzoek in de jaren 1945-1950 goed op gang geko
men. De aanleiding hiertoe was de vaststelling van schade, veroorzaakt door zowel rubberhout
als mozaïek bij het appelras Lord Lambourne. Beide ziekten bleken door enten over te dragen op
gezonde planten en werden daarom aan "virus" toegeschreven. Van appelmozaïek is inmiddels
vastgesteld dat het inderdaad een virusziekte betreft, maar van rubberhout niet. Men meent over
aanwijzingen te beschikken dat de ziekte door een mycoplasma (een op een kleine bacterie lijkend
organisme) veroorzaakt wordt, maar dat is nog geenszins zeker.
In Nederland werd in 1947 door de Plantenziektenkundige Dienst (PD) begonnen met een inven
tarisatie van de in fruitgewassen voorkomende virusziekten. In 1952 werd de eerste oriënterende
toetsing op rubberhout uitgevoerd bij een aantal moederbomen van Golden Delicious. Vanaf 1956
werd een groot aantal bomen en onderstammen van appel en peer en later ook van kers en pruim
getoetst op het voorkomen van de toen bekende virussen. Bij appel betrof dit vooral rubberhout
en mozaïek, bij peer het lichte nerf- en kringvlekkenmozaïek. Behalve op het voorkomen van blad
en takvirussen werden de bomen ook visueel beoordeeld op het voorkomen van virussen die uit
sluitend symptomen op de vruchten veroorzaken. Men vond zo een aantal bomen en onderstam
men zonder deze virussen. Deze vormden de basis van hetgeen nu als "virusgetoetst" in de han
del is. In de loop der jaren bleek dat er bij appel en peer veel meer door enting overdraagbare
ziekten konden voorkomen dan men aanvankelijk had gedacht. Ook in Nederland bleek dat het
geval. Tot op heden zijn al deze ziekteverschijnselen aan "virus" toegeschreven. Toch is het maar
in een enkel geval gelukt aan te tonen dat een virus de werkelijke oorzaak is van een bepaalde
ziekte. In de overige gevallen wordt wel gedacht aan mycoplasma's of nog andere ziekteverwek
kers. Alleen van heksebezem (proliferatie) bij appel lijkt dat zeker. Gemakshalve wordt in deze
paragraaf uitsluitend over "virusziekten" gesproken.
Rond 1960 werd bij de PD een begin gemaakt met het vrij maken van rassen en onderstammen
van alle bekende virussen. Daarbij werd gebruik gemaakt van de warmtebehandeling. Zieke plan
ten worden gedurende enkele weken in een klimaatkamer gehouden bij een temperatuur van 37
tot 38°C. Daarna worden topjes van de scheuten (ca 0,5 cm) gesneden en geënt op virusvrije
zaailingen. De op deze wijze verkregen enten zijn meestal vrij van alle bekende virussen. In enkele
gevallen zijn de bij het virusvrij maken gebruikte nummers van bepaalde topenten in de praktijk
als zodanig bekend geworden, bijvoorbeeld T12 en T21 (thans Korallo genaamd) bij Cox's Orange
Pippin. Soms is ook gebruik gemaakt van buitenlands virusvrij materiaal, met name uit Engeland,
dat in de praktijk bekend geworden is onder de naam EMLA (afkorting voor East Malling, Long
Ashton, beide Engelse fruitteeltproefstations).
De PD heeft op een geïsoleerd liggende plaats in de IJsselmeerpolders het zogenaamde kernper
ceel, waar het virusvrije uitgangsmateriaal van groot fruit in stand wordt gehouden en waarop
steeds weer teruggegrepen kan worden.
Ook op het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek (IPO) werd het onderzoek van fruitvirussen ter hand genomen. Veel aandacht is besteed aan het perfectioneren van de warmtebe
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handeling en de diagnostiek van virusziekten door middel van indicatorplanten en de ontwikkeling
van antisera.
Waarom nu al deze inspanning? Van een aantal virussen is het duidelijk dat hun aanwezigheid
ongewenst is. Dit geldt voor virusziekten die de vruchtkwaliteit nadelig beïnvloeden (o.a. kleinvruchtigheid, sterbarst, ruwschilligheid, stenigheid) en die de groei en produktie benadelen (o.a.
rubberhout, mozaïek, lichte nerf). Van de latente virussen is dit echter niet zonder meer duidelijk.
In Engeland heeft men vastgesteld dat de invloed op groei en produktie van één latent virus ge
ring, zo niet afwezig is. Maar de latente virussen komen meestal samen voor (bij appel vijf tot
zes, bij peer drie tot vijf) en samen bleken ze wel een meetbare nadelige invloed te hebben op
groei en produktie. Opvallend is dat de virussen die voorkomen bij appel en peer zich in de boom
gaard vrijwel niet verspreiden. Alleen van kleinvruchtigheid bij Tydeman's Early is wel enige ver
spreiding waargenomen. Deze ziekte is ook onlangs weer vastgesteld in enkele virusvrije bomen
van dit ras. Bij pruim en kers ligt dat wat anders: sommige virussen kunnen door stuifmeel wor
den verspreid, terwijl ook overdracht van virussen bekend is door aaltjes en bladluizen. De kans
op herinfectie hangt echter sterk af van de aanwezigheid van viruszieke bomen in de buurt van
het virusvrije materiaal of van met het betrokken virus besmette aaltjes in de grond.
Een derdeinstantie die bij de voorziening van virusvrij plantmateriaal een rolspeelt is de Nederlandse
Algemene Keuringsdienst voor Boomkwekerijgewassen (IMAKB). Deze heeft als taak erop toe te
zien dat in Nederland soortecht, gezond plantmateriaal van goede kwaliteit en betrouwbare her
komst wordt gekweekt en verhandeld. Daartoe beschikt de NAKB over moederbomen van virusvrij
uitgangsmateriaal, afkomstig van het PD-kernperceel in de IJsselmeerpolders. De NAKB voorziet
de boomkwekers op aanvraag van vermeerderingsmateriaal van deze moederbomen.
Naast de genoemde drie instellingen heeft ook het Proefstation voor de Fruitteelt nog een taak
op het gebied van virusvrij plantmateriaal. De virusvrije topenten van vrijwel alle appel- en pere
rassen zijn op het proefstation en de regionale proeftuinen onder praktijkomstandigheden beoor
deeld op hun fruitteeltkundige kwaliteiten, met vooral aandacht voor het vruchtuiterlijk (kleur,
verruwing, grootte, vorm). In aanvulling daarop wordt door een werkgroep van het Proefstation,
NAKB en PD ook het virusvrije uitgangsmateriaal op het kernperceel van de PD jaarlijks beoor
deeld en voor zover mogelijk ook de moederbomen op de vermeerderingstuinen van de NAKB.
In beide laatste gevallen staan de bomen op sterke onderstam. De sterke groei maakt een optima
le beoordeling niet altijd eenvoudig. De fruitteeltkundige beoordeling van virusvrij uitgangsmateri
aal bleek in de loop der jaren erg nodig. Er werden bij verschillende belangrijke rassen afwijkingen
geconstateerd in vruchtkleur en soms ook in de groei.
De fruitteeltkundige beoordeling van het topentmateriaal door het proefstation is thans groten
deels geschied. Toch zal de vruchtbeoordeling van virusvrij uitgangsmateriaal voortgezet worden.
Dit zal gebeuren op het kernperceel van de PD en op een nieuw door de NAKB te stichten vruchtbeoordelingsperceel voor uitgangsmateriaal. Dit perceel wordt gerealiseerd bij de fruitteeltproef
tuin te Horst. In enkele gevallen zullen ook de moederbomen van de NAKB worden beoordeeld,
zoals bij rode vruchtmutanten bij appel en bij morel (volgers). Deze intensieve controle maakt de
kans op afwijkingen in uitgangsmateriaal zeer klein. Toch moeten fruittelers er rekening mee hou
den dat er altijd spontane mutaties kunnen voorkomen, waardoor er incidenteel afwijkingen in
uitgangsmateriaal kunnen optreden.
De waarmerking door de NAKB
Alle Nederlandse boomkwekers die zich met de teelt van fruitgewassen bezighouden, zijn ver
plicht aangesloten bij de NAKB en zij dienen zich aan de voorschriften van deze instantie te hou
den. Eén van de voornaamste voorschriften van de NAKB is dat de aangeslotenen slechts dan
teeltmateriaal mogen verhandelen, nadat dit materiaal van een waarmerkstrookje en/of plombe
is voorzien, dan wel vergezeld gaat van een document waaruit de goedkeuring blijkt. Slechts die
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planten waarvan bij veld- en partijkeuring is vastgesteld dat ze aan de NAKB-eisen voldoen, wor
den gewaarmerkt. Daartoe voert de NAKB inspecties uit, niet alleen van de moederbomen, maar
ook bij de boomkwekers aan de gewassen in het veld, waarbij gelet wordt op soortechtheid, uni
formiteit, gezondheid en uiterlijke kwaliteit.
Op het waarmerkstrookje/plombe komen o.a. voor de naam van het ras, het type onderstam,
de virusstatus en de kwaliteit van de gehele plant. Is deze van (normale) standaardkwaliteit, dan
is dit op het rechter blauwe gedeelte van het waarmerkstrookje aangegeven ("Kwaliteit nor
maal"). Ontbreekt dit rechter blauwe gedeelte van het strookje, dan heeft de boom kwaliteit B.
De virusstatus van de plant is op en door het waarmerkstrookje als volgt aangegeven:
- virusvrij materiaal: kleur oranje met de tekst: "virusvrij";
- virusgetoetst materiaal: kleur wit met de tekst: "virusgetoetst";
- ongetoetst materiaal: kleur wit zonder één van deze twee woorden.
Fruitbomen mogen slechts worden verhandeld als ze elk van een waarmerkstrookje zijn voorzien.
Ze worden nimmer in hele bossen gewaarmerkt. De strookjes worden vóór het rooien door de
boomkwekers zelf aangebracht. Vóór het rooien van de bomen wordt de waarmerking door de
NAKB gecontroleerd, terwijl na het rooien steekproefsgewijs nogmaals een inspectie plaatsvindt
op wortelbeschadiging en het vóórkomen van wortelknobbel.
Voor vegetatief vermeerderde virusvrije en virusgetoetste onderstammen geldt dat ze alleen mo
gen worden verhandeld in bossen van 50 planten. Deze bossen moeten elk van een NAKBwaarmerkstrookje en -plombe zijn voorzien. Op het waarmerkstrookje is door middel van kleur
en tekst de virusstatus aangegeven. Onderstammen, die niet op virusstatus zijn getoetst, worden,
indien dit door de boomkweker wordt gewenst, eveneens gewaarmerkt. Ze mogen echter ook
worden verhandeld als de bossen vergezeld gaan van een zogenaamde "Eigen verklaring", ten
teken dat ze te velde zijn gekeurd door de NAKB. Voor de generatief vermeerderde onderstam
men gelden dezelfde voorschriften als voor ongetoetste, vegetatief vermeerderde
onderstammen.
Kwaliteitseisen voor vruchtbomen
Elk boomtype kent zijn eigen kwaliteitseisen. Uit de normen die de NAKB hanteert, blijkt duidelijk
dat men zich dat bewust is. Immers, men kent verschillende normen voor eenjarige en twee- (of
meer-) jarige spillen, voor bomen met tussenstam, voor struiken, hoogstammen en leibomen.
Voor de commerciële appelteelt in Nederland is de keuze van het boomtype niet moeilijk. De teelt
is intensief en al zijn er uiteenlopende rangschikkingen in de beplantingen, er is slechts één over
heersend boomtype: de slanke spil al of niet met kleine aanpassingen. De slanke spil laat zich om
schrijven als een kleine, slanke kegelvormige boom met een harttak welke bezet is met veel licht
produktiehout. Een fruitteler zal voor zijn nieuwe beplantingen zoeken naar een boomvorm die
hier nauw bij aansluit. Deze "ideale" boom laat zich thans als volgt omschrijven: een boom met
veel, vlak geplaatst zijhout op voldoende hoogte (40-80 cm) van de grond. Zo'n boom vraagt in
de beginperiode van de aanplant weinig teeltzorg en komt snel in produktie.
Voor peer, pruim, zoete en zure kers is dit niet wezenlijk anders, al bestaat er bij deze teelten meer
variatie in de opkweekmethoden voor de jonge aanplant. Dit heeft dan ook konsekwenties voor
het te kiezen plantmateriaal.
Essentieel is echter in alle gevallen dat men zich tevoren een beeld vormt over de te hanteren opkweekmethode en op grond daarvan het bijbehorende ideale plantmateriaal kiest.
Eisen van de NAKB
Bovengenoemde inzichten hebben hun weerslag gehad op het reglement voor uitwendige kwali
teit fruitgewassen van de NAKB. Men onderscheidt voor alle boomtypen twee kwaliteitsklassen:
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"B" en "Normaal", met voor elk minimumeisen ten aanzien van lengte, dikte en soms vertakking.
Bomen die niet aan de kwaliteit "B" voldoen, mogen niet in de handel worden gebracht. Deze
minimumeisen zijn per gewas en leeftijdsgroep (en soms per teeltwijze) verschillend. Voor een
gedetailleerd overzicht wordt verwezen naar het reglement van de NAKB.
De vruchtbomen worden verder verdeeld in eenjarig en meerjarig vruchtgoed. Voor deze verde
ling is de leeftijd van de kroon als uitgangspunt gekozen. Bij het eenjarig vruchtgoed worden nog
twee groepen onderscheiden:
1. Bomen die tenminste op 15 cm boven de grond zijn veredeld (doch niet hoger dan 40 cm)
en waarvan de kroon bestaat uit een eenjarige harttak al dan niet bezet met te vroege
scheuten.
2. Bomen die hoog veredeld zijn, veredeld zijn op tussenstam èn bomen met een meerjarig stamgedeelte waarvan de lengte vanaf de grond ten hoogste 50 cm bedraagt. De veredelingsplaats
van het ras bij hoog veredelde en met tussenstam veredelde bomen bevindt zich tenminste
op 40 cm boven de grond.
Voor bomen in groep 1 gelden géén vertakkingseisen. Dat is wel het geval voor een aantal appel
rassen uit groep 2, te weten: Cox's Orange Pippin, Elstar, Jonagold, Karmijn de Sonnaville, Laxton's Superb en Odin. Dit zijn rassen die zeer gemakkelijk te vroege scheuten vormen. Voor de
kwaliteit "Normaal" moeten zij tenminste 3 veren van 20 cm lengte bezitten. Een boom wordt
als meerjarig aangemerkt indien het meerjarige bovengrondse stamgedeelte (inclusief de on
derstam) een lengte heeft van meer dan 50 cm. De kroon bestaat dus vanaf 50 cm boven de grond
uit een meerjarige harttak met eenjarig zijhout. Voor de kwaliteit "Normaal" moet deze boom
naast een koptak van tenminste 50 cm tevens tenminste 3 goed geplaatste twijgen bezitten van
tenminste 20 cm lengte.
Van fruittelerszijde is er sterk voor gepleit ook voor de eenjarige bomen uit bovengenoemde groep
1 (verreweg de belangrijkste groep voor de handel) een vertakkingseis in te stellen. Dat is echter
nog niet gerealiseerd binnen het reglement van de NAKB.
Aanvullende kwaliteitseisen
Inmiddels is er wel een overeenkomst gesloten tussen de Nederlandse Fruittelers Organisatie
(N.F.O.) en de Nederlandse Bond van Boomkwekers (N.B.B.). Deze regeling gaat in het seizoen
1984/1985 in. Men heeft voorzien in een opsplitsing van de klasse "Normaal" van de NAKB in
de klassen Normaal A en Normaal AA. Voor de klasse Normaal AA is een onderscheid gemaakt
tussen rassen die gemakkelijk veren en rassen die dat niet doen:
1. Rassen die gemakkelijk veren vormen: tenminste 12 mm dik en tenminste 4 veren van 15 cm
lengte voorkomend in de zone 40-65 cm van de grond.
Het betreft de rassen: Cox's Orange Pippin, Elstar, Golden Delicious Kloon B, Golden Deli
cious "Smoothee", Jonagold, Karmijn de Sonnaville, Laxton's Superb en Odin.
2. Rassen, die weinig of geen veren vormen: tenminste 13 mm dik (de rassen Discovery, Lombarts Calville en Melrose tenminste 11 mm dik), maar geen vertakkingseis.
De bomen in de kwaliteit Normaal A voldoen alleen aan de lengte- en dikte-eisen van de NAKB.
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Kleinfruit
Bij aardbeien gaat men uit van virusvrij uitgangsmateriaal, terwijl dit de laatste jaren ook bij de
voornaamste rassen van frambozen, bramen en rode bessen het geval is. Dit uitgaan van virusvrij
materiaal is bij kleinfruit van groot belang, omdat virussen sterke oogstredukties kunnen veroor
zaken. Virusoverdracht vindt bij kleinfruitgewassen o.a. plaats door insekten (luizen, rondknopmijten, cicaden) en aaltjes. De mate van herinfectie is afhankelijk van het voorkomen van de com
binatie van insekten en virussen, terwijl met name bij de framboos door veredeling resistentie kan
worden ingekruist. In de meeste gevallen treedt echter na verloop van jaren herinfectie op. Een
goede bestrijding van de genoemde plagen is dan ook noodzakelijk om herinfectie te voorkomen
of uit te stellen. Bij de aanleg van een nieuwe beplanting dient bij voorkeur van door de NAKB
goedgekeurd materiaal te worden uitgegaan.
Bij aardbeien kan sprake zijn van rechtstreeks uit kruisingen verkregen nog virusvrije rassen (bij
voorbeeld van het IVT) of van niet-virusvrije rassen. Deze laatste worden door het IPO virusvrij
gemaakt door middel van de meristeemcultuur. Van de virusvrije of virusvrij gemaakte rassen
worden door de NAKB en/of particuliere kwekers enkele planten aangehouden in luisdichte kas
sen. Deze planten, die originele planten genoemd worden, worden jaarlijks in opdracht van de
NAKB door de Plantenziektenkundige Dienst op het voorkomen van virussen nagetoetst. Ze wor
den regelmatig op soortechtheid gekeurd door een commissie van deskundigen welke in NAKBverband functioneert.
Planten van houtige kleinfruitgewassen worden door het IPO virusvrij gemaakt, terwijl geïmpor
teerd (virusvrij) materiaal op virusstatus wordt getoetst. De NAKB houdt in luisdichte kassen vi
rusvrije moederplanten in stand en distribueert daarvan aan kwekers. Het Proefstation voor de
Fruitteelt toetst virusvrij gemaakt materiaal op eventueel voorkomende afwijkingen of opgetreden
veranderingen. Houtig kleinfruit wordt in bossen verhandeld. De bossen worden door de NAKB
gewaarmerkt waaruit de goedkeuring van het gewas blijkt.
Bij nabouw van originele aardbeiplanten ontstaat het volgende verloop in keuringsklassen. Origi
nele planten, vermeerderd in een luisdichte kas, geven nakomelingen van klasse SEE. SEEplanten, vermeerderd in de vollegrond, geven nakomelingen van klasse EE. Bij vermeerdering van
EE-planten krijgen de nakomelingen de klasse E of A.
Voor het verkrijgen van de hier genoemde kwaliteitsaanduidingen moeten de planten uiteraard
voldoen aan de voor de betreffende klasse geldende keuringseisen. Planten die niet aan de nor
men voor een bepaalde klasse voldoen, worden in een lagere klasse goedgekeurd of worden
afgekeurd.
Bij verhandeling van klasse SEE en EE moet het plantmateriaal vergezeld zijn van een door de
NAKB afgegeven certificaat. Planten in de keuringsklassen E en A mogen worden verhandeld
met een door de teler afgegeven "Eigen verklaring".
Het is o.a. bij aardbei en framboos mogelijk door middel van meristeemcultuur, gevolgd door een
verdere periode van weefselkweek (in-vitro cultuur) zeer snel materiaal te vermeerderen. Op deze
wijze wordt een veel hogere vermeerderingsfactor verkregen dan met de gebruikelijke vegetatieve
vermeerdering. In het buitenland wordt, vooral bij aardbei, de in-vitro cultuur op grote schaal toe
gepast. Mede uit kostenoverwegingen wordt het materiaal nog 1 à 2 jaar op de traditionele wijze
via uitlopers doorvermeerderd.
Uit onderzoek is gebleken dat tijdens de in-vitro cultuur mutaties of tenminste modificaties kun
nen optreden. Een beoordeling op behoud van de raseigenschappen is daarom na een periode
van weefselkweek zeker nodig. Omdat in Nederland met de luisdichte kassen een sluitend
systeem met een korte vermeerderingsperiode buiten bestaat en omdat niet bewezen is dat nako
melingen van in-vitro vermeerdering beter zijn dan traditioneel vermeerderde planten, wordt voor
de praktijk (nog) geen gebruik gemaakt van weefselkweek bij kleinfruit.
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Bestuiving
Groot fruit
De vruchtdracht van onze fruitgewassen is in het algemeen het gevolg van een geslaagde bestui
ving, dat is overdracht van stuifmeelkorrels uit de helmknoppen naar het stempeloppervlak, ge
volgd door bevruchting. Bij peer speelt parthenocarpie een belangrijke rol. Parthenocarpie is
vruchtzetting zonder zaadzetting waarbij het niet altijd duidelijk is of bestuiving toch nodig is als
prikkel voor zaadloze vruchtzetting. Bij een aantal van onze fruitsoorten is alleen kruisbestuiving
succesvol, terwijl bij een aantal andere zelfbestuiving tot voldoende vruchtzetting leidt. Onder
kruisbestuiving wordt verstaan overdracht van stuifmeel van het ene ras naar stempels van het
andere ras. Zelfbestuiving houdt in dat binnen één ras bestuiving optreedt. Voorbeelden van
kruisbestuivers zijn appel, peer en zoete kers, hoewel er uitzonderingen op de regel zijn. Bij deze
gewassen moeten dus tenminste twee rassen bij elkaar geplant worden. Zelfbestuiving komt voor
bij zure kers, een aantal pruimerassen en bij kleinfruit. Bij zelfbestuivers is het niet noodzakelijk
verschillende rassen bijeen te planten.
De begrippen kruis- en zelfbestuiving dienen niet al te statisch opgevat te worden. Zo kan een
appelras in Noordwest-Europa afhankelijk zijn van kruisbestuiving om tot vruchtzetting te komen,
maar is hetzelfde ras in warmere gebieden een zelfbestuiver. Is het tijdens de bloeiperiode warm
weer, dan kan ook in Noordwest-Europa zelfbestuiving bij zo'n ras tot vruchtzetting leiden (Gol
den Delicious). Er zijn ook appelrassen die onder Nederlandse omstandigheden altijd via zelf
bestuiving tot goede opbrengsten komen (Benoni). Voorts is gebleken dat de zelfonverdraagzaamheid afneemt naarmate de onbestoven bloemen ouder worden (Cox's Orange Pippin). Dit
kan verklaren waarom vaak zonder kruisbestuiving toch nog vruchtdracht kan voorkomen.
Bij kruisbestuivers dient dus de overdracht van "vreemd" stuifmeel verzekerd te zijn. Dit betekent
dat aan een aantal voorwaarden moet worden voldaan:
1. De bloeiperioden van de rassen die elkaar moeten bestuiven dienen elk jaar zoveel mogelijk
gelijk te liggen. Vandaar dat van de kruisbestuivende fruitgewassen bloeitijdengrafieken zijn
opgenomen;
2. De rassen die elkaar moeten bestuiven dienen voor elkaar geschikt stuifmeel te bezitten. Bij
voorkeur moet dit onderzocht zijn met behulp van handkruisingen. Het is namelijk gebleken dat
er rassen zijn met slecht stuifmeel, zoals de triploi'de rassen. Stuifmeel van dergelijke rassen kiemt
slecht en geeft geen of een zeer geringe vruchtzetting. Ook bij rassen die wèl goed stuifmeel be
zitten, diploïde rassen, kunnen zich moeilijkheden voordoen. Zo kan het op zichzelf goede stuif
meel van een ras geen vruchtzetting tot gevolg hebben bij een ander ras. We spreken dan van
eenzijdige onverdraagzaamheid; dit kan ook naar beide kanten zo zijn en dan noemt men dit we
derzijdse onverdraagzaamheid (incompatibiliteit). Dit laatste komt bij zoete kers veelvuldig voor.
Vandaar dat bij de kruisbestuivende fruitgewassen bestuivingstabellen en -driehoeken zijn opge
nomen, waarin men over één en ander aanwijzingen kan vinden. Indien eenzijdige of wederzijdse
onverdraagzaamheid bij de aan te planten rassen voorkomt dienen meer dan twee rassen bij el
kaar geplant te worden, zodanig dat elk ras een geschikte kruisbestuiver heeft;
3. De bomen van rassen die elkaar moeten bestuiven dienen elk jaar voldoende te bloeien. Dit
betekent dat door goede bloem- en/of vruchtdunning (en goede teeltzorg) gezorgd moet worden
voor regelmatige bloei, met andere woorden beurtjaren moeten worden vermeden;
4. Er moet voldoende "vreemd" stuifmeel zijn. Dit houdt in dat de elkaar bestuivende rassen in
voldoende mate afwisselend moeten voorkomen in de beplanting. Voorkómen moet worden dat
een blokbeplanting ontstaat; dat is veel rijen van een ras zonder bestuiverbomen. De invloed van
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bestuivers reikt namelijk niet ver. Het rijensysteem dat bij appel en peer veel gebruikt wordt vol
doet goed. Hierbij wisselen regelmatig rijen van de elkaar te bestuiven rassen af. Voor een goede
kruisbestuiving is het beter om rijen dan wel bedden af te wisselen in plaats van individuele bestuiverbomen in de beplanting op te nemen. Onder groeikrachtige omstandigheden is de behoefte
aan vreemd stuifmeel groter.
Er zijn telers die terwille van eenvoud van verzorging liever zoveel mogelijk bomen van één ras
planten met daartussen juist voldoende individuele bestuiverbomen. Met dergelijke systemen
bestaat in Nederland veel minder ervaring dan met rijen bestuivers. In deze gevallen dient men
tenminste één bestuiverboom op zes bomen van het hoofdras te planten. Dit is nodig om in jaren
met slechte omstandigheden tijdens de bloei toch voldoende kruisbestuiving te verzekeren. Bij
voorkeur dient voor de bestuiverbomen een vroeger rijpend en duidelijk anders uitziend ras te
worden gekozen, omdat anders vergissingen bij de pluk gemaakt kunnen worden. Men beseffe
dat met rijen of bedden bestuivers zoals eerder beschreven de aantallen bestuiverbomen per ha
hoger liggen en dat dit dus veiliger is.
Om de overdracht van "vreemd" stuifmeel of "eigen" stuifmeel te bevorderen is het verstandig
bijenvolken tijdens de bloei in te zetten, hoewel ook de wind een rol bij de stuifmeeloverdracht
speelt. Bij groot fruit, meestal vroeg bloeiend wanneer de omstandigheden voor bijen minder
gunstig zijn, is het verstandig het vruchtzettingsrisico zo klein mogelijk te houden en bijenvolken
te plaatsen hoewel het gunstige effect niet altijd duidelijk is. Een norm voor groot fruit is twee
tot vijf volken per ha, bij voorkeur goed verdeeld door de boomgaard en niet in een grote groep
bijeen. Het is gewenst dat de bijen op het fruitgewas blijven vliegen. Dit kan bewerkstelligd wor
den door de volken niet in de boomgaard te brengen vóórdat 10 tot 20% van de bloemen open
is. In de boomgaard dienen concurrerende bloeiers zoals paardebloemen afgemaaid te worden.
Men dient goed te beseffen dat, ook wanneer men bijenvolken plaatst, een eerste vereiste voor
een goede vruchtzetting bij kruisbestuivers een goede afwisseling van geschikte rassen in de be
planting is.

Kleinfruit
Een goede bestuiving is ook bij de kleinfruitgewassen voorwaarde voor een goede produktie. Het
ontbreken van voldoende bestuiving geeft onvoldoende vruchtzetting en leidt tot misvormde
en/of kleinere vruchten. In het algemeen zijn de kleinfruitgewassen goede zelfbestuivers. Toch
moeten soms maatregelen getroffen worden om een voldoende vruchtzetting te garanderen.
Bij aardbeirassen zijn van de eerste bloemen de meeldraden soms onvoldoende ontwikkeld, wat
leidt tot een slechte zetting en misvormde vruchten. Vooral bij sterk forceren in de kas komt dit
verschijnsel voor. Bij de meeste rassen in het huidige sortiment is echter in het algemeen iedere
bloem in staat zich zelf te bestuiven en te bevruchten. Het is in de aardbeiteelt dan ook niet ge
bruikelijk meerdere rassen bij elkaar te planten. De stuifmeeloverdracht kan plaats vinden door
insekten of wind. In kassen maakt men meestal gebruik van één bijenvolk per 1000 m2. Bij de
teelt in plastic tunnels moet men ervoor zorgen dat de tunnels gedurende de bloei regelmatig
geopend worden.
Gebleken is dat bij aardbeien behalve insekten de wind een belangrijke rol kan spelen. In de vollegrond worden bij aardbeien geen speciale maatregelen voor de bestuiving getroffen.
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Vele zwarte-besserassen zijn zelfverdraagzaam. Onderzoek heeft echter aangetoond dat door
kruisbestuiving het percentage gezette vruchten en het aantal zaden per vrucht belangrijk hoger
kan zijn. In verschillende landen wordt daarom aanbevolen meerdere tegelijk bloeiende rassen op
een perceel te planten. In welke mate voor zelfbestuiving insekten nodig zijn, is mede afhankelijk
van de bloembouw en verschilt van ras tot ras. Zitten helmhokjes en stamper op dezelfde hoogte
dan is de mogelijkheid van zelfbestuiving het grootst.
Ook bij blauwe bessen is kruisbestuiving gewenst. Kruisbestuiving geeft in het algemeen meer
en grotere bessen dan zelfbestuiving. De overdracht van stuifmeel heeft plaats door insekten. Het
is daarom gunstig tijdens de bloei bijen in de aanplant te plaatsen. Dit bevordert zowel de kruis
bestuiving, bij aanwezigheid van meer dan één ras, als de zelfbestuiving binnen het ras.
Rode bessen en kruisbessen lijken in zo hoge mate zelfverdraagzaam dat kruisbestuiving niet
nodig is. Veelal worden uit het oogpunt van oogstspreiding echter toch meerdere rassen op één
perceel geplant.
Over de rol van insekten bij de bestuiving van rode bes is weinig bekend. Er zijn echter enkele
(buitenlandse) aanwijzingen dat insekten de vruchtzetting kunnen bevorderen. Bij de kruisbes
is de mogelijkheid van windbestuiving evenals bij de zwarte bes mede afhankelijk van de bloem
bouw. In sommige gevallen zijn de meeldraden eerder rijp dan de stamper. Insekten zijn dan zeker
nodig voor de bestuiving.
Ook brame- en frambozerassen zijn in het algemeen zelfverdraagzaam. De waarde van insek
ten (bijen) voor de bestuiving is echter bij framboos overduidelijk aangetoond, terwijl de bloem
bouw ook bij braam overbrenging van stuifmeel door insekten waarschijnlijk maakt.
Algemeen is dan ook aan te bevelen bij de houtige kleinfruitgewassen 4 à 5 bijenvolken per ha,
verspreid over het perceel, te plaatsen.
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Bloeitijdengrafieken, bestuivingstabellen en
bestuivingsdriehoeken
Bloeitijdengrafiek appel
De weergegeven vier punten op elke lijn geven achtereenvolgens weer: eerste open bloemen,
20% bloei, 80% bloei ( = volle bloei) (v), 80% uitgebloeid.
De volle-bloeidatum van Schone van Boskoop kreeg in alle jaren het cijfer 0 en de gegevens zijn
hierop gegrond. De bloeiwaarnemingen, uitgevoerd in de jaren 1971 tot en met 1983, konden
voor alle rassen niet âlle jaren worden uitgevoerd. Omdat de jaren niet alle precies gelijk zijn, is
de vergelijkbaarheid niet optimaal.
Bij het bij elkaar planten van rassen is het gewenst dat de bloeiperioden zoveel mogelijk gelijk lig
gen, ten einde de meeste kans te hebben op een goede kruisbestuiving. Wordt een ras uitsluitend
als bestuiver aangeplant, dan dient dit ras eerder te gaan bloeien dan het te bestuiven ras, zodat
ook de eerste bloemen van het hoofdras al bestoven kunnen worden.
Aangenomen mag worden dat mutanten gelijk bloeien met het moederras (bijv. Smoothee met
Golden Delicious; Korallo met Cox's Orange Pippin enz.).
Bij 6 of meer dagen tussen volle bloei (v) levert bestuiving problemen op, omdat de bloeitijden
elkaar niet voldoende overlappen.
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Bfoeivolgorde appelrassen te Wilhelminadorp
dagen
-12

Summerred
Alkmene
Vista Bella
S. van Boskoop
Benoni
Discovery
Mantet
James Grieve
Zoete Oranje
Elan
Jonagold
Cox's O.P.
Karmijn de S.
Golden Delicious
Laxton's Superb
Elstar
Sweet Caroline
Dijkmanszoet
Tydeman's Early
Odin
Lombarts Calville
Winston
Gloster
Melrose
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Bloeitijdengrafiek peer
Bloeivolgorde van pererassen te Wilhelminadorp
dagen
-12

B. A. Lucas

-8

0

+4

+12

I
-V-

B. L. d'Avranches
B. Hardy
Conference
I

Supertrévoux

-Y-

Saint Remy
G. Wildeman
T. de Vienne
D. du Comice
Winterrietpeer

De weergegeven vier punten op elke lijn geven achtereenvolgens weer: eerste open bloemen,
20% open bloemen, 80% open bloemen ( = volle bloei) (v), 80% uitgebloeid.
De volle-bloeidatum van Conference kreeg in alle jaren het cijfer 0 en de gegevens zijn hierop ge
grond. De bloeiwaarnemingen, uitgevoerd in de jaren 1971 tot en met 1982, konden voor alle ras
sen niet in alle jaren worden uitgevoerd. Omdat de jaren niet alle precies gelijk zijn, is de vergelijk
baarheid niet optimaal.
' Niet opgenomen zijn de rassen: Clapp's Favourite, Charneux en Zoete Brederode, omdat daarvan
onvoldoende of geen gegevens voorhanden waren. Clapp's Favourite en Charneux bloeien beide
iets voor Doyenné du Comice. Zoete Brederode bloeit gelijk met Bonne Louise d'Avranches.
Bij het bij elkaar planten van rassen is het gewenst dat de bloeiperioden zoveel mogelijk gelijk lig
gen, ten einde de meeste kans te hebben op een goede kruisbestuiving. Wordt een ras uitsluitend
als bestuiver aangeplant dan dient dit ras bij voorkeur eerder met bloeien te beginnen dan het
te bestuiven ras, zodat ook de eerste bloemen van het hoofdras al bestoven kunnen worden.
Bij 6 of meer dagen tussen volle bloei (v) levert bestuiving problemen op, omdat de bloeitijden
elkaar niet voldoende overlappen.
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Bloeitijdengrafiek kers
Bloeivolgorde van zoete-kerserassen te Geldermalsen
Zoete kers
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*12
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Early Rivers
Frühe R. Meckenh.
Corum

Merton Premier
Venus
Pollux
Meikers
Castor
Inspecteur Löhnis
Schneiders Sp. Kn.
Annabella
De drie weergegeven punten op elke lijn geven achtereenvolgens weer: begin bloei, volle bloei
(v), einde bloei.
De volle-bloeidatum van Early Rivers kreeg in alle jaren het cijfer 0 en de gegevens zijn hierop
gegrond. De bloeiwaarnemingen werden uitgevoerd in de jaren 1976 tot en met 1984. Niet opge
nomen zijn de rassen Pater van Mansfeld, Udense Spaanse en Wijnkers, omdat ze niet in de
proeftuin te Geldermalsen voorkomen. De eerste twee rassen bloeien volgens andere gegevens
ongeveer gelijk met Meikers. Wijnkers bloeit zeer laat, wat later dan Schneiders Späte Knorpelkir
sche. Bij het bij elkaar planten van rassen is het gewenst dat de bloeiperioden zoveel mogelijk
gelijk liggen ten einde de meeste kans te hebben op een goede kruisbestuiving. Wordt een ras
uitsluitend als bestuiver aangeplant dan dient dit ras bij voorkeur eerder met bloeien te beginnen
dan het te bestuiven ras, zodat ook de eerste bloemen van het hoofdras al bestoven kunnen wor
den. Bij 6 of meer dagen tussen volle bloei (v) levert bestuiving problemen op, omdat de bloeitij
den elkaar niet voldoende overlappen.

Bloeivolgorde van zu re-kerserassen te Wilhelminadorp.
Zure kers

-12

-6

0

+«

->8

dagen

Kelleriis Nr. 16
Morel1
Elmer
1)

Rheinische Schattenmorelle 226

De vier weergegeven punten op elke lijn geven achtereenvolgens weer: begin bloei, 20% open
bloemen, 80% open bloemen (= volle bloei) (v), 80% uitgebloeid.
De volle-bloeidatum van Morel kreeg in alle jaren het cijfer 0 en de gegevens zijn hierop gegrond.
De bloeiwaarnemingen werden uitgevoerd in de jaren 1981 tot en met 1984. De bloeitijden van
de zure kers zijn ten opzichte van die van de zoete kers in de juiste tijdsverhouding gezet.
Bij 6 of meer dagen tussen volle bloei (v) levert bestuiving problemen op, omdat de bloeitijden
elkaar niet voldoende overlappen.
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Bloeitijdengrafiek pruim
Bloeivolgorde van pruimerassen te Wilhelminadorp
dagen
-12

-8

-4

0

+4

+12

Bleue de Belgique
Czar
Opal
Victoria
R. Cl. d'Althan
Sanctus Hubertus
Anna Späth

De weergegeven vier punten op elke lijn geven achtereenvolgens weer: eerste open bloemen,
20% open bloemen, 80% open bloemen, 80% uitgebloeid.
De volle-bloeidatum van Opal kreeg in alle jaren het cijfer 0 en de gegevens zijn hierop gegrond.
De bloeiwaarnemingen, uitgevoerd in de jaren 1971 tot én met 1983, konden voor alle rassen niet
alle jaren worden uitgevoerd. Omdat de jaren niet alle precies gelijk zijn, is de vergelijkbaarheid
niet optimaal. Niet opgenomen zijn de rassen Belle de Louvain en Monsieur Hâtif, omdat daarvan
onvoldoende gegevens voorhanden waren. Uit gegevens van elders blijkt dat Belle de Louvain
enkele dagen na Czar bloeit en Monsieur Hâtif ongeveer gelijk met Opal en Victoria.
Bij het bij elkaar planten van rassen die kruisbestuiving nodig hebben, is het gewenst dat de bloei
tijden zoveel mogelijk gelijk liggen, ten einde de meeste kans te hebben op een goede kruisbestui
ving. Wordt een ras uitsluitend als bestuiver aangeplant, dan dient dit ras bij voorkeur eerder met
bloeien te beginnen dan het te bestuiven ras, zodat ook de eerste bloemen van het hoofdras al
bestoven kunnen worden.
Bij 6 of meer dagen tussen volle bloei (v) levert bestuiving problemen op omdat de bloeitijden
elkaar niet voldoende overlappen.
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Verklaring van de tekens
1)
2)
3)
d
t
+
( +)

J
of

<-.î

of

J
of

J ' J

1 -J
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™
i -]

= tekens gelden ook voor de tot dit ras behorende mutanten
= tekens gelden ook voor het moederras van deze mutant
= tekens gelden ook voor Golden Delicious "Smoothee" en Golden
Delicious Kloon B
= diploïd (goed stuifmeel)
= triploïd (slecht stuifmeel)
= zelfverdraagzaam; zetting na zelfbestuiving
= meer of minder zelfverdraagzaam; enige zetting na zelfbestuiving, maar
kruisbestuiving voldoet beter
= zelfonverdraagzaam; geen of nauwelijks zetting na zelfbestuiving
= wederzijds verdraagzaam; bestuiving in beide richtingen veroorzaakt
vruchtzetting; de bloeitijden vallen voldoende samen
= bestuiving in aangegeven richting veroorzaakt vruchtzetting; in ontbre
kende richting niet bekend
= bestuiving in één richting veroorzaakt goede zetting, in de andere rich
ting slechte of wisselende zetting; deze rassen niet bij elkaar planten, ten
zij een derde ras wordt aangeplant dat voor beide geschikt is
= bestuiving in beide richtingen veroorzaakt slechte of in het geheel geen
vruchtzetting, hetzij omdat het stuifmeel slecht is (afkomstig van een tri
ploïd ras), hetzij omdat onverdraagzaamheid in het spel is; deze rassen
niet bij elkaar planten, tenzij een derde ras wordt aangeplant dat voor bei
de geschikt is
= bestuiving in aangegeven richting veroorzaakt slechte of in het geheel
geen vruchzetting, hetzij omdat het stuifmeel slecht is (afkomstig van
een triploïd ras), hetzij omdat onverdraagzaamheid in het spel is; deze
rassen niet bij elkaar planten, tenzij een derde ras wordt aangeplant dat
voor beide geschikt is
= bestuiving in één richting veroorzaakt goede vruchtzetting (pijltje), in de
andere richting slechte of in het geheel geen vruchtzetting (bolletje); in
het laatste geval omdat het stuifmeel slecht is (afkomstig van een triploïd
ras), of omdat onverdraagzaamheid in het spel is; deze rassen liever niet
bij elkaar planten, tenzij een derde ras wordt aangeplant dat voor beide
geschikt is
= bestuiving in één richting veroorzaakt slechte of in het geheel geen
vruchtzetting (bolletje) en in de andere richting slechte of wisselende
vruchtzetting (pijltje); deze rassen niet bij elkaar planten, tenzij een derde
ras wordt aangeplant dat voor beide geschikt is
= bestuiving kan problemen opleveren, omdat er sprake is van eenzijdige
onverdraagzaamheid; een ras slechts weinig zelfverdraagzaam is; bestui
ving in één of beide richtingen slechte of wisselende zetting geeft
= bestuiving levert problemen op omdat de bloeitijden elkaar niet voldoende
overlappen (6 of meer dagen tussen tijdstippen van volle bloei); bestuiving
geen vruchtzetting veroorzaakt; een ras zelfonverdraagzaam is

Wanneer een aanduiding ontbreekt is het betreffende gegeven niet bekend. De gegevens inzake
zelf(on)verdaagzaamheid gelden voor Nederlandse omstandigheden.
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Verklaring van de tekens
1)

= aangenomen dat Supertrévoux dezelfde bestuivingseigenschappen bezit
als het moederras Précoce de Trévoux

p

= neiging tot parthenocarpie

(p)

= geen of zeer geringe neiging tot parthenocarpie

d

= diploid (goed stuifmeel)

t

= triploïd (slecht stuifmeel)

+

= zelfverdraagzaam; zetting na zelfbestuiving

(+ )

= enigszins zelfverdraagzaam; enige zetting na zelfbestuiving, maar kruis
bestuiving voldoet beter

-

= zelfonverdraagzaam; geen of nauwelijks zetting na zelfbestuiving

J

= wederzijds verdraagzaam; bestuiving in beide richtingen veroorzaakt
vruchtzetting; de bloeitijden vallen voldoende samen

î

of

= bestuiving in aangegeven richtingen heeft geen goede vruchtzetting tot
gevolg (twee triploïde rassen); deze rassen niet bij elkaar planten, tenzij
een derde ras wordt bijgeplant dat voor beide geschikt is

J
î

= bestuiving in aangegeven richting veroorzaakt vruchtzetting; in ontbre
kende richting niet bekend

of

= bestuiving in aangegeven richting heeft geen goede vruchtzetting tot ge
volg; in andere richting onbekend ofwel goed al naar gelang het teken
ontbreekt of een gewone pijl is aangegeven; deze rassen niet bij elkaar
planten, tenzij een derde ras wordt bijgeplant dat voor beide geschikt is
= bestuiving in één richting veroorzaakt goede vruchtzetting (pijltje) of in
het geheel geen vruchtzetting (bolletje); deze rassen niet bij elkaar plan
ten, tenzij een derde ras wordt aangeplant dat voor beide geschikt is

Hl

= bestuiving kan problemen opleveren, omdat er sprake is van eenzijdige
onverdraagzaamheid; een ras slechts weinig zelfverdraagzaam is; bestui
ving in één of beide richtingen slechte of wisselende zetting geeft

•g

= bestuiving levert problemen op omdat de bloeitijden elkaar niet voldoende
overlappen (6 of meer dagen tussen tijdstippen van volle bloei); bestuiving
geen vruchtzetting veroorzaakt; een ras zelfonverdraagzaam is

Wanneer een aanduiding ontbreekt is het betreffende gegeven niet bekend. De gegevens inzake
zelf(on)verdraagzaamheid gelden voor Nederlandse omstandigheden.
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Bestuivingsdriehoek peer

1

Beurré Alexandre Lucas

2

Beurré Hardy

3

Bonne Louise d'Avr.

4

Charneux

5

Clapp's Favourite

6

Conference

7

Doyenné du Cornice

8

Gieser Wildeman

9

Saint Rémy

10

Supertrévoux1 )

11

Triomphe de Vienne

12

Winterrietpeer

13

Zoete Brederode

Bestuivingsdriehoek kers
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Pater van Mansfeld

10

Pollux

11

Schneiders Späte Kn.

12

Udense Spaanse

13

Venus

14

Wijnkers
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Verklaring van de tekens
1)

= bastaard van zoete en zure kers

g

= goed stuifmeel

m

= matig stuifmeel

s

= slecht stuifmeel

+

= zelfverdraagzaam; zetting na zelfbestuiving; kan zonder kruisbestuiver(s)
worden geplant
= zelfonverdraagzaam; geen of nauwelijks zetting na zelfbestuiving; dient
met kruisbestuiver(s) geplant te worden

of
32

= bestuiving in aangegeven richting veroorzaakt vruchtzetting; in ontbre
kende richting niet bekend

Bestuivingsdriehoek pruim

1

Anna Späth

g

2

Belle de Louvain

g

3

4

Bleue de Belgique

Czar

g

Monsieur Hâtif

g

6

Opal

g

Reine Claude d'Althan
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= wederzijdse verdraagzaamheid waarschijnlijk, dus deze twee rassen lie
ver niet bij elkaar planten, tenzij een derde ras wordt bijgeplant dat voor
beide geschikt is
= wederzijds verdraagzaam; bestuiving in beide richtingen veroorzaakt
vruchtzetting; de bloeitijden vallen voldoende samen

J
of

_î

*

= bestuiving in één richting veroorzaakt goede zetting, in de andere rich
ting slechte of wisselende zetting; deze rassen niet bij elkaar planten, ten
zij een derde ras wordt aangeplant dat voor beide geschikt is
= bestuiving in één richting veroorzaakt goede vruchtzetting (pijltje) of in
het geheel geen vruchtzetting (bolletje); deze rassen niet bij elkaar plan
ten, tenzij een derde ras wordt aangeplant dat voor beide geschikt is
= bestuiving kan problemen opleveren, omdat er sprake is van eenzijdige
onverdraagzaamheid; bestuiving in één of beide richtingen slechte of
wisselende zetting geeft
= bestuiving levert problemen op omdat de bloeitijden elkaar niet voldoen
de overlappen (6 of meer dagen tussen tijdstippen van volle bloei); een
ras zelfonverdraagzaam is

Wanneer een aanduiding ontbreekt is het betreffende gegeven niet bekend
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Aardbei1)
(Fragaria ananassa Duch J
Aardbeien worden geteeld in de vollegrond, onder staand glas en platglas en onder plastic. Bij de
teelt onder plastic wordt meestal los, geperforeerd plastic gebruikt; op beperkte schaal wordt ge
teeld onder hoge of lage plastic kappen. In 1983 was de oppervlakte met vollegrondsaardbeien (in
clusief de teelt onder plastic) 1.945 ha, waarvan ongeveer 1.200 ha in Noord-Brabant. De afzet van
aardbeien is voornamelijk gericht op de verse consumptie. Bij de normale vollegrondsteelt is onge
veer 15% bestemd voor verwerking. In 1983 bedroeg de handelsproduktie van vollegrondsaard
beien 22,3 miljoen kg ter waarde van 58,2 miljoen gulden. De oppervlakte onder glas bedroeg 146 ha
(67 ha verwarmd en 79 ha onverwarmd, inclusief ongeveer 35 ha platglas). De totale handelspro
duktie bedroeg 3,8 miljoen kg ter waarde van 25,6 miljoen gulden.
Er vindt een verschuiving plaats van de normale vollegrondsteelt naar latere teeltwijzen - in 1982
ongeveer 430 ha gekoelde wachtbedplanten en doordragers - vooral ten koste van de teelt voor
verwerking. Gekoelde wachtbedplanten en doordragers worden overwegend geteeld in de vollegrond en slechts in beperkte mate onder glas. Bij de teelt met gekoelde wachtbedplanten worden
de planten vanaf december/januari opgeslagen in een koelhuis bij een temperatuur van -2°C en
uitgeplant in de periode vanaf eind april tot begin juli. Ongeveer twee maanden na het planten begint
de oogst en deze duurt ongeveer een maand. Doordragende rassen hebben de eigenschap gedu
rende de gehele zomer bloemen en vruchten te geven. De planten worden in het voorjaar uitgezet.
Door één- of tweemaal de bloemen weg te nemen, wordt de groei gestimuleerd en het begin van
de oogst verschoven naar een tijdstip waarop de pluk van de normale vollegrondsteelt over zijn
hoogtepunt is. Voor een goede teelt moet worden uitgegaan van gezond plantmateriaal. Daarom
dient door de NAKB goedgekeurd plantmateriaal te worden gebruikt, hetzij voor eigen vermeerde
ring hetzij direct voor produktie. Voorzover het beschermde rassen betreft, mogen deze alleen in
licentie worden verhandeld.
Raseigenschappen die bij de rassenkeuze een rol kunnen spelen zijn:
Bloei en bestuiving. De rassen zijn in het algemeen zelffertiel, waardoor geen kruisbestuiving no
dig is. Een goede bestuiving door middel van wind en/of insekten is noodzakelijk voor het verkrijgen
van goedgevormde, volledig uitgegroeide vruchten. Bij de doordragende rassen heeft gedurende
de hele zomer bloemaanleg, bloei en vruchtzetting plaats. Bij deze rijkbloeiende rassen worden van
iedere bloeiwijze slechts drie tot vijf vruchten geoogst. Daarna wordt de bloemstengel verwijderd.
Oogsttijd. De verschillende teeltwijzen leiden tot belangrijke verschillen in oogsttijd. Ten opzichte
van de normale vollegrondsteelt - met oogst in juni/juli - geeft plastic een vervroeging van ruim
een week, platglas van ongeveer drie weken en vroeg verwarmd staand glas van meer dan twee
maanden. Platglasaardbeien worden soms aangehouden voor een tweede oogst in augustus/sep
tember. Een geringe verlating van ongeveer een week wordt bereikt door de planten van late rassen
in de winter af te dekken met stro. In het voorjaar, zodra de planten uitlopen, wordt alleen boven
de planten het stro verwijderd. Een veel grotere verlating kan worden verkregen met gekoelde
wachtbedplanten van éénmaaldragende rassen en met doordragende rassen. De oogst van de
doordragers duurt zolang de weersomstandigheden voldoende gunstig zijn voor het rijpen van de
vruchten, meestal tot begin november.
Produktiviteit. Een hoge produktie met veel vruchten in kwaliteit I en een hoge plukprestatie zijn
gewenst. De produktiviteit van de rassen is ondermeer afhankelijk van de vroegheid en varieert van
matig tot zeer goed.
1)

Aardbeien voorde vollegrond en aardbeien onder glas zijn ook opgenomen in de jaarlijks verschijnende Rassen-

lijst voor Groentegewassen (resp. Vollegrondsgroenten en Glasgroenten).
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aardbei

Geschiktheid voor verse consumptie. Aardbeien voor de verse consumptie moeten groot,
mooi, stevig en goed van smaak zijn en een goed aroma bezitten. Stevige vruchten worden min
der beschadigd en zijn daardoor beter houdbaar. Aardbeien voor verse consumptie moeten
schoon en gaaf zijn. Daarom is het noodzakelijk dat er stro tussen de rijen gelegd wordt. Bij door
dragende rassen kan de vruchtgrootte op peil gehouden worden door regelmatig half afgedragen
vruchttrossen te verwijderen.
Geschiktheid voor verwerking. Voor verwerking moeten de vruchten zonder dop geplukt wor
den. Er bestaan rasverschillen in plukbaarheid zonder dop. Voor verwerking is gewenst dat de
vruchten stevig, ook inwendig rood van kleur zijn en een goed aroma hebben.
Vatbaarheid voor ziekten en beschadigingen. Belangrijke schimmelziekten zijn verwelkingsziekte (Verticillium albo-atrum en Verticillium dahiiae), meeldauw (Sphaerotheca alchemillaei,
roodwortelrot (Phytophthora fragariae), stengelbasisrot (Phytophthora cactoruml, vruchtrot (Bo
trytis cinerea) en paarse-vlekkenziekte (Alternaria alternata). In de kas zijn vooral vruchtrot (Bo
trytis cinerea, Rhizoctonia fragariae, Rhizoctonia solani) en meeldauw belangrijk.
Dierlijke parasieten zijn onder andere aardbeimijt, spint, diverse soorten aaltjes en aardbeiknotshaarluis; laatst genoemde is vooral schadelijk door het overbrengen van virussen.

Eenmaaldragende rassen
Overzicht van rijptijden van eenmaaldragende rassen bij de vollegrondsteelt
± 1 juni
+ 1 juli

+ 1 aug.

Karina
Karola
Primella
Riva
Gorella
Senga Gigana
Elvira
Confitura
Induka
Korona
Senga Sengana
Sivetta
Tenira
Elsanta
Valeta
Tago
Bogota

Het tabellarisch overzicht op biz. 36 en 37 geeft slechts een globale weergave van een aantal ei
genschappen van de diverse rassen. Omdat sommige van de eigenschappen sterk beïnvloed kun
nen worden door bepaalde teelthandelingen en andere maatregelen, moet voor een juiste beoor
deling van de hier vermelde eigenschappen verwezen worden naar de meer gedetailleerde rasbe
schrijvingen.
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aardbei

ras

rijptijd1)

produktiviteit

plukbaar- vrucht
heid
grootte
zonder
dop2)

zv = zeer

m= matig
t= tam.
goed
g= goed
zg= zeer
goed

s= slecht k= klein
m= matig tk= tam.
t= tam.
klein
tg= tam.
goed
groot
g— goed
g= groot

vroeg

v = vroeg
tv= tam.
vroeg
m= middentijds
tl= tam.
laat
l= laat
zl= zeer
laat

Bogota

zl

Confitura

tv

9
zg

Elsanta

tl

zg

Elvira

tv

g

kleur
uitwendig

kleur
inwendig

s

g

oranjerood
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1 ) De rijprijd is gebaseerd op de normale vollegrondsteelt. 2) - = niet van toepassing. 3) De mate waarin een
ras wordt aangetast is niet alleen afhankelijk van de vatbaarheid maar ook van de infectiedruk. 4) Van rood
wortelrot komen verscheidene fysio's voor. Voor zover bekend is geen enkel ras resistent tegen alle fysio's.
Het wel of niet aangetast worden van een bepaald ras hangt af van welke fysio's aanwezig zijn en van de teelt
omstandigheden. Rassen die zijn aangeduid als weinig vatbaar vertonen in de praktijk slechts zelden aantasting.
5) Alleen in kas geteelde rassen. ... = geen of onvoldoende gegevens bekend. ") Onder vruchtrot wordt hier
verstaan een aantasting door Botrytis cinerea. Ook andere schimmels kunnen vruchtrot veroorzaken.
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Rassentabel met rubricering naar teeltwijze
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.

CD

O -C

" K O

£
^

_

— *05
©
0)

c

_c
O _y
O "53
co .Q

Bogota
Confitura
Elsanta
Elvira
Gorella
Induka
Karina
Karola
Korona
Primella
Riva
Senga Gigana
Senga Sengana
Sivetta
Tago
Tenira
Valeta

a>
"O
c
O
N . .
•M 'b)
0) c
O)
4->

\p
a>
a>
•o
c
O

-o
C
O

£
O

CD

O
O "55
</) .Q

O

a>

n>
c

u
co
c
O
O

T3
c
O

0)

(/)

0)

F

03

> >

o
v>
CD

A

-

-

A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

_
_

-

-

-

-

-

B

A

A

A
B

A
B

-

-

-

-

-

-

B
N

B
N

-

_

-

B

N
B
A
B
B

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A
A
B

A
A
B

-

-

-

_

-

-

O
O

> >

-

A
A

N

_

N
N
B
-

-

-

-

-

-

-

A

-

N

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B

-

-

-

B

B

B

B

-

-

-

-

-

-

-

B

A

-

-

-

-

-

-

-

-

_

B
B
A
N

-

B

-

-

-

-

-

N

1 ) Forceren vanaf begin januari; begin oogst half maart. Karina en Karo/a kunnen ook zonder kunstlicht vanaf
begin januari worden geforceerd. 2) Forceren vanaf tweede helft januari; begin oogst begin april. 3) Forceren
vanaf eerste helft februari; begin oogst half april. Tenira niet forceren zonder kunstlicht voor 15 februari, tenzij
de planten zijn gekoeld. 4) Wachtbedplanten in koelhuis tot mei/juli. Gorella niet later planten dan eind mei.
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Rasbeschrijvingen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
Bogota

Kw.r. 1980. K: Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen, Wageningen; 1971. Gewonnen uit een kruising van Zaltbommel 53-116 <Climax x
Oregon 2074) met Tago. Geïntr.: 1978. Onder licentie in de handel.

Voldoet goed in de vollegrondsteelt voor verse consumptie en lijkt geschikt voor de verlate teelt.
Rijpt zeer laat en is produktief. Plukt zeer moeilijk zonder dop.
Uiterlijk:
Iets dof oranjerood; groot, wat onregelmatig kegelvormig.
Kwaliteit:
Tamelijk stevig, iets kwetsbaar; inwendig oranjerood; matig sappig, matige
smaak met tamelijk sterk aroma.
Ziekten en beschadigingen: Tamelijk vatbaar voor meeldauw en vruchtrot; weinig vatbaar voor
verwelkingsziekte, rood wortelrot en stengelbasisrot. Is gevoelig voor che
mische onkruidbestrijdingsmiddelen.
Confitura

Kw.r. 1971. K: Stichting Tuinbouw Proef- en Selectiebedrijf, Tilburg; 1961.
Gewonnen uiteen kruising van Gorella met Redgauntlet. Geïntr.: 1970. Onder
licentie in de handel.

Voldoet goed in de vollegrondsteelt voor verwerking. Is tamelijk vroeg rijpend en kan zeer produk
tief zijn, maar is reeds in een vroeg ontwikkelingsstadium gevoelig voor nachtvorst. Plukt gemak
kelijk zonder dop. Vraagt in verband met de zeer lange vruchttrossen een ruime plantafstand tus
sen de rijen.
Uiterlijk:
Glanzend rood; groot, kegelvormig, iets zijdelings afgeplat. Vooral de eerste
vruchten dikwijls sterk overlangs gegroefd en misvormd door een slechte
vruchtzetting.
Kwaliteit:
Tamelijk stevig, weinig kwetsbaar; inwendig rood; tamelijk sappig, tamelijk
goed van smaak en tamelijk aromatisch.
Ziekten en beschadigingen: Tamelijk vatbaar voor meeldauw; weinig vatbaar voor verwelkings
ziekte, rood wortelrot, stengelbasisrot en vruchtrot.
s,

Elsanta

Kw.r. 1983. K: Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen, Wageningen; 1975. Gewonnen uit een kruising van Gorella met Holiday. Geïntr.:
1981. Onder licentie in de handel.

Is geschikt voor de vollegrondsteelt voor verse consumptie en lijkt geschikt voor de verlate teelt.
Rijpt tamelijk laat en is zeer produktief met tamelijk lange, stevige vruchttrossen en grote, gelijk
matige, opvallend stevige, goed smakende vruchten met een goede houdbaarheid. Plukt gemak
kelijk, maar moeilijk zonder dop.
Uiterlijk:
Glanzend rood; groot, afgerond kegelvormig; gelijkmatig van vorm en kleur,
soms aan de top onvoldoende gezet.
Kwaliteit:
Zeer stevig, niet kwetsbaar; inwendig oranje; sappig, goed van smaak met ta
melijk sterk aroma.
Ziekten en beschadigingen: Zeer vatbaar voor verwelkingsziekte en rood wortelrot; weinig vat
baar voor meeldauw, stengelbasisrot en vruchtrot.
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Elvira

Kw.r. 1977. K: Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen, Wage
ningen; 1967. Gewonnen uit een kruising van Gorella met Vola. Geïntr.: 1977.
Onder licentie in de handel.

Voldoet goed in de teelt onder platglas en in de teelt onder plastic, vrij goed in de vollegrondsteelt
voor verse consumptie en lijkt geschikt voor de verlate teelt. Heeft een matig groeiend gewas met
open planttype. Bij de teelt in de kas of in de vollegrond komen de vruchten aan de basis soms
minder goed op kleur. Is produktief en tamelijk vroeg rijpend. Plukt moeilijk zonder dop.
Uiterlijk:
Glanzend oranjerood; groot, gelijkmatig, kegelvormig.
Kwaliteit:
Stevig, niet kwetsbaar; inwendig oranjerood; sappig, goed van smaak met ma
tig sterk aroma.
Ziekten en beschadigingen: Tamelijk vatbaar voor verwelkingsziekte, meeldauw en rood wortelrot; weinig vatbaar voor stengelbasisrot en vruchtrot.
Gorella

K: Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen, Wageningen; 1955.
Gewonnen uit een kruising van Juspa met de Amerikaanse selectie U.S. 3763.
Geïntr.: I960.

Voldoet goed in de stookteelt zonder belichting, de koude kasteelt, de vollegrondsteelt voor verse
consumptie, de vollegrondsteelt voor verwerking en vrij goed in de stookteelt met belichting, de
teelt onder platglas, de teelt onder plastic en de verlate teelt. Is tamelijk vroeg rijpend met grove
vruchttrossen. De grote vruchten zijn in de eerste plaats geschikt voor verse consumptie. Zij dop
pen tamelijk goed. Is tamelijk goed produktief. Maakt weinig bloeiwijzen en dient daarom vroeg
te worden geplant. Is geschikt voor meerjarige teelt. Kans op schade door nachtvorst tamelijk
groot. Het stugge blad kan door harde wind worden beschadigd. Vraagt bij teelt onder glas wei
nig arbeid aan bladplukken.
Uiterlijk:
Glanzend rood; groot, kegelvormig; soms traag rijpende punt, eerste vruchten
soms wat onregelmatig van vorm door onvoldoende vruchtzetting.
Kwaliteit:
Stevig, niet kwetsbaar; inwendig lichtrood; tamelijk sappig, matige smaak, iets
te weinig zuur met een matig aroma.
Ziekten en beschadigingen: Zeer vatbaar voor verwelkingsziekte; tamelijk vatbaar voor
meeldauw; weinig vatbaar voor rood wortelrat, stengelrot, stengelbasisrot en
vruchtrot.
Induka

Kw.r. 1974. K: Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen, Wage
ningen; 1965. Gewonnen uit een kruising van Puget Beauty met Senga Sengana. Geïntr.: 1973. Onder licentie in de handel.

Voldoet goed in de vollegrondsteelt voor verwerking en vrij goed in de vollegrondsteelt voor verse
consumptie. Is matig groeiend en tamelijk goed produktief met open planttype. Rijpt tamelijk
vroeg tot middentijds. In verband met de matige groeikracht tamelijk vroeg en vrij dicht planten.
De vruchten zijn goed te plukken zonder dop.
Uiterlijk:
Glanzend, tamelijk donkerrood; tamelijk groot, kegelvormig met halsvormig
versmalde basis.
Kwaliteit:
Stevig, niet kwetsbaar; inwendig rood; sappig, goede smaak met matig sterk
aroma.
Ziekten en beschadigingen: Weinig vatbaar voor verwelkingsziekte, meeldauw, rood wortelrat,
stengelbasisrot en vruchtrot.
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Karina

K: Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen, Wageningen; 1968.
Gewonnen uit een kruising van IGorella x Deutsch Evern) met Valentine.
Geïntr.: 1975.

Voldoet vrij goed in de vroege en normale stookteelt met belichting, de teelt onder plastic en de
vollegrondsteelt voor verse consumptie. Rijpt zeer vroeg met een korte oogstperiode. Is matig
produktief. Is gevoelig voor bladverbranding. De vruchten doppen tamelijk goed. Rijpt zeer snel
en moet met korte tussenpozen worden geplukt.
Uiterlijk:
Fris rood, bij volledige rijpheid tamelijk donkerrood; tamelijk groot, rond tot ke
gelvormig, aan de basis dikwijls breed halsvormig versmald.
Kwaliteit:
Matig stevig, weinig kwetsbaar; inwendig lichtrood; matig sappig, iets vezelig
met een goede smaak met tamelijk sterk aroma.
Ziekten en beschadigingen: Zeer vatbaar voor stengelbasisrot; zeer vatbaar voor rood wortelrot en rode-vlekkenziekte (Marssonina fragariae) en weinig vatbaar voor verwelkingsziekte, meeldauw en vruchtrot.
Karola

Kw.r. 1983. K: Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen, Wage
ningen; 1974. Gewonnen uit een kruising van IVT 6771 IGorella x Midway) met
Karina. Geintr.: 1983. Onder licentie in de handel.

Is geschikt voor de vroege en de normale stookteelt met belichting. Is tamelijk produktief met een
open planttype. Rijpt vroeg (enkele dagen na Karina). Plukt tamelijk goed zonder dop. Heeft tot
dusverre vooral op zandgrond voldaan.
Uiterlijk:
Tamelijk donkerrood; tamelijk groot, tamelijk lang-kegelvormig.
Kwaliteit:
Tamelijk stevig, weinig kwetsbaar; inwendig rood; tamelijk sappig en goed van
smaak met een tamelijk sterk aroma.
Ziekten en beschadigingen: Zeer vatbaar voor stengelbasisrot en rood wortelrat; tamelijk vat
baar voor meeldauw; weinig vatbaar voor verwelkingsziekte en vruchtrot.
Korona

Kw.r. 1980. K: Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen, Wage
ningen; 1972. Gewonnen uit een kruising van Tamella met Induka. Geïntr.:
1978. Onder licentie in de handel.

Voldoet goed in de vollegrondsteelt voor verse consumptie en lijkt geschikt voor de verlate teelt.
Rijpt middentijds en is een zeer produktief ras met mooie, zeer goed smakende vruchten. Plukt
moeilijk zonder dop. Vraagt vooral tijdens de oogst extra aandacht voor de vochtvoorziening.
Uiterlijk:
Glanzend, tamelijk donkerrood; groot, kegelvormig. De eerste vruchten zijn
dikwijls afgeplat en overlangs gegroefd.
Kwaliteit:
Stevig, iets kwetsbaar; inwendig rood; zeer sappig, zeer goed van smaak met
een tamelijk sterk aroma.
Ziekten en beschadigingen: Tamelijk vatbaar voor meeldauw, vruchtrot en rood wortelrat; weinig
vatbaar voor verwelkingsziekte en stengelbasisrot.
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Primella

Kw.r. 1970. K: Stichting Tuinbouwproef- en Selectiebedrijf, Tilburg; 1962. Ge
wonnen uiteen kruising van Gore/Ia met Glasa. Geïntr.: 1969. Onder licentie
in de handel.

Voldoet goed in de vroege en normale stookteelt met belichting. Is tamelijk produktief. Oppassen
voor te lang belichten daar het gewas dan te lang en te slap wordt. Rijpt vroeg.
Uiterlijk:
Glanzend rood. Eerste vruchten groot, later tamelijk klein, afgeplat kegelvor
mig, kelk tamelijk groot.
Kwaliteit:
Tamelijk stevig, weinig kwetsbaar; inwendig rood; tamelijk sappig, goed van
smaak met een tamelijk sterk aroma.
Ziekten en beschadigingen: Zeer vatbaar voor rood wortelrot; tamelijk vatbaar voor verwelkingsziekte en weinig vatbaar voor meeldauw, stengelrot, stengelbasisrot en
vruchtrot.
Riva

K: Vereniging tot Bevordering en Verbetering van de Tuinbouw in de Bommelerwaard (V.V. T.B.), Zaltbommel; 1964. Gewonnen uiteen kruising van Gorel
la met Glasa. Geïntr.: 1973.

Voldoet goed in de vroege en normale stookteelt met belichting. Is goed produktief en rijpt vroeg.
Oppassen voor te lang belichten daar het gewas dan te lang en te slap wordt.
Uiterlijk:
Oranjerood; tamelijk groot, kort-kegelvormig tot rond, eerste vruchten soms
met misvormde punt.
Kwaliteit:
Matig stevig, weinig kwetsbaar; inwendig lichtrose; tamelijk sappig en weinig
smaak met weinig aroma.
Ziekten en beschadigingen: Zeer vatbaar voor rood wortelrot; tamelijk vatbaar voor stengelbasis
rot en vruchtrot; weinig vatbaar voor verwelkingsziekte, meeldauw en stengelrot.
Senga Gigana

K: R. von Sengbusch, Hamburg, Duitse Bondsrepubliek; 1955. Gewonnen uit
een kruising van Finn met Georg Soltwedel. Geïntr.: 1963.

Voldoet vrij goed in de vroege en normale stookteelt met belichting. Is goed produktief. Rijpt in
de vollegrond later dan Gorella maar kan sterker worden geforceerd en rijpt dan vroeger dan
Gorella.
Uiterlijk:
Rood; groot, lang-kegelvormig, de basis van de vrucht rijpt meestal trager dan
de punt, ingezonken zaadjes.
Kwaliteit:
Matig stevig, weinig kwetsbaar; inwendig lichtrose; matig sappig, iets vezelig,
matige smaak met weinig aroma.
Ziekten en beschadigingen: Zeer vatbaar voor stengelrot en vruchtrot; weinig vatbaar voor ver
welkingsziekte, meeldauw, rood wortelrot en stengelbasisrot.
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Senga Sengana K: R. von Sengbusch, Hamburg, Duitse Bondsrepubliek; 1949. Gewonnen uit
een kruising van Sieger met Merveilleuse de Tihange (Markee). Geïntr.: 1956.
V: H. Fleuren, Baarfo.
Voldoet vrij goed in de vollegrondsteelt voor verwerking. Is middentijds rijpend en produktief. De
vruchten zijn gelijkmatig van grootte en zijn gemakkelijk te plukken zonder dop. Voor verse con
sumptie is de kleur te donker en het aroma te sterk.
Uiterlijk:
Glanzend, tamelijk donkerrood, iets bruin; tamelijk klein, kort-kegelvormig;
zeer gelijkmatig van kleur, grootte en vorm.
Kwaliteit:
Stevig, weinig kwetsbaar; inwendig diep oranjerood; sappig, goed van smaak,
bij volledige rijpheid een zeer sterk en wat afwijkend aroma.
Ziekten en beschadigingen: zeer vatbaar voor rood wortelrot, stengelrot Ikoprot) en vruchtrot;
weinig vatbaar voor verwelkingsziekte, meeldauw en stengelbasisrot; gevoelig
voor virussen en bladaaltjes.
Sivetta

Kw.r. 1973. K: Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen, Wageningen; 1965. Gewonnen uit een kruising van Redgauntlet met Gorella.
Geïntr.: 1973. Onder licentie in de handel.

Voldoet vrij goed in de stookteelt met en zonder belichting, de koude kasteelt, de teelt onder
platglas, de vollegrondsteelt voor verse consumptie en de verlate teelt. Rijpt middentijds en is pro
duktief met grote en mooie vruchten. Plukt moeilijk zonder dop. Is het meest gebruikte ras voor
de verlate teelt. De waardering voor dit ras loopt terug wegens grote vatbaarheid voor paarsevlekkenziekte (Alternaria alternata).
Uiterlijk:
Glanzend oranjerood; groot, kegelvormig. Vrijwel geen misvormde of kleine
vruchten.
Kwaliteit:
Tamelijk stevig, weinig kwetsbaar; inwendig lichtrose; tamelijk sappig, weinig
smaak met weinig aroma.
Ziekten en beschadigingen: Zeer vatbaar voor stengelbasisrot en paarse-vlekkenziekte; tamelijk
vatbaar voor meeldauw en rood wortelrot; weinig vatbaar voor verwelkings
ziekte en vruchtrot.
Tago

Kw.r. 1970. K: Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen, Wageningen; 1964. Gewonnen uit een kruising van Gorella met Talisman. Geïntr.:
1972. Onder licentie in de handel.

Voldoet vrij goed in de vollegrondsteelt voor verse consumptie. Rijpt laat met grote, mooie vruch
ten van goede kwaliteit. Produktiviteit tamelijk goed. In verband met het geringe aantal bloeiwijzen dient vroeg te worden geplant. Plukt moeilijk zonder dop.
Wordt veel gebruikt voor verlating door middel van strodek. Geschikt voor meerjarige teelt.
Uiterlijk:
Glanzend rood; groot, kegelvormig.
Kwaliteit:
Stevig, matig kwetsbaar; inwendig rood; sappig, goede fris zure smaak met
tamelijk sterk aroma.
Ziekten en beschadigingen: Zeer vatbaar voor rood wortelrot; weinig vatbaar voor verwelkings
ziekte, meeldauw, stengelbasisrot en vruchtrot. Door het geringe aantal bloe
men kan de aardbeibloesemkever vooral bij dit ras schadelijk zijn.
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Tenira

Kw.r. 1974. K: Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen, Wageningen; 1965. Gewonnen uit een kruising van Redgauntiet met Gorella.
Geïntr. : 1973. Onder licentie in de handel.

Voldoet goed in de koude kasteelt en de vollegrondsteelt voor verse consumptie en vrij goed in
de stookteelt zonder belichting. Rijpt middentijds tot tamelijk laat en is produktief met zeer stevi
ge, goed smakende vruchten. Plukt moeilijk zonder dop.
Uiterlijk:
Glanzend rood met gele zaadjes; tamelijk groot, regelmatig kegelvormig,
eerste vruchten soms wat misvormd.
Kwaliteit:
Zeer stevig, niet kwetsbaar en goed houdbaar; inwendig rood; sappig, goede
smaak met tamelijk sterk aroma.
Ziekten en beschadigingen: Tamelijk vatbaar voor rood wortelrat; weinig vatbaar voor verwelkingsziekte, meeldauw, stengelbasisrot en vruchtrot. Gevoelig voor spintaan
tasting.
Valeta

Kw.r. 1983. K: Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen, Wageningen; 1976. Gewonnen uit een kruising van Sivetta met Holiday. Geïntr.:
1983. Onder licentie in de handel.

Is geschikt voor de vollegrondsteelt voor verse consumptie en lijkt geschikt voor de verlate teelt.
Rijpt tamelijk laat en is produktief met mooie, grote en zeer stevige vruchten. Plukt makkelijk,
maar moeilijk zonder dop.
Uiterlijk:
Glanzende, aantrekkelijke, oranjerode vruchten met frisgroene kelk; groot, ke
gelvormig, soms overlangs gegroefd.
Kwaliteit:
Zeer stevig, niet kwetsbaar; inwendig oranjerood; sappig, smaak matig met
matig sterk aroma.
Ziekten en beschadigingen: Zeer vatbaar voor rood wortelrat en stengelbasisrot; tamelijk vatbaar
voor verwelkingsziekte; weinig vatbaar voor meeldauw en vruchtrot. Lijkt zeer
vatbaar voor paarse-vlekkenziekte.

Afgevoerd
Glasa
Matige smaak; matige produktiviteit; zeer vatbaar voor ziekten.
Jesco
Matige kwaliteit; zeer vatbaar voor ziekten.
Redgauntiet
Matige smaak; slechte vruchtvorm; plukt moeilijk.
Tamella
Donkere afwijkende vruchtkleur; zeer vatbaar voor vruchtrot.
Vola
Te kleine vruchten; zeer vatbaar voor meeldauw.
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Doordragende rassen
Het aanbevolen sortiment is beperkt tot de rassen Ostara en Rapella. Het nieuwe ras Rapella heeft
als voordelen boven Ostara de hogere plukprestatie, de geringere noodzaak tot vruchten dunnen
en de betere houdbaarheid. Een nadeel is vooral de onregelmatige vruchtvorm, vooral in het be
gin van de oogst. Rapella kan zeker zo produktief zijn als Ostara, maar rijpt iets later.
Rassentabel met rubricering naar teeltwijze
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
ras

teelt in de vollegrond

teelt onder glas (nateelt)

A
N

A
N

Ostara
Rapella

Rasbeschrijvingen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
V Ostara

K: Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen, Wageningen; 1964.
Gewonnen uit een kruising van Redgauntlet met Macherauchs Dauerernte.
Gei'ntr.: 1969.

Voldoet goed in de teelt in de vollegrond en onder glas. Fors groeiend en zeer produktief met
rijke bloei en lange bloeiwijzen, een goede vruchtzetting en aantrekkelijke, tamelijk grote, kegel
vormige vruchten.
Uiterlijk:
Rood, op het eind van het seizoen traag kleurende basis; tamelijk groot tot
groot, regelmatig kegelvormig.
Kwaliteit:
Stevig, weinig kwetsbaar; inwendig rood; tamelijk sappig, fris van smaak met
een tamelijk sterk aroma.
Ziekten en beschadigingen: Tamelijk vatbaar voor vruchtrot, verwelkingsziekte en rood wortelrat;
weinig vatbaar voor meeldauw en stengelbasisrot; gevoelig voor virussen.
Rapella

Kw.r. 1983. K: Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen; Wage
ningen; 1973. Gewonnen uit een kruising van Tioga met Rabunda. Geïntr.:
1983. Onder licentie in de handel.

Is geschikt voor de teelt in de vollegrond en onder glas. Heeft een fors, tamelijk breed planttype
met grote bladeren en stevige, sterk vertakte bloemtrossen. Is zeer produktief. Grote goed sma
kende vruchten, in het begin van de oogst vaak wat slecht gezet.
Uiterlijk:
Aantrekkelijk helderrood; zeer grote tot grote vruchten, vooral de eerste vruch
ten zijn overlangs gegroefd en soms aan de punt slecht gezet. Latere vruchten
zijn regelmatiger kegelvormig en gelijkmatig van kleur.
Kwaliteit:
Stevig en niet kwetsbaar; inwendig oranjerood; sappig, goede smaak met ma
tig sterk aroma en goede houdbaarheid.
Ziekten en beschadigingen: Weinig vatbaar voor vruchtrot en meeldauw en voor zover bekend
voor rood wortelrot en stengelbasisrot; tamelijk gevoelig voor verwelkingsziekte.

Afgevoerd
Rabunda
Lichte vruchtkleur en matige produktiviteit.
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(Malus pumila Mill J
De appel is verreweg het belangrijkste fruitgewas. Het areaal bedroeg in 1983 circa 15.800 ha met
als belangrijkste produktiegebieden Gelderland (30% van de totale oppervlakte), Zeeland (16%),
Limburg (11%), de IJsselmeerpolders (12%), Noord-Brabant (9%), Utrecht (8%) en Zuid-Holland
(8%). De handelsproduktie was in de jaren 1980 tot en met 1983 gemiddeld 378 miljoen kg per
jaar ter waarde van 270 miljoen gulden. Van de appelproduktie wordt ongeveer 20% geëxpor
teerd. West-Duitsland is de belangrijkste afnemer, gevolgd door Frankrijk, Oost-Duitsland, Enge
land, België, Luxemburg, de Canarische eilanden en Zweden.
De industrie neemt ruim 17% van de binnenlandse produktie af, voornamelijk voor de verwerking
tot appelmoes.
De volgende tabel geeft een overzicht van de arealen per ras over de periode 1963 tot en met
1982 waaruit de verschuivingen in het rassensortiment af te lezen zijn.
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Meerjarig overzicht van de arealen van in Nederland geteelde appelrassen in %
jaar
1963

1967

1971

1974

1977

1,4

1,6

2,0

19,8

19,5

18,2

1980

1982

ras
Alkmene

0,3

Berioni
Cox's Orange Pippin

12,9

18,0

1,8
17,6

16,8

Discovery

0,3

Elstar

1,9

Gloster
Golden Delicious

1,0
14,3

22,7

31,2

7,1

9,3

7,9

11,8

8,8

4,9

Ingrid Marie
James Grieve

32,1

30,2

27,5

24,9

7,9

7,8

7,8

0,6
8,1

Jonagold
Jonathan

5,0

Karmijn de Sonnaville
Laxton's Superb

1,2

0,8

Lobo
Lombarts Calville

3,7

2,8

0,2

2,0

1,0

1,2

0,3
2,5

2,5

2,4

Mantet

2,4

3,3

4,2

4,3

22,4

22,6

21,2

0,7

Melrose
Schone van Boskoop
Stark Earliest

0,4
20,7

17,8

2,8

2,9

19,2

22,1
0,6

Summerred

0,6

Tydeman's Early
Winston
Yellow Transparent

3,1

1,9

24,8

14,9

0,8

0,7

2,1

2,8

3,5

4,1

9,7

16,2

3,6

0,6

Zoete appels
Overige rassen

0,7

0,5
9,5

2,5

0,7
5,5

Totaal in %

100

100

100

100

100

100

100

Totaal in ha

33.844

32.321

24.022

21.905

20.042

17.207

15.984

Bron CBS
... = Geen gegevens bekend.
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Raseigenschappen die bij de rassenkeuze een rol kunnen spelen zijn:
Bloei en bestuiving. Om een goede vruchtzetting te verkrijgen is het belangrijk meerdere rassen
gemengd aan te planten, waarbij rekening gehouden moet worden met de bloeitijd, de bestuivingseigenschappen en de beurtjaargevoeligheid van de rassen. Van de rassen die bij elkaar ge
plant worden moeten de bloeiperioden zoveel mogelijk gelijk liggen ten einde de meeste kans op
een goede kruisbestuiving te hebben, terwijl de rassen die elkaar moeten bestuiven voor elkaar
geschikt stuifmeel moeten bezitten. Zie daartoe het hoofdstuk "Bestuiving" op blz 16.
Produktiviteit. De opbrengst kan van jaar tot jaar nogal eens variëren. Sommige rassen zijn ge
voelig voor beurtjaren, die veelal door teeltmaatregelen zoals snoei, bloemdunning en vruchtdunning zijn tegen te gaan. Tevens heeft dunning een gunstige invloed op de vruchtgrootte. Ook de
gevoeligheid voor ongunstige weersomstandigheden, vooral nachtvorst, tijdens de bloei kan de
kg-opbrengst sterk beïnvloeden.
Kwaliteit. Bij handappels is naast een aantrekkelijk uiterlijk vooral de smaak belangrijk. De smaak
wordt bepaald door een goede zoet-zuur-verhouding en door aromastoffen. Verder zijn een goe
de hardheid (stevigheid) en sappigheid van belang. Bij de zoete rassen is de geschiktheid voor
koken bepalend. Bij het koken mogen de stukjes appel niet uit elkaar vallen.
Het tijdstip van de pluk beïnvloedt mede de kwaliteit. Zowel bij te vroege als bij te late pluk treedt
kwaliteitsverlies op. Bij te vroeg plukken zijn de vruchten onvoldoende van smaak, aroma en
kleur, terwijl sommige rassen dan gevoeliger zijn voor stip of slap worden. Ook zijn bij te vroeg
plukken de vruchten nog onvoldoende uitgegroeid, waardoor een lagere produktie verkregen
wordt. Bij te laat plukken is er naast een kortere bewaarduur een grotere kans op meligheid en
smakeloosheid na bewaring, terwijl ook eerder bewaarafwijkingen als zacht, glazigheid, bruinverkleuring van de schil, vruchtvleesbruin en klokhuisbruin kunnen optreden. Vooral bij zomerrassen
en rood gekleurde (gebloste) rassen past men doorplukken toe. Een overzicht van de pluktijden
is opgenomen in de pluk- en bewaartijdengrafiek op blz. 53.
Het uiterlijk wordt bepaald door de vorm, de kleur en de gladheid van de schil. Bij verschillende
rassen is gevonden dat sterker rood gekleurde appels beter van smaak zijn dan minder gebloste
appels.
Bij sommige rassen kan een ernstige mate van verruwing optreden. Al naar de plaats op de vrucht
wordt onderscheid gemaakt in steelholte-, kelkeind- en zijkantverruwing, terwijl de verruwing als
grote egale plekken of als een zeer fijn netvormig patroon kan optreden.
Geschiktheid voor verwerking. Speciale rassen voor verwerking worden niet geteeld in Neder
land. Wel is het ene ras meer geschikt voor verwerking dan het andere ras in verband met schilkleur, smaak en aroma. Ook worden rassen geteeld die ongeschikt zijn voor verwerking. Bij de
appelmoesfabricage worden wel minder goede rassen gemengd met goede rassen. Rassen met
een rode schilkleur zijn minder geschikt voor fabrieksmatige verwerking tot appelmoes, omdat
hierdoor een te bruine moes ontstaat. Voor huishoudelijk gebruik voor appelmoes zijn gebloste
rassen meestal wel bruikbaar, omdat de vruchten dan in vele gevallen worden geschild. Bij de
rasbeschrijving en in de betreffende tabel is uitsluitend de geschiktheid voor fabrieksmatige ver
werking aangegeven. Een groot deel van het kwalitatieve ondereind van de oogst wordt door de
industrie voornamelijk tot appelmoes verwerkt. Ook vindt op geringe schaal verwerking plaats tot
sap, pulp, appelparten en stroop. Zoete appels worden bijna uitsluitend voor huishoudelijke ver
werking geteeld.

48

appel

Bewaarbaarheid. Voor een goede bewaring is het van groot belang de vruchten op het optimale
tijdstip te oogsten en de vruchten na de pluk zo snel mogelijk in de bewaarruimten en op de ge
wenste bewaarcondities te brengen.
Kwaliteitsachteruitgang bij de bewaring is voornamelijk een gevolg van veroudering en vochtver
lies. Een appel met een uitgesproken eigen waslaag is minder gevoelig voor vochtverlies dan een
appel met een niet vette schil. Ook kunnen naast bewaarziekten veroorzaakt door schimmels,
specifieke bewaarafwijkingen zoals bruinverkleuring van de schil (scald), koolzuurbederf, vrucht
vleesbruin, zacht, klokhuisbruin en lage-temperatuurbederf optreden, waarvoor de rassen ver
schillend gevoelig zijn.
Bij verschillende rassen is het mogelijk de bewaarduur te verlengen door gewone CA-bewarjng
of gescrubde CA-bewaring toe te passen. Bij enkele rassen (zoals bij Cox's Orange Pippin) is ge
bleken dat bewaring bij lage zuurstofconcentraties zeer goed voldoet, mits de concentratie niet
lager is dan 2%.
Te lange bewaring heeft echter een nadelige invloed op vooral de innerlijke kwaliteit. De vruchten
zijn te ver afgeleefd en ze zijn volledig versleten op het moment waarop ze de consument berei
ken. Ook het bewaren van kwalitatief minder goede partijen komt nog wel voor.
Voor enkele rassen is bepaling van de minerale gehalten in de vruchten voor de pluk aan te beve
len (bijvoorbeeld Cox's Orange Pippin, Schone van Boskoop) om een zo juist mogelijke bewaar
duur vast te kunnen stellen.
Vatbaarheid voor ziekten en beschadigingen. Vrijwel alle in ons land geteelde rassen zijn
meer of minder vatbaar voor schurft (Venturia inaequalis/ en meeldauw (Podosphaera leucotricha); er bestaan duidelijke rasverschillen. Sommige rassen, zoals Cox's Orange Pippin en Karmijn
de Sonnaville zijn zeer vatbaar voor stambasisrot (Phytophthora cactorum).
Van alle op appel voorkomende schimmelziekten is vruchtboomkanker (Nectria galligena) één van
de moeilijkst te bestrijden ziekten. Vooral op gronden met storingen in het profiel en daardoor
een wisselende grondwaterstand of bij het lang doorgroeien van de bomen in het najaar, is de
kans op vruchtboomkanker groot. Naarmate de besmetting in of in de buurt van een perceel toe
neemt, stijgt eveneens de kans op door deze schimmel veroorzaakt vruchtrot (neusrot). Tussen
de rassen bestaat verschil in vatbaarheid voor vruchtboomkanker.
Onder normale weersomstandigheden in de winter kan niet gesproken worden van rassen die
specifiek gevoelig zijn voor nachtvorst. Tijdens de uitzonderlijk strenge winter van 1978/1979 zijn
Elstar en Jonagold in de boomkwekerij zwaar beschadigd, terwijl dit bij Schone van Boskoop zo
wel op de boomkwekerij als in een aantal fruitbedrijven het geval was. James Grieve en Lombarts
Calville bleken in de boomkwekerij ook in die winter niet beschadigd te worden; bij de overige
rassen werd incidenteel enige schade waargenomen. De vroege wintervorst die in oktober/november 1981 optrad veroorzaakte in fruitpercelen schade aan de op dat moment nog niet afgerijpte scheuten. Gebleken is ook dat strenge wintervorst in het algemeen bij alle rassen grotere scha
de veroorzaakt bij bomen die op dat moment reeds gesnoeid zijn. Dit is ook in de boomkwekerij
het geval.
Uit Deense waarnemingen in 1982/1983 is naar voren gekomen dat vroeg invallende zeer strenge
vorst ( -23°C in begin december) na een zachte voorafgaande periode vrijwel volledig afsterving
van jonge bomen Mutsu en Jonagold tot gevolg had. Veel schade werd gevondenbij jonge bomen
van Golden Delicious en Cox' Orange Pippin en bij weinig tot tamelijk veel bomen van Discovery
en Summerred. Oudere bomen van Jonagold werden nogal beschadigd; bij oudere bomen van Dis
covery, Elstar, Gloster, Golden Delicious en Summerred werd geen schade geconstateerd.
Telkens wanneer schade aan bomen in fruitpercelen door wintervorst optreedt is sprake van uit
zonderlijke en extreme omstandigheden.
Rond 1960 werd een begin gemaakt met het virusvrij maken van rassen en onderstammen. Thans
zijn alle gangbare rassen virusvrij aanwezig. Zie het hoofdstuk "Plantmateriaal" op blz. 11.
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Onderstammen. Door tal van ontwikkelingen in de Nederlandse fruitteelt is van het oorspronkelij
ke scala onderstammen vrijwel uitsluitend één onderstam overgebleven: M. 9, welke een zwakke
groei en een hoge vruchtbaarheid induceert bij het erop geënte ras. Deze onderstam wordt thans
onder zeer uiteenlopende omstandigheden gebruikt. Uit oogpunt van beheersing van de groei is
echter in sommige omstandigheden een nog zwakkere groeigewenst en incidenteel een ietssterke
re. Hiervoor zijn thans twee onderstammen beschikbaar, respectievelijk M. 27 en M. 26.
Het verschil in groeikracht tussen enerzijds M. 9 en M. 27 en anderzijds M. 9 en M. 26 is vrij groot.
Er is behoefte aan onderstammen met een groeikracht tussen die van genoemde combinaties.
Bij de nieuwe onderstammen is er echter geen, die te rangschikken is tussen M. 9 en M. 27. De
Russische onderstam B. 9 (Budagovski 9) bezit een groeikracht tussen die van M. 9 en M. 26
in. Ook de produktiviteit ligt tussen die van M. 9 en M. 26.
Onder normale omstandigheden zijn de hierna beschreven appelonderstammen voldoende win
terhard. Na de uitzonderlijk strenge winter 1978/1979 is in de boomkwekerij echter wel enige
schade waargenomen bij M. 9, M. 26 en MM. 106.
Bij M. 27 werden na de winter van 1981/1982 vorstscheuren waargenomen bij afleggers op de
moeren. In alle gevallen betrof het beschadiging vlak boven het sneeuwdek. De onderstammen
zijn door aanaarden te vermeerderen. Bij M. 27 kan de beworteling tegenvallen. Gebleekte, doch
onbewortelde M. 27 wortelt na uitplanten slecht en veroorzaakt daardoor veel uitval. Een
groeistofbehandeling (5 seconden dopen in 2500 dpm Rhizopon AA) kan de beworteling belang
rijk verbeteren. Volgens Engelse gegevens kunnen M. 26 en MM. 106 gemakkelijk via houtstek
worden vermeerderd. Het stek wordt daartoe geknipt van stekhagen.
M. 9 (Jaune de Metz).
Deze onderstam veroorzaakt een zwakke groei en een vroege vruchtdracht. Vruchten van bomen
op M. 9 munten uit in kleur en grootte. Deze onderstam vormt een basis van de kleine boomvorm
in zeer intensieve beplantingen. De groeikracht van M. 9 kan evenals bij andere zwakgroeiende
onderstammen verder worden verminderd door hoger dan normaal te oculeren. Hoger dan 20-25
cm boven de grond oculeren moet echter afgeraden worden in verband met een grotere variatie
in boomgrootte en het optreden van wortelvelden. Het wortelstelsel van M. 9 is zwak en daarmee
is de verankering van de boom slecht. Daarom dient de boom door een paal of anderszins
gesteund te worden.
Knaagdieren, met name muizen, hebben een opvallende voorkeur voor M. 9. Cox's Orange Pip
pin en Karmijn de Sonnaville vertonen op M. 9 vaak Cox's ziekte. Dit kan enigermate voorkómen
worden door gebruik van een tussenstam.
Binnen de virusvrije M. 9 blijken verschillen te bestaan. Dit wordt hoogstwaarschijnlijk veroor
zaakt door het al dan niet optreden van de jeugdfase (juveniele fase). Planten van M. 9 in de
jeugdfase onderscheiden zich van planten in de volwassen fase, doordat zij a) beter bewortelen,
b) gemakkelijker vermeerderen, c) niet bloeien, d) meer gespoord zijn en e) een andere (slankere)
bladvorm bezitten met een scherpe tanding van de bladrand. Tot op heden lijken juveniele selec
ties het meest geschikt voor de onderstammenvermeerderaar. Dat is ook het geval voor de boom
kweker omdat eenjarige oculaties op juveniele M. 9 iets meer zijhout vormen. Voor de fruitteler
lijken de verschillen in groei en produktie tussen bomen op diverse selecties onbetekenend. Wel
kan verwacht worden dat de juveniele selecties van M. 9 meer wortelvelden zullen hebben dan
normaal. Dit is bij M. 26 al vastgesteld. Dit is een nadeel omdat wortelvelden invalspoorten kun
nen zijn voor vruchtboomkanker en appelglasvlinder.
M. 27 (M. 13 x M. 9). Deze onderstam is kwekersrechte/ijk beschermd. Kw.r. 1975.
Deze nieuwe onderstam van East Malling wekt een nog veel zwakkere groei op dan M. 9. Dit va
rieert van 40-60% van die van bomen op M. 9. M. 27 wordt nu ongeschikt geacht voor gronden
waar de groei op M. 9 als zwak tot matig wordt beoordeeld. Meer mogelijkheden biedt het ge
bruik van deze onderstam op gronden waar bomen op M. 9 sterk tot zeer sterk groeien. Vooral
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een combinatie van sterk groeiende rassen zoals Benoni, Jonagold, Karmijn de Sonnaville en Ro
de Schone van Boskoop met M. 27 verdienen in dit laatste geval de aandacht.
De produktie per m2 boomspiegel is gelijk of slechts weinig hoger dan bij M. 9. Men zal dus veel
meer bomen moeten planten om eenzelfde produktie per hectare te bereiken dan bij M. 9. Ver
wacht mag worden dat de beurtjaargevoeligheid van rassen op M. 27 iets minder zou kunnen zijn.
De vruchten zijn op M. 27 doorgaans kleiner. Dat kan voor rassen met kleine appels (Elstar, Cox's
Orange Pippin) een probleem zijn, voor rassen met grote appels (Jonagold, Rode Schone van
Boskoop) kan het een voordeel zijn. Bij de meeste rassen is op M. 27 meer kleur te verwachten.
Bij enkele rassen (Golden Delicious, Karmijn de Sonnaville) is op M. 27 méér verruwing geconsta
teerd, bij andere echter niet. Een punt van zorg is de zwakke vergroeiing van veel rassen met
M. 27. Dat is vooral op de boomkwekerij en bij transport een probleem. Zowel op de kwekerij
als bij transport wordt nogal veel breuk geconstateerd.
M. 26 (M. 16 x M. 9).
De groeikracht van deze onderstam ligt tussen die van M. 9 en MM. 106 in. Daar waar de groei
van viruszieke bomen op M. 9 te zwak werd gevonden, werd wel voor M. 26 gekozen. Nu vrijwel
al ons uitgangsmateriaal virusvrij is, lijkt dat onnodig. De groei van virusvrije bomen op M. 26 is
op de proeftuinen bij veel rassen te sterk gebleken. Voor spurtypen zijn er wellicht mogelijkheden.
M. 26 valt op door de wisselende vorm van de stam en het sterk variërende aantal wortelvelden.
Beide factoren veroorzaken een grote variatie in boomgrootte. Het gebruik van hoog veredelde
M. 26 wordt daarom afgeraden. De produktiviteit van bomen op M. 26 (kg per m2 boomspiegel
of kg per m3 boominhoud) is lager dan op M. 9. De vruchtgrootte en kleur zijn bevredigend.
MM. 106 (Northern Spy x M. 1).
De groeikracht van deze onderstam is nog sterker dan die van M. 26. De produktiviteit treedt
vroeg in en is buitengewoon goed voor een onderstam van deze groeikracht. Deze onderstam
laat zich probleemloos hoog (40-60 cm) veredelen. Het zijhout van het ras zit dan direct op de
goede hoogte. In Engeland wordt Cox's Orange Pippin, hoogveredeld op MM. 106, veel gebruikt.
De verankering is goed zodat een paal nauwelijks nodig is. Deze onderstam is resistent tegen
bloedluis. MM. 106 is gevoelig voor wateroverlast. Recentelijk komen er berichten over gevoelig
heid voor stambasisrot.
Zie ook de onderstammentabel op blz. 52.

Het tabellarisch overzicht op blz. 54 en 55 geeft slechts een globale weergave van een aantal ei
genschappen van diverse rassen. Omdat sommige van de eigenschappen sterk beïnvloed kunnen
worden door bepaalde teelthandelingen en andere maatregelen, moet voor een juiste beoordeling
van de hier vermelde eigenschappen verwezen worden naar de meer gedetailleerde rasbeschrij
vingen. Dit geldt met name voor de onderdelen produktiviteit, dunbehoefte, vruchtgrootte en ge
voeligheid voor bewaarafwijkingen.
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Eigenschappen van appelonderstammen en de invloed daarvan op het ras
M. 27

M. 9

M. 26

MM. 106

zeer zwak
slecht
matig
geen

zwak
slecht
goed
weinig

matig sterk
matig
goed
weinig

vrij sterk
goed
zeer goed
geen

vatbaar
weinig vatb.
weinig vatb.

vatbaar
weinig vatb.
tamelijk vatb.

vatbaar
weinig vatb.
weinig vatb.

resistent
tamelijk vatb.
tamelijk vatb.

max. 15 cm.

max. 20-25 cm.

max. 15 cm.

max.
40-60 cm.

gewild bij
knaagdieren

gewild bij
knaagdieren

Invloed op het ras:
Aanvang produktie
Produktiviteit/m2
Produktiviteit/m3
Vruchtgrootte
Vruchtkleur
Ondersteuning

vroeg
goed
zeer goed
vrij goed
zeer goed
noodzakelijk

vroeg
goed
goed
zeer goed
goed
noodzakelijk

vroeg
vrij goed
vrij goed
goed
goed
noodzakelijk

Verenigbaarheid

zwak1)

goed

goed

Eigenschappen:
Groeikracht
Verankering
Vermeerdering
(Mate van) opslag
Ziekten:
- bloedluis
- stambasisrot
- vruchtboomkanker
Diversen:
- oculatiehoogte
/

- overige

1)

in boomkwekerij.
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vroeg
goed
goed
matig
matig
nauwelijks
nodig
goed

appel

Pluk- en bewaartijdengrafiek
De rassen zijn binnen de groep alfabetisch gerangschikt.
aug.

zomerrassen
Benoni

sept.

okt.

nov.

dec.

jan.

feb.

mrt.

juni

apr.

•n

Discovery
James Grieve

•

Roda Mantet
Summerred
Tydeman's Early

•

Vista Bella
Herfstrassen
Alkmene
Elan
Odin
Bewaarrassen
Cox's Orange Pippin1)

'mm w/AyMW/s/m.

Elstar

'.i: •

Gloster

him

"t?

Golden Delicious2)
Jonagold

imWZ/tz/////////////////,

Karmijn de Sonnaville
Laxton's Superb

«item«

Lombarts Calville
Melrose
S. van Boskoop (rood)

iiiiikm\<\m\^^^

mm

S. van Boskoop (groen)
Winston
1)
2)

Inclusief Korallo
Inclusief Golden Delicious "Smoothee" en Golden Delicious Kloon B

Legenda

Pluktijd
Bewaarperiode in de koelcel
RSySySl Verlenging van de bewaarperiode bij gewone CA-bewaring

V////A Verlenging van de bewaarperiode bij gescrubde CA-bewaring
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ras

bloei )
plantgroei
kracht
materiaal
van
nature
0 = onge z = zwak v = vroeg
veerd m=matig tv=tam.
1 = licht s = sterk
vroeg
gev. zs= zeer m=mid.g = goed
tijds
sterk
tl =tam.
gev.
z =zeer
laat
I = laat
gev.
1

gevoeligheid voor

produktiviteit

aanvang

pro-

beurt

pro-

duktie-

jaren

duktie

niveau

v = vroeg

m- mat.

nv = niet

g = goed

vroeg

zg = zeer
goed

n =niet
gev.

junirui

late val

w = wein

w = wein.

gev.

w = wein. ts = tam.

gev.
t

=tam.

gev.

sterk

gev.

m = mat.

s = sterk

z = zeer
gev.

gev.
z =zeer
gev.

Zomerrassen
Benoni
Discovery
James Grieve
Roda Mantet
Summerred
Tydeman's Early
Vista Bella

0

S

tv

V

zg

z

w

t

0

z-m

V

nv

m

w

ts-S

w

m

tv

V

g

n

s5)

w

0

z-m

tv

V

zg

z

w

w
w

O3)

I

z-m

V

V

zg

m

w

0

m

m

nv

m

w

ts

t

0

z-m

V

V

g

m

w

t

m-s

V

V

g

m-s

m

V

zg

Z

m-s

tl

V

zg

w
w
w

w
w
w

Z

s
s
s
s

m

V

m

m

V

m

w
w

I
I

V

g

m

V

zg

w

Herfstrassen
Alkmene
Elan
Odin

g4>
i

w
tn
n

Bewaarrassen
Cox's Orange Pippin
Cox's O.P. - Korallo
Elstar
Gloster
Golden Delicious
"Smoothee"
Golden D. Kloon B
Jonagold
Karmijn de Sonnaville
Laxton's Superb
Lombarts Calville
Melrose
S. van Boskoop
Winston

Z
z

0
g
g
g

m-s

tl

V

zg

m-s

m

V

zg

m-s

tl

V

zg

z

m-s

tl

V

z

m-s

I

V

z-m

tl

V

m

I

s
m-s

0
0
0
g4)

w
w
w
w
z

V

g
g
g
g

w-m

V

V

g-zg

m

tl

V

g

w

g
g
g

m
w

m

ts
ts

w
w
w
w
ts

w
w
w
w
w
w

w
w
w
w
w
w
w
w
t
t

w
t
t

Zoete appel
Rode Dijkmanszoet
Sweet Caroline
Zoete Oranje
1I

0
g
g

m

m
m

I

nv

tl

v

m

nv

m

w
w
w

w
w
w

Gebaseerd op de eerste open bloemen. 2) Bij toepassing van normale gewasbeschermingsmaatregelen.
Te laag gespoord. 4| Te laag geveerd. 5) Blijft tot aan de oogst ruien.6) Mits gemengd met ander rassen:
maximaal 20% Cox's O. P. in mengsel.
3)
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gevoeligheid voor
bewaarafwijkingen

tg
tk
tg-g
tg
tg
tg
tg

t
t
Z
w
t-z
t-z
w

z
w
w
w
w
w
w

t
w
w-t
t
t
w
t

W
t
w
0
0
O
t

w
0
t-z
0
O
O

A
E
0

tg
tg
g

tk-tg
g
tg

w
t
w

w
w
t

w
w
w

0

w

0

0

C
c
E
G

w
w
tg
tg-g

tk
tk
tg
tg

z
z
t
t

t-z
t-z
w
w

t
t
w
w

t
t
w
w

z
z
0
w

w
w
0
z

w
w
t
0

z
z
0
z

G
G
J
K
L
L
M
S
W

tg
tg
w
w
g
tg
tg
w-tg
w-tg

tg
tg
g-zg
g
tg
tg
tg-g
g
tk

w
w
t
t-z
w
w
w
t
w-t

w
w
z
t
w
z
w
w
w

t-z
t-z
w-t
w
w
w
w
w
w

0
0
t
t
w
t
0
t
0

w
w
w
t
t
0
0
z
w

0
0
0
t
0
0
0
w
0

t
t
w
O
w
t
z
z
t

0
0
0
t
0
w
w
z
0

R
S
Z

tg
tg
tg

tg
g
tk-tg

w
t
w

w
w
w

w
w
w

0
0
0

O
0
0

t-z

0
0
w

z

gebak en
slaatjes

g
w
w
g
tg-g
w
tg

w
0

ng
ng
mg
ng
ng
ng

ng
ng
ng
ng
ng
ng

!

vruchtvlees
bruin

klokhuis
bruin

schilbruin

B
D
J
R
S
T
V

w

moes

g = geschikt
mg = matig geschikt
ng = niet geschikt

ongevoelig
weinig gevoelig
tamelijk gevoelig
zeer gevoelig

1

vruchtboom
-S kanker
j

2}

II
N

2)

II II II
O §

w = wein, vatbaar
t =tam. vatbaar
w =wein. k = klein
tg =tam. tk =tam. z = zeer vatbaar
groot
klein
g =groot tg =tam.
groot
g = groot
5
3
zg = zeer
CD
*o
•t
groot
3
CD
-C
CD
O
E
(0

geschiktheid voor
verwerking

sap

vatbaarheid
voor

glazigheid

vrucht
grootte

kurkstip

dunbehoefte

zacht

ras

0
0
0
0
0
0

z

z

0

0

ng
ng
ng
ng
ng
ng

0
0

g
ng

ng

ng

w
w
0
t

g
g
ng
ng

g6)
g6)
ng
ng

ng
ng
g
ng

0
0
w
z
w
t
w
t
O

mg
mg
g
g
g
g
ng
g
g

mg
mg
g
g
g
g
ng
g
mg

g
g
g
ng
mg
g
ng
g
ng

-

-

-

-

-

-

0

- = Komt voor de betreffende eigenschap niet in aanmerking.
... = Geen of onvoldoende gegevens bekend.
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De hierna beschreven rassen zijn verdeeld in vier groepen;
rassen die geschikt zijn voor consumptie:
- in de zomer (zomerrassen) = rassen die in de periode augustus-begin september geplukt moe
ten worden en die in verband met de korte uitstaltijd meteen of vrijwel meteen na de pluk moeten
worden afgezet.
- uitsluitend in de herfst (herfstrassen) = rassen die omstreeks half september geplukt moeten
worden en die in verband met in de bewaring snel teruglopende eetkwaliteit bij voorkeur kort na
de pluk moeten worden afgezet.
- in herfst en na bewaring (bewaarrassen) = rassen die in de periode half september-oktober
geplukt moeten worden en die zowel geschikt zijn voor directe afzet als voor middenlange of
lange bewaring.
- uitsluitend na bewaring (bewaarrassen) = rassen die in de periode half september-oktober ge
plukt moeten worden en die geschikt zijn voor middenlange of lange bewaring.
Rassentabel met rubricering
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
rassen die geschikt zijn voor consumptie
in de zomer
(zomer
rassen)

uitsluitend
in de herfst
(herfst
rassen)

in de herfst
en na
bewaring

uitsluitend
na
bewaring

(bewaarrassen)
Alkmene
Benoni
Cox's Orange Pippin
- Korallo
Discovery
Elan
Elstar
Gloster
Golden Delicious "Smoothee"
Golden Delicious Kloon 6
James Grieve
Jonagold
Karmijn de Sonnaville
Laxton's Superb
Lombarts Calville
Melrose
Odin
Roda Mantet
Schone v. Boskoop
- Rode Boskoop S. Hübsch
- Rode Boskoop
- S. v. Boskoop (groengeel)
Summerred
Tydeman's Early
Vista Bella
Winston
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_

B

-

-

B

-

-

-

-

-

-

-

A
B

B

-

-

-

-

N

-

-

-

-

A

-

-

-

-

-

-

-

-

A
B

A

-

-

-

-

-

A

-

-

-

-

-

-

-

B
-

B

-

-

-

-

0
B
0
-

-

_

-

-

_

0

0

-

-

-

-

-

-

-

A
0
0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

B
0
N
-

-
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Rasbeschrijvingen
In het algemeen worden bij de rasbeschrijvingen geen chemische middelen voor groeibeheersing,
dunning, schilkwaliteitsverbetering enz. genoemd. Voor dergelijke middelen, toepassingstijdstip
pen en doseringen wordt verwezen naar de jaarlijkse bijlage in "De Fruitteelt": Bespuitingen groot
fruit. Deze bijlage is ook verkrijgbaar bij het CAD-Gewasbescherming te Wageningen.

Zomerrassen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
B — Benoni

Herkomst Dedham, Massachusetts, U.S.A. Geïntr.: E M. Richards; + 1830.
Ouders onbekend.

Een goed smakende zomerappel die vanwege zijn stevigheid goed te verhandelen is. Het ras stelt
hoge eisen aan de teler. Kan vanwege sterke groei, beurtjaarrisico's en veel dunwerk alleen voor
beperkte teelt worden aanbevolen. Van dit ras bestaat een rode mutant, namelijk Scarlet Benoni.
Deze mutant wordt thans in een landelijke rassenproef onderzocht.
Groei:
Op M. 9 vooral op jeugdige leeftijd sterk, steil opgaand; uitbuigen nodig; dicht
bebladerd. Op groeikrachtige grond is ook M. 27 bruikbaar. Plantmateriaal van
nature ongeveerd.
Bloei:
Tamelijk vroeg, kwaliteit stuifmeel goed; zelfverdraagzaam en daarom ge
schikt als bestuiver voor gelijkbloeiende triploïde rassen, omdat geen ander ras
voor de bestuiving van Benoni nodig is. Een bezwaar is echter de mogelijkheid
van beurtjaren met onvoldoende of geen bloei. Bij gebruik als bestuiver bij
voorkeur gehele rijen planten.
Produktiviteit:
Vroeg en zeer goed; tijdens of direct na de bloei sterk dunnen van de vruchten
of eventueel trosdunning (in het groene- tot roze-knopstadium) en bloemdunning is nodig; bij onvoldoende en te late dunning blijven de vruchten veel te
klein en treden beurtjaren op. Trosdunning in het roze-knopstadium is de beste
dunmethode. In dat geval dunnen op één bloem per twee bloemtrossen (bij
matige bloei) of per drie bloemtrossen (bij rijke bloei). Alle trossen op éénjarige
langloten wegnemen. Bloemdunning maakt het ras als bestuiver minder ge
schikt. Chemische bloemdunning is mogelijk, maar nadunnen met de hand
blijft meestal noodzakelijk. Ethefon vervroegt de pluk; gebruik van een late-valmiddel is gewenst. Door deze toepassingen is minder doorplukken nodig en
kunnen beurtjaren worden tegengegaan. Het beurtjaarritme is bij bomen met
sterke groei moeilijk te doorbreken.
Pluktijd:
Eind augustus tot begin september; doorplukken is gewenst. Bij vroege en vol
doende dunning wordt de pluk vervroegd, vooral na gebruik van ethefon.
Uiterlijk:
Tamelijk grote appel, geel met gestreepte helderrode blos, dikke schil.
Kwaliteit:
Vruchtvlees vast, sappig, aromatisch, uitstekende handappel; ongeschikt voor
verwerking.
Bewaarbaarheid: Direct na pluk in de koelcel plaatsen bij 4-5°C. Bij vruchten die met ethefon
en late-valmiddelen zijn bespoten verloopt het rijpingsproces snel en de kans
op inwendige bruinverkleuring van het vruchtvlees is dan ook zeer groot. De
bewaarbaarheid van dergelijke vruchten is aanzienlijk korter dan van onbehan
delde vruchten.
Ziekten en beschadigingen: Gevoelig voor late val, vooral na chemische bloemdunning met
ethefon. Dit middel kan door te snelle rijping ook openbarsten van vruchten
veroorzaken. Zeer vatbaar voor meeldauw; tamelijk vatbaar voor schurft; ta
melijk vatbaar voor vruchtboomkanker en bloedluis.
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B - Discovery

K: Dummer, Langham, Essex, Engeland. Ontstaan uit een kruising
van Worcester Pearmain met vermoedelijk Beauty of Bath; 1949.
Geïntr.: J. Matthews, Thurston, Engeland; 1964.

Een vóór James Grieve rijpend zomerras met een fraaie, rode kleur en stevig vruchtvlees, waar
door het ras goed te verhandelen is en in goede staat de consument kan bereiken. De produktivi
teit is echter niet erg hoog en de vruchten zijn tamelijk klein. Dit ras wordt voor beperkte teelt
aanbevolen.
Zwak tot matig; op andere onderstammen dan M. 9 blijven de vruchten in het
Groei:
algemeen te klein. Vormt kale takken; door insnoeien van de verlengenissen
kan een betere bekleding van de takken worden verkregen. Plantmateriaal van
nature ongeveerd.
Vroeg; kwaliteit stuifmeel zeer goed; zelfonverdraagzaam.
Bloei:
Meestal niet vroeg vruchtbaar; blijft ook op latere leeftijd matig produktief.
Produktiviteit:
Vruchtrui kan lang aanhouden, dunnen is daarom meestal niet noodzakelijk.
Kruisbestuiving kort na opengaan van de bloem is vereist. Eén bespuiting met
SADH (Alar-64) tijdens de volle bloei is gunstig voor de vruchtzetting. Door
deze bespuiting wordt de junirui tegengegaan, terwijl bovendien een betere
bekleding van de takken wordt verkregen. Wel zullen de vruchten wat kleiner
blijven en zal de groei wat minder worden.
Pluktijd:
Half augustus.
Uiterlijk:
Tamelijk kleine vrucht, regelmatige vorm, platrond; fraai helderrood op gele
ondergrond. Doorplukken bevordert de mate van roodkleuring.
Kwaliteit:
Vruchtvlees vast, roomwit, niet erg sappig, redelijk goede smaak. Ongeschikt
voor verwerking.
Bewaarbaarheid: Voor een zomerappel is de houdbaarheid goed; er moet echter op tijd worden
geoogst, daar anders de houdbaarheid door zacht worden tegenvalt. Bewaring
is mogelijk tot september. Temperatuur boven de 4°C houden.
Ziekten en beschadigingen: Tamelijk vatbaar voor vruchtboomkanker. Op M. 9 kunnen veel
vruchten scheurtjes vertonen, vooral rond de steelholte, waardoor rotting kan
ontstaan. Dit kan worden tegengegaan door een toepassing van GA 4/7. In
sommige jaren gevoelig voor zonnebrand op de vrucht ( = ingezonken, donke
re plekken).
A — James Grieve

K: J. Grieve. Ontstaan uit Pott's Seedling. Geïntr.: Dickson, Edin
burgh, Schotland; 1890.

Een goed smakende en produktieve zomerappel met zacht vruchtvlees. Dit ras wordt voor alge
mene teelt aanbevolen.
Groei:
Matig. Plantmateriaal van nature ongeveerd of (te laag) gespoord.
Bloei:
Tamelijk vroeg; kwaliteit stuifmeel goed; enigszins zelfverdraagzaam, maar
kruisbestuiving is gewenst.
Produktiviteit:
Vroeg, regelmatig en goed. Heeft last van langdurige junival. Vraagt daardoor
in het algemeen weinig of geen dunwerk.
Pluktijd:
Eind augustus tot eind september. Te vroeg plukken, al of niet gevolgd door
"broeien" veroorzaakt marktbederf; te vroege pluk verhoogt bovendien de
kans op stip en doet sterk afbreuk aan de smaak. Doorplukken is noodzakelijk.
Uiterlijk:
Tamelijk groot tot groot, regelmatige vorm, geel met rode strepen en soms ro
de blos.
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Kwaliteit:

Vruchtvlees zeer sappig en zacht met goed aroma. Vanwege het zachte
vruchtvlees vraagt dit ras zorgvuldige behandeling tijdens en na de oogst. Ma
tig geschikt voor moes, ongeschikt voor sap, gebak en slaatjes.
Bewaarbaarheid: Direct na de pluk in de koelcel plaatsen, temperatuur op ongeveer 5°C handha
ven, dan is het mogelijk dit ras twee weken te bewaren. Omdat op dat moment
betere rassen beschikbaar zijn, wordt een langere bewaring dan tot de tweede
week van oktober afgeraden.
Ziekten en beschadigingen: Zeer vatbaar voor vruchtboomkanker. Extra lang laten hangen van de
vruchten na een late-valbespuiting geeft grote kans op meer overrijpe vruch
ten. Tamelijk tot zeer gevoelig voor kurkstip. In sommige gebieden is in een
aantal gevallen stamrot waargenomen. De oorzaak hiervan is niet bekend.
O — Roda Mantet

In 1965 door A. Rozendaal te Kraggenburg gevonden. Geïntr.:
1970.

Een zeer goed smakende, vóór James Grieve rijpende zomerappel die vanwege de grote teerheid
van de vruchten moeilijk te verhandelen is. Deze mutant van Mantet wordt van geringe betekenis
geacht en aanplant wordt in het algemeen niet meer aanbevolen. Roda Mantet heeft alle positieve
en negatieve eigenschappen van het moederras. De vruchten zijn echter in het algemeen meer
rood gekleurd, waardoor wat eerder geplukt kan worden. Dit komt de eetkwaliteit ten goede.
Groei:
Zwak tot matig; dicht bebladerde, opgaande kroon; opvallend lange bladeren.
Plantmateriaal van nature ongeveerd.
Bloei:
Tamelijk vroeg; kwaliteit stuifmeel goed; zelfverdraagzaam.
Produktiviteit:
Vroeg, zeer goed, maar met uitgesproken beurtjaren; goede bloemdunning
kan beurtjaren tegengaan; ook chemische bloemdunning door middel van een
lage dosering ethefon is mogelijk. Voortijdige vruchtval kan worden tegenge
gaan door toepassing van een late-valmiddel.
Pluktijd:
Omstreeks half augustus.
Uiterlijk:
Tamelijk grote, enigszins hoge appel, bij de kelk geribd, regelmatig van vorm;
gele ondergrond met in het algemeen vrij veel, tamelijk helderrode blos; in
sommige jaren valt de hoeveelheid rode blos wat tegen.
Kwaliteit:
Het vlees is zacht en aromatisch; zeer goede smaak. Ongeschikt voor
verwerking.
Bewaarbaarheid: Niet houdbaar, ook niet in de koelcel; moet daarom direct na de pluk verhan
deld worden.
Ziekten en beschadigingen: tamelijk vatbaar voor schurft. De vruchten zijn teer en vragen daarom
een zorgvuldige behandeling tijdens en na de oogst. Geschimmelde klokhuizen
kunnen voorkomen.
B — Summerred

K: K.O. Lapins, Dominion Experiment Station, Summerland, Bri
tish Columbia, Canada; 1961. Vrij bestoven zaailing van de kruising
Mcintosh met Golden Delicious. Geïntr.: 1964.

Een tamelijk goedsmakende zomerappel, waarvan de pluk valt tussen die van James Grieve en
Cox's Orange Pippin. Dit ras wordt voor beperkte teelt aanbevolen.
Groei:
Zwak tot matig, met enigszins hangende takken. Weinig gevoelig voor winter
vorst. Plantmateriaal van nature licht geveerd.
Bloei:
Vroeg; kwaliteit stuifmeel goed; zelfverdraagzaam; weinig gevoelig voor
nachtvorst.
Produktiviteit:
Vroeg en zeer goed; dunnen noodzakelijk; bij onvoldoende of te late dunning
treden beurtjaren op.
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Pluktijd:

Eind augustus/begin september; de vroegstrijpende vruchten kunnen plotse
ling vallen; daarom is doorplukken wenselijk.
Uiterlijk.'
Tamelijk grote, wat langwerpige vruchten met duidelijke, grijze lenticellen. Bij
voldoende belichting aan de zonzijde fraai donkerrood gekleurd; de onbelichte
zijden van de vruchten blijven grauwgroen, waardoor het aanzien in de kist te
genvalt; tijdens de rijping slaat de grauwgroene kleur om naar groengeel waar
door de vruchten wat aantrekkelijker worden.
Kwaliteit:
Vruchtvlees roomwit tot wit, tamelijk stevig en sappig en een redelijk goede
smaak met friszuur Mclntosh-aroma. Ongeschikt voor verwerking.
Bewaarbaarheid: In de koelcel bij 3°C enkele weken houdbaar.
Ziekten en beschadigingen: Tamelijk tot zeer vatbaar voor vruchtboomkanker; tamelijk vatbaar
voor schurft. Vroegrijpende vruchten zijn vaak gescheurd in de steelholte.
O - Tydeman's Early

Tydeman's Early Worcester
K: H.M. Tydeman, East Malling Research Station, Kent, Engeland;
1929. Gewonnen uit een kruising van Mcintosh met Worcester
Pearmain. Géintr.: 1945.

Een rode, tamelijk goed smakende zomerappel. De lange, slappe groeiwijze van de boom vraagt
een speciale opkweek. Dit ras wordt van geringe betekenis geacht en aanplant wordt in het alge
meen niet meer aanbevolen.
Destijds was dit ras bekend onder de oorspronkelijk gegeven naam Tydeman's Early Worcester;
later is de naam officieel gewijzigd in Tydeman's Early, zodat Tydeman's Early Worcester nu als
synoniem moet worden aangemerkt.
Groei:
Matig; vormt lange, kale en slappe takken die aan de uiteinden vruchten dra
gen; het is moeilijk de boom goed bekleed te krijgen. Bij jonge bomen kan jaar
lijks toppen van de groeiende scheuten omstreeks eind juni de bekleding ver
beteren. De groeiwijze is zodanig dat aangeraden wordt dit ras als haag aan
draden met of zonder jukken te telen. Plantmateriaal van nature ongeveerd.
Middentijds, kwaliteit stuifmeel goed; zelfonverdraagzaam.
Bloei:
Tamelijk laat, matig. In sommige jaren tamelijk sterke junirui. Op sterk ruiende
Produktiviteit:
percelen niet (chemisch) dunnen; elders kan chemische dunning worden toe
gepast.
Pluktijd:
Eind augustus/begin september.
Tamelijk groot en regelmatig van vorm, fraai helderrood op crèmekleurige on
Uiterlijk:
dergrond.
Het vruchtvlees is zacht, sappig, lichtzuur en aromatisch. Ongeschikt voor ver
Kwaliteit:
werking.
Bewaarbaarheid: De houdbaarheid van dit ras is in de koelcel niet langer dan enkele weken; de
smaak gaat vrij snel achteruit.
Ziekten en beschadigingen: Tamelijk vatbaar tot zeer vatbaar voor vruchtboomkanker. Kleinvruchtigheid, de te lage produktiviteit, maar vooral de opkomst van de meer
produktieve Summerred heeft de belangstelling sterk doen afnemen. Met de
komst van virusvrij plantmateriaal is het probleem van de kleinvruchtigheid nog
niet opgelost.
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N — Vista Bella

K: L.F. Hough en C.H. Bailey, New Brunswick, New Jersey, U.S.A. Ge
wonnen uit een (zeer) complex kruisingsschema = (Melba x Sonora) x
((Williams x Star) x USDA 34); 1956. Geïntr.: 1974.

Nieuw ras. Een zeer vroeg rijpende zomerappel met een tamelijk goede smaak. De ervaring met
dit ras is nog zeer beperkt; meer gegevens zijn binnenkort te verwachten uit de landelijke rassenproef 1982 waarin dit ras is opgenomen.
Groei:
Tamelijk zwak tot matig sterk; enigszins hangende groeiwijze; vrij dicht bebladerd. Plantmateriaal van nature vrijwel ongeveerd.
Bloei:
Vroeg; kwaliteit stuifmeel goed; zelfverdraagzaam.
Produktiviteit:
Vroeg, tamelijk goed, met neiging tot beurtjaren. Dunnen meestal noodzake
lijk.
Pluktijd:
Eind juli/begin augustus; in verband met ongelijke rijping is minstens twee keer
plukken vereist; tegen voortijdige vruchtval is toepassing van een late-valmiddel wenselijk.
Uiterlijk:
Tamelijk groot, meestal rond tot soms enigszins platrond; gele ondergrond
met nogal donkerrode blos; duidelijke en overvloedige waslaag waardoor de
vruchten tijdens de pluk en het veilingklaar maken er minder aantrekkelijk gaan
uitzien.
Kwaliteit:
Vruchtvlees nogal wit, vrij zacht en sappig; redelijk goede smaak (Mclntoshtype), meestal vrij zuur.
Bewaarbaarheid: Kort; moet meteen na de pluk worden afgezet.
Ziekten en beschadigingen: Tamelijk vatbaar voor schurft. Vogels hebben een opvallende voor
keur voor dit ras.

Herfstrassen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
B — Alkmene

K: Erwin Baurinstitut, Müncheberg, Duitse Democratische Republiek. Gewon
nen uit een kruising van Geheimrat Dr. Oldenburg met Cox's Orange Pippin.

Een goed smakend herfstras voor directe afzet in de periode tussen James Grieve en Cox's
Orange Pippin. Dit ras wordt voor beperkte teelt aanbevolen.
Groei:
Op M. 9 in het algemeen matig, maar soms ook onverklaarbaar sterk. Vooral
bij wat zwakkere groei heeft de boom een duidelijk spurtype karakter. Grillige
vertakking bemoeilijkt de opkweek van de boom. Plantmateriaal van nature
zeer dikke harttak en soms erg goed, maar te laag geveerd.
Bloei:
Vroeg; kwaliteit stuifmeel goed; zelfonverdraagzaam. Zeer gevoelig voor
nachtvorst.
Produktiviteit:
Vroeg, vrij regelmatig, goed. Bij sterke groei komt de produktie laat op gang.
In verband met de vruchtgrootte is dunnen meestal noodzakelijk. Eén bespui
ting met SADH (Alar-64) tijdens de volle bloei is gunstig voor de vruchtzetting.
Pluktijd:
Begin september.
Uiterlijk:
Tamelijk kleine tot tamelijk grote vruchten met een regelmatige vorm; oranje
rood op gele ondergrond.
Kwaliteit:
Vruchtvlees roomwit, vrij stevig tot tamelijk hard, goede smaak met een duide
lijk waarneembaar Cox's-aroma; goede handappel, die bij voorkeur kort na de
pluk moet worden afgezet. Geschikt voor moes.
Bewaarbaarheid: In de koelcel tot omstreeks begin oktober; vruchten kunnen snel melig en sma
keloos worden. Direct na de pluk afzetten verdient sterk de voorkeur.
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Ziekten en beschadigingen: In sommige jaren kunnen de vruchten kleine scheurtjes vertonen,
vooral rond de kelkholte en soms over de gehele vrucht. De indruk bestaat dat
dit het gevolg is van lage temperaturen tijdens of kort na de bloei. Hazen heb
ben een opmerkelijke voorkeur voor de bast van dit ras.
N — Elan

Kw.r. aangevr. K: Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen, Wageningen; 1967. Gewonnen uit een kruising van Golden Delicious met James
Grieve. Geïntr. 1984.

Nieuw ras. Een mooie, goedsmakende herfstappel die kort na de pluk moet worden afgezet. De
ervaringen met dit ras zijn nog zeer beperkt. Meer gegevens zijn binnenkort te verwachten uit de
landelijke rassenproef 1982 waarin ook dit ras is opgenomen.
Groei:
Matig tot sterk; horizontale takinplant; dicht bebladerd. Plantmateriaal heeft
van nature dikke stugge harttak met weinig of geen veren.
Middentijds; kwaliteit stuifmeel goed; zelfonverdraagzaam.
Bloei:
Vroeg, regelmatig en zeer goed; dunnen is gewenst.
Produktiviteit:
Tweede helft van september.
Pluktijd:
Grote, vrijwel ronde vruchten; gele ondergrondmet mooie helderrode tot oranje
Uiterlijk:
rode blos; de hoeveelheid blos is sterk afhankelijk van de mate van belichting.
Voor het verkrijgen van voldoende blos is het wegnemen van lichtonderscheppende scheuten omstreeks 14 dagen vóór de pluk een goede methode.
Vruchtvlees roomwit, tamelijk zacht, sappig, goede smaak. De eetkwaliteit
Kwaliteit:
gaat vrij kort na de oogst snel en in sterke mate achteruit, hetgeen zeker aan
vankelijk niet aan de buitenkant valt waar te nemen.
Bewaarbaarheid: Niet bewaren, maar kort na de pluk afzetten.
Ziekten en beschadigingen: Tamelijk vatbaar voor vruchtboomkanker.
O — Odin

K: Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen, Wageningen; 1953.
Gewonnen uiteenkruising van GoldenDelicious met Ingrid Marie. Geïntr.: 1966.

Een tamelijk zure, zeer produktieve herfstappel die bij laat plukken fraai gekleurd kan zijn. Gaat tij
dens en na bewaring snel in smaak achteruit. Daarom kort na de pluk afzetten. In bepaalde jaren
een hoog percentage kwalitatief slecht fruit ten gevolge van scheuren en ingezonken plekjes in de
vruchten. Dit ras wordt van geringe betekenis geacht en aanplant wordt in het algemeen niet meer
aanbevolen.
Groei:
Matig tot sterk. Plantmateriaal van nature zeer geveerd.
Bloei:
Tamelijk laat, kwaliteit stuifmeel goed; enigszins zelfverdraagzaam, maar kruis
bestuiving is gewenst.
Produktiviteit:
Vroeg, regelmatig en zeer goed; vereist sterke dunning.
Pluktijd:
Eind september/begin oktober.
Uiterlijk:
Tamelijk groot en regelmatig van vorm, geel met helderrode blos; voor voldoen
de kleur is een goede belichting en goede dunning noodzakelijk.
Kwaliteit:
Vruchtvlees roomwit, sappig, zuur; matige smaak. Ongeschikt voor verwerking.
Bewaarbaarheid: In de koelcel bij 4°C tot eind oktober. Door lenticelspot vallen de bewaaruitkomsten vaak tegen. Tijdens en vooral na bewaring loopt de smaak snel terug.
Ziekten en beschadigingen: Tamelijk vatbaar voor meeldauw. In sommige jaren kan het voorkomen
dat een hoog percentage van de opbrengst waardeloos is door scheurtjes en in
gezonken, op kurkstip lijkende vlekken.

62

appel

Bewaarrassen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
A — Cox's Orange Pippin K: R. Cox, Co/nbrook, Bucks, Engeland; + 1825. Vermoedelijk ont
staan uit een kruising van Ribston Pippin met Blenheim Orange.
Gei'ntr.: C. Turner, Slough; 1850.
Een vanwege de goede smaak zeer gewaardeerd bewaarras, dat voor vrij algemene teelt wordt aan
bevolen. De produktie van dit ras is matig; het voldoetmet name op zandgrond minder goed. Geble
ken is dat produktiviteit en vruchtuiterlijk door selectie verbeterd zijn. De thans uitgegeven kloon
T12 is het resultaat van zo'n selectie. Cox's Orange Pippin heeft, in tegenstelling tot Golden Delici
ous, een beperkt teeltgebied en wordt hoofdzakelijk geteeld in Nederland, Engeland, België, Dene
marken en West-Duitsland. Er zijn vele mutanten, zoals b.v. Korallo, Queen Cox en Kummer Cox.
Queen Cox is in het begin van de zeventiger jaren als zijnde een niet geschikte mutant afgekeurd
in verband met het veelvuldig optreden van chimaeren en terugmuteren naar gewone Cox's Orange
Pippin. Thans is er vanuit Engeland een hernieuwde belangstelling voor EMLA Queen Cox. Deze
kloon moet zijn waarde nog bewijzen. Vruchten die geen chimaeren vertonen zijn mooi bruinrood
geblost. Kummer Cox lijkt voor wat betreft de kleur en vorm nogal sterk op Queen Cox, maar deze
mutant is wat minder gestreept.
Groei:
Sterk; vormt een vrij brede, open kroon, tamelijk ijl bebladerd. In verband met
het te klein blijven van de vruchten en te sterke groei moet het gebruik van matig
sterke onderstammen zoalsM. 26 en MM. 106 (ook hoog veredeld) worden afge
raden. M. 9 is tot nu toe de meest geschikte onderstam, maar de bladstand en
de vruchtbaarheid kan op bepaalde gronden te wensen overlaten (de zogenaam
de "Cox's-ziekte"). Dit kan worden verminderd door op tussenstam te telen en
door de stammen te ringen. Plantmateriaal van nature zeer geveerd.
Bloei:
Middentijds; kwaliteit stuifmeel goed; zelf onverdraagzaam.
Produktiviteit:
Vroeg, matig; door goede kruisbestuiving en door weinigsnoei in de jeugd wordt
de produktie aanzienlijk verhoogd. Kan aanzienlijke junirui vertonen. Goeddragende bomen zijn goed met carbaryl te dunnen.
Pluktijd:
Half september tot begin oktober.
Uiterlijk:
Tamelijk klein, enigszins platrond; bleekgroen, later geel met fraaie oranjerode
blos en strepen. Bij dichte bomen hebben de vruchten weinig tot geen blos. In
dien verruwing een probleem is kan een lage dosering GA 4/7 gebruikt worden.
Kwaliteit:
Vruchtvlees tamelijk vast, sappig, aangenaam zuur en zeer aromatisch; zeer
goede handappel. Goed geschikt voor sap; gemengd met andere rassen ge
schikt voor moes (het mengsel mag tot 20% Cox's Orange Pippin bevatten, bij
een hoger percentage wordt de smaak te geparfumeerd). Niet geschikt voor ap
pelgebak en appelslaatjes.
Bewaarbaarheid: In dekoelcel bij 4°C houdbaar tot half januari; in de gescrubde CA-bewaring kan
bewaard worden tot eind maart.
Cox's Orange Pippin is in debewaring zeer gevoelig voor kurkstip en tamelijk ge
voelig voor zacht, in verband hiermee moet bij gevoelige partijen een te vroege
pluk afgeraden worden. Ook is dit ras gevoelig voor lage-temperatuurbederf,
daarom geen lagere temperatuur aanhouden dan 4°C. Wel kan direct ingekoeld
worden bij deze temperatuur.
Bij de gescrubde CA-bewaring 1% CO2 en 3% O2 aanhouden. Indien men be
schikt over zeer gasdichte cellen en automatische meet- en regelapparatuur kan
worden bewaard bij 0-1 % CO2 en 2% O2. In dezelfde bewaartijd blijven de appe-
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len dan steviger en groener en vertonen ze minder klokhuisbruin. Het klokhuisbruin kan ook optreden als gevolg van een te hoog C02-gehalte (> 1%) en bij
overrijpheid.
Het bewaren van grove vruchten van bomen met een geringe dracht valt in het
algemeen tegen. De appelen zijn zeer gevoelig voor overrijpheid (zacht en me
lig worden). Voorsortering verdient bij dit ras aanbeveling.
Om stip en zacht in de bewaring tegen te gaan zijn wekelijkse bespuitingen met
calciumchloride of calciumnitraat aan te bevelen.
Ziekten en beschadigingen: Zeer vatbaar voor stambasisrot en vruchtboomkanker. Om aantasting
door stambasisrot te voorkomen wordt met succes voornamelijk de tussenstam Zoete Aagt gebruikt. In sommige gebieden is in een aantal gevallen
stamrot waargenomen. De oorzaak hiervan is niet bekend.
Tamelijk tot zeer vatbaar voor meeldauw en tamelijk vatbaar voor schurft. Vat
baar voor vruchtrot; onder bepaalde omstandigheden, vooral bij vroege pluk
en geringe vruchtdracht, veel kurkstip en schilstip. Gevoelig voor zacht. Laat
bij warmte en droogte, vooral op droogtegevoelige gronden, vaak zijn blad val
len. Gevoelig voor Cox's-ziekte (middenscheutsbladval, roodkleuring van de
topbladeren van scheuten, verkaling van het hout en vermindering van de produktiviteit). Plaatselijk komen in bestaande oudere beplantingen bomen voor
met weinig, kleine, asymmetrische en slecht gekleurde vruchten en een bossi
ge groeiwijze. De oorzaak hiervan kan kleinvruchtigheid zijn. Virusvrij materiaal
en selectie hebben op dit punt verbetering gebracht. Wintervorst kan bastscheuren in stam en takken veroorzaken.
Mutant
B — Korallo

Kw.r. aangevr. De virusvrije topent T21 die ontstaan is via warmtebehandeling
van Cox's Orange Pippin is bekend geworden onder de naam Korallo. Geïntr.:
1976.

Gebleken is dat Korallo voor wat betreft groei, bloeitijd, produktiviteit, vruchtgrootte en pluktijd
niet afwijkt van de gewone Cox's Orange Pippin. De nogal donkerrode vruchtkleur is daarentegen
duidelijk anders dan die van gewone Cox's Orange Pippin, waarbij in de meeste jaren de scha
duwzijden van de vruchten echter nogal rood gestreept zijn. Deze mutant wordt voor beperkte
teelt aanbevolen.
A — Elstar

K: Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen, Wageningen; 1955.
Gewonnen uit een kruising van Golden Delicious met Ingrid Marie. Geïntr.:
1975. Dit ras is sinds 1975 kwekersrechte/ijk beschermd. Onder licentie in de
handel.

Een uitstekend smakende bewaarappel die steeds meer wordt aangeplant. Dit ras wordt voor al
gemene teelt aanbevolen.
Groei:
Groeikracht sterk; groeiwijze wat bossig en nogal dicht bebladerd. Bladval
treedt laat op. Groei gaat lang door. Om de groei te remmen kan Alar worden
gebruikt. Op zeer groeikrachtige gronden kan M. 27 worden gebruikt. Bij ge
bruik van deze onderstam komen de vruchten makkelijker op kleur (meer open
boom); bij onvoldoende dunning bestaat echter het gevaar van te kleine vruch
ten, zodat vooral bij bomen op M. 27 voldoende vruchtdunning zeer is vereist.
Plantmateriaal van nature zeer geveerd.
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Bloei:

Laat; kwaliteit stuifmeel goed; enigszins zelfverdraagzaam, maar kruisbestui
ving is gewenst.
Produktiviteit:
Vroeg en goed; neiging tot beurtjaren. In verband met de vruchtgrootte is dun
nen noodzakelijk.
Pluktijd:
Eind september tot half oktober. Voor goede bewaarbaarheid eind september
plukken. Doorplukken is gewenst. Weinig gevoelig voor late val.
Uiterlijk:
Tamelijk grote, regelmatig gevormde vruchten; fraaie, helderrode blos op gele
ondergrond. Het percentage rood is erg afhankelijk van de mate van lichttoetreding in de boom; bij onvoldoende belichting volkomen gele, minder aantrek
kelijke vruchten. In verband met de nogal bossige en dichte groeiwijze is voor
het verkrijgen van voldoende gekleurde vruchten vooral bij oudere bomen rui
me snoei in de winter en verwijderen van overtollige scheuten ongeveer 14 da
gen vóór de pluk noodzakelijk; zomersnoei op een vroeger tijdstip is nadelig
voor de vruchtgrootte.
Kwaliteit:
Uitstekende smaak met licht aroma; vruchtvlees roomwit, vrij stevig en sappig;
zeer goede handappel. Ongeschikt voor moes en sap. Geschikt voor gebak en
slaatjes.
Bewaarbaarheid: De gevoeligheid voor allerlei bewaarziekten is gering. Toch is de bewaarbaarheid
niet bijzonder lang, omdat de appel bij te lange bewaring het aroma, goede
smaak en knapperigheid verliest, die juistkenmerkend zijn voor dit ras. Dit is niet
altijd aan het uiterlijk te zien. De bewaartemperatuur is 2-3°C, laat geplukte ap
pelen zijn gevoelig voor lage-temperatuurbederf. In de koelcel houdbaar tot eind
december. Gescrubde CA-bewaring is mogelijk tot begin maart bij 1% CO2 en
3% O2. Hogere CCh-gehalten kunnenbruinverkleuring geven op de vruchtschil.
De kwaliteit van de appelen blijft nog beter als bewaard wordt bij 2% O2, men
moet dan wel over automatische meet- en regelapparatuur beschikken.
Ziekten en beschadigingen: Tamelijk vatbaar voor vruchtboomkanker; gevoelig voor Cox'sziekte. In verband met lang doorgaande groei en daardoor onvoldoende afrij
pen van de scheuten kan bij strenge wintervorst insterven van de scheuttoppen optreden. Wintervorst kan ook bastscheuren in stam en takken veroorza
ken. Doordat bladval zeer laat intreedt moeten bespuitingen tegen vrucht
boomkanker op een wat later rijdstip worden begonnen en beëindigd. Bij de
junirui worden niet alle ruivruchten afgestoten; verdroogde vruchten "mummies" - blijven lang hangen en veroorzaken als gevolg van afdruipende
regen soms zwarte strepen op onderhangende vruchten.
B — Gloster

K: Obstbauversuchsanstalt Jork, Duitse Bondsrepubliek; 1951. Gewonnen uit
een kruising van Glockenapfel met Richared Delicious. Geïntr.: 1969.

Een zeer produktieve, donkerrode bewaarappel waarmee in Nederland nog geen ruime ervaring
bestaat. Vanwege problemen met klokhuisschimmel en glazigheid wordt dit ras voorlopig slechts
voor beperkte teelt aanbevolen.
Voorheen was dit ras bekend onder de oorspronkelijk Duitse naam Gloster 69. In het Nederlands
Rassenregister is het echter ingeschreven onder de naam Gloster, zodat deze naam in Nederland
gebruikt dient te worden.
Groei:
Sterk, vooral in de eerste jaren; moeilijk boomtype met weinig, in de jeugd stei
le en vaak eenzijdig geplaatste takken die de neiging hebben aan de basis kaal
te blijven. Uitbuigen is vooral in de jeugd noodzakelijk. Op zeer groeikrachtige
gronden kan wellicht M. 27 worden gebruikt; de ervaring hiermee is echter
zeer beperkt. Plantmateriaal van nature ongeveerd.
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Laat; kwaliteit stuifmeel goed; enigszins zelfverdraagzaam, maar kruisbestui
ving is gewenst; weinig gevoelig voor nachtvorst.
Produktiviteit:
Vroeg, regelmatig en zeer goed. Dunnen is noodzakelijk; carbaryl is daartoe
bruikbaar.
Oktober. Plukt moeilijk.
Pluktijd:
Tamelijk grote, kegelvormige vruchten, sterk geribd rond de neus; donkerrood
Uiterlijk:
tot paarsrood op groengele ondergrond; tijdens bewaring verandert de nogal
paarse kleur in donkerrood; wat ruw rond de steelholte; kleurt ook binnen in
de boom vrij goed.
Vruchtvlees groenwit, tamelijk stevig en sappig; matige tot vrij goede friszure
Kwaliteit:
smaak. Ongeschikt voor verwerking.
Bewaarbaarheid: In de koelcel houdbaar tot half februari, in de gescrubde CA-bewaring (1%
CO2 - 3% O2) kan bewaard worden tot begin mei. De bewaartemperatuur is
2°C, hoewel bewaring bij 1°C ook goed mogelijk lijkt. Bij CO2-gehalten > 1%
is de kans op klokhuisbruin zeer groot. Dit kan ook optreden als Gloster te lang
wordt bewaard. Ook kan bij dit ras veel glazigheid voorkomen, wat veel proble
men kan geven in de bewaring. Een vroege pluk en bespuitingen met calcium
gaan dit tegen.
Ziekten en beschadigingen: Vatbaar voor klokhuisschimmel; bij ongeveer 10% van de vruchten
kan ten gevolge van schimmel vruchtrot in en om het klokhuis optreden. Zeer
gevoelig voor glazigheid, die in ernstige gevallen aanleiding kan geven tot
zachtrot en vruchtvleesbruin. Tamelijk vatbaar voor vruchtboomkanker.
Bloei:

Golden Delicious

Gevonden door A. H. Mullins, Clay County, West Virgi
nia, U.S.A.; 1890. Toevalszaailing, vermoedelijk ont
staan uit een kruising van Grimes Golden met een onbe
kend ras. Geïntr.: Stark Brothers, Louisiana; 1914.

De vroege en hoge produktiviteit en de duurzaamheid van de vruchten maken dat Golden Deli
cious nog steeds het belangrijkste bewaarras van ons sortiment is.
Binnen dit ras worden in Nederland meerdere typen onderscheiden; de twee belangrijkste zijn
Golden Delicious "Smoothee" een Golden Delicious Kloon B.
A - Golden Delicious "Smoothee" Gevonden bij C.B. Gibson, Evans City, Pennsylvania,
U.S.A.; 1958. Mutant van Golden Delicious. Geïntr.:
1967. De naam van dit ras is merkenrechte/ijk be
schermd. Onder licentie in de handel.
Deze mutant heeft meestal een duidelijk hoger percentage gladde vruchten (zonder verruwing)
dan standaard Golden Delicious en Golden Delicious Kloon B. Deze mutant wordt dan ook voor
algemene teelt aanbevolen.
Groei:
Matig tot sterk. De groeiwijze is wat ijler en meer open dan van gewone Gol
den Delicious en Golden Delicious Kloon B. In verband met de vruchtkleur, de
vruchtgrootte en de boomgrootte verdient alleen M. 9 aanbeveling. Plantmateriaal van nature meestal goed maar soms (te) laag geveerd.
Bloei:
Middentijds; tamelijk laat aan de langloten; kwaliteit stuifmeel goed; enigszins
zelfverdraagzaam.
Produktiviteit:
Vroeg, regelmatig en zeer goed. Dunnen is meestal noodzakelijk. Chemische
vruchtdunning is mogelijk.
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Pluktijd:
Uiterlijk:

Van eind september tot de derde week van oktober.
Tamelijk groot, regelmatige vorm; groengeel, later geel; kleine vruchten
meestal groener dan grotere vruchten; enige verruwing van de vruchtschil kan
voorkomen, maar deze is veel minder dan bij de gewone Golden Delicious en
Golden Delicious Kloon B. Lange steel, vooral bij vruchten van éénjarig hout.
Kwaliteit:
Vruchtvlees tamelijk vast en zachtzuur, op het laatst bijna zoet; tamelijk goede
handappel. Zeer matig geschikt voor moes en sap vanwege te weinig smaak
en te weinig zuur; te lang bewaarde vruchten hebben een onplezierig aroma
(koelcelsmaak). In de vorm van schijfjes geschikt voor appelgebak; ook ge
schikt voor appelslaatjes.
Bewaarbaarheid: In de koelcel tot eind februari. Gewone CA-bewaring bij 5-6% CO2 en 16-15%
O2 is mogelijk tot eind april, gescrubde CA-bewaring bij 4-5% CO2 en 3-4%
O2 is zeer goed mogelijk tot begin juni. De gevoeligheid voor bruinverkleuring
van de schil tijdens bewaring wordt geringer als vroeger wordt geplukt en dan
in de gescrubde CA-bewaring wordt bewaard. Laat plukken (na half oktober)
werkt de gevoeligheid voor bruinverkleuring van de schil in de hand. Bewaring
bij 1°C is goed mogelijk. Wat rijper geplukte vruchten in verband met lagetemperatuurbederf niet beneden 2°C bewaren.
Ziekten en beschadigingen: Vatbaar voor Gloeosporium-rot en tamelijk tot zeer vatbaar voor
schurft. In sommige jaren last van voortijdige bladval, die bij dit type in het al
gemeen iets sterker is dan bij gewone Golden Delicious en Golden Delicious
Kloon B. Gevoelig voor bruinverkleuring van de vruchtschil, vooral na laat
plukken en bewaren bij 3°C.
B — Golden Delicious Kloon B

Oorspronkelijk afkomstig uit vermeerderingsmateriaal
van in 1936 uit U.S.A. in Zwitserland geïmporteerde bo
men. In 1961 in kader van uitwisseling rubberhoutvrij
materiaal door P.D. uit Zwitserland ontvangen. In 1970
in Nederland geïntroduceerd.

Uit de selectie die bij Golden Delicious heeft plaatsgevonden is destijds Kloon B in verband met
produktie en vruchtuiterlijk naar voren gekomen; deze kloon wordt thans verdrongen door Gol
den Delicious "Smoothee" die meestal een nog hoger percentage gladde vruchten heeft.
Kloon B wordt daarom voor beperkte teelt aanbevolen.
Groei:
Matig tot sterk. In verband met de vruchtkleur, de vruchtgrootte en de boom
grootte verdient alleen M. 9 aanbeveling. Plantmateriaal van nature meestal
goed maar soms (te) laag geveerd.
Bloei:
Middentijds; tamelijk laat aan de langloten; kwaliteit stuifmeel goed; enigszins
zelfverdraagzaam.
Produktiviteit:
Vroeg, regelmatig en zeer goed. Dunnen is meestal noodzakelijk. Chemische
vruchtdunning is mogelijk.
Pluktijd:
Van eind september tot de derde week van oktober.
Uiterlijk:
Tamelijk groot, regelmatige vorm; groengeel, later geel; kleine vruchten
meestal groener dan grotere vruchten; verruwing van de vruchtschil kan voor
komen maar deze is aanzienlijk minder dan bij gewone Golden Delicious. Door
gebruik van GA 4/7 kan de verruwing worden tegegaan. Lange steel, vooral
bij vruchten van éénjarig hout.
Kwaliteit:
Vruchtvlees tamelijk vast en zachtzuur, op het laatst bijna zoet, tamelijk goede
handappel. Zeer matig geschikt voor moes en sap vanwege te weinig smaak
en te weinig zuur; te lang bewaarde vruchten hebben een onplezierig aroma
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(koelcelsmaak). In de vorm van schijfjes geschikt voor appelgebak; ook ge
schikt voor appelslaatjes.
Bewaarbaarheid: In de koelcel tot eind februari. Gewone CA-bewaring bij 5-6% CO2 en 16-15%
O2 is mogelijk tot eind april, gescrubde CA-bewaring bij 4-5% CO2 en 3-4%
O2 is zeer goed mogelijk tot begin juni. De gevoeligheid voor bruinverkleuring
van de schil tijdens bewaring wordt geringer als vroeger wordt geplukt en dan
in de gescrubde CA-bewaring wordt bewaard. Laat plukken (na half oktober)
werkt de gevoeligheid voor bruinverkleuring van de schil in de hand. Bewaring
bij 1°C is echter goed mogelijk. Wat rijper geplukte vruchten in verband met
lage-temperatuurbederf niet beneden 2°C bewaren.
Ziekten en beschadigingen: Vatbaar voor Gloeosporium-rot en tamelijk tot zeer vatbaar voor
schurft. In sommige jaren last van voortijdige bladval. Gevoelig voor bruinver
kleuring van de vruchtschil, vooral na laat plukken en bewaren bij 3°C.
A - Jonagold

K: New York State Agricultural Experiment Station, Geneva, New York,
U.S.A.; 1943. Gewonnen uiteen kruising van Golden Delicious met Jonathan.
Geïntr.: 1968.

Een produktieve bewaarappel met een in het algemeen goede smaak die beter is naarmate meer
blos op de vrucht aanwezig is. Dit ras wordt voor algemene teelt aanbevolen. Onderzocht wordt
of de kleurmutanten New Jonagold (herkomst Japan) en Wilmuta (herkomst Wilhelminadorp) als
verbeteringen van het moederras kunnen worden beschouwd. Bij beide typen komen nogal veel
chimaeren (kleurstrepen) voor. Nagegaan wordt thans of deze mutanten voor wat betreft hun
vruchtkleur stabiel blijven; dit onderzoek zal nog twee à drie jaar vergen.
Groei:
In de jeugd nogal sterk, later matig; gunstige horizontale takinplant; bladeren
meestal nogal gevouwen. Op zeer groeikrachtige gronden kan M. 27 worden
gebruikt. Bij gebruik van deze onderstam krijgen de vruchten wat meer kleur
en blijven ze wat kleiner. Piantmateriaal van nature meestal goed maar soms
(te) laag geveerd.
Bloei:
Tamelijk laat; triploïd, dus ongeschikt als bestuiver voor andere rassen; enigs
zins zelfverdraagzaam, maar kruisbestuiving is gewenst.
Produktiviteit:
Vroeg, regelmatig en zeer goed. Vergt weinig dunwerk; chemisch dunnen is
dan ook niet noodzakelijk. Tamelijk sterke junirui.
Oktober; in verband met voldoende blos en goede bewaarbaarheid is meerdere
Pluktijd:
keren doorplukken noodzakelijk.
Grote tot zeer grote vruchten; geelgroene ondergrond met oranjerode blos,
Uiterlijk:
soms volledig geblost; ook volledig gele en volledig groene vruchten kunnen
vóórkomen. De vruchtkleur kan per boom verschillen. In het algemeen kleuren
vruchten die in het licht hangen beter dan vruchten in de schaduw; bij Jona
gold kunnen goedbelichte vruchten echter om onbekende redenen groen blij
ven. Koude nachten in combinatie met zonnige dagen doen de hoeveelheid
blos meestal duidelijk toenemen.
Stevige appel met geelwit, sappig vruchtvlees. Naarmate meer blos op de
Kwaliteit:
vruchten aanwezig is neemt de eetkwaliteit van de vruchten aanzienlijk toe,
tenzij in verband met het verkrijgen van zoveel mogelijk rode blos té laat is ge
plukt; de eetkwaliteit van dergelijke overrijpe, nauwelijks bewaarbare vruchten
kan dan in zeer korte tijd snel teruglopen. Bij in voldoende mate gebloste
vruchten is de smaak goed tot zeer goed. Niet-gebloste gele vruchten smaken
aanzienlijk minder. Ongebloste groene vruchten smaken slechts zeer matig.
Geschikt voor verwerking.
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Bewaarbaarheid: Indien de appels op tijd geplukt zijn kan de houdbaarheid lang zijn, bij een bewaartemperatuur van 1-2°C. Laat geplukte vruchten zijn gevoelig voor lagetemperatuurbederf. In de koelcel zijn de appels houdbaar tot eind januari, in
de gewone CA-bewaring (5% CO2 en 16% O2) tot begin maart en in de gescrubde CA-bewaring (5-6% CO2 en 3% O2) tot half mei. In de bewaring bij
lage C02-gehalten kan bruinverkleuring van de schil voorkomen. Voordat de
vruchten een vettige schil beginnen te vertonen dient geruimd te worden.
Ziekten en beschadigingen: Zeer vatbaar voor meeldauw; tamelijk vatbaar voor vruchtboom
kanker; weinig tot tamelijk vatbaar voor schurft. Gevoelig voor strenge winter
vorst, waardoor bomen kunnen afsterven.
B - Karmijn de Sonnaville

K: P. de Sonnaville, Winssen; 1948. Gewonnen uit een kruising
van Cox's Orange Pippin met Jonathan. Geïntr.: 1971. Dit ras
is sind 1971 kwekersrechte/ijk beschermd. Onder licentie in de
handel.

Een produktieve, bewaarbare handappel met een uitstekende friszure smaak en een zeer goed
aroma. Zonder maatregelen laat de uiterlijke kwaliteit veelal te wensen over. Dit ras wordt voor
beperkte teelt aanbevolen.
Groei:
Matig tot sterk, enigszins te vergelijken met Schone van Boskoop. Op groeikrachtige grond kan M. 27 wellicht gebruikt worden. Elders alleen op M. 9 te
len. Bij gebruik van M. 27 is de kans op scheuren van de vruchten aanzienlijk
groter. Plantmateriaal van nature zeer geveerd. Het optreden van Cox's-ziekte
kan worden verminderd door toepassing van een tussenstam.
Bloei:
Tamelijk laat; triploïd, dus ongeschikt als bestuiver voor andere rassen; zelfonverdraagzaam; de bloemen zijn gevoelig voor nachtvorst.
Produktiviteit:
Vroeg, goed en regelmatig, behalve bij zeer sterk groeiende bomen. Vruchtdunning is nauwelijks nodig. Carbaryl kan te sterk dunnen.
Pluktijd:
Half september tot de tweede week van oktober.
Uiterlijk:
Grote vruchten, niet erg regelmatig van vorm, karmijnrood op gele onder
grond, met matige tot soms sterke verruwing, vooral rond de neus en de steel.
Soms is de verruwing zo sterk dat de vruchten al in een vroeg stadium scheu
ren. Regelmatige vochtvoorziening, goede groei en gebruik van GA 4/7 zijn
onmisbaar om vruchtverruwing en vruchtscheuren tegen te gaan.
Kwaliteit:
Smaak zeer goed, friszuur; vruchtvlees vast, roomwit. Zeer goede handappel
die na de pluk enige tijd nodig heeft om eetrijp te worden. Goed geschikt voor
moes en zeer geschikt voor appelsap. Matig geschikt voor slaatjes, ongeschikt
voor gebak.
Bewaarbaarheid: In de koelcel tot ongeveer half december houdbaar. In verband met de gevoe
ligheid voor lage-temperatuurbederf niet onder 4°C bewaren. Met gescrubde
CA-bewaring bij 3% CO2 en 3% O2 is bewaring tot eind februari mogelijk.
CC>2-percentages boven 3% kunnen klokhuisbruin en vruchtvleesbruin veroor
zaken.
Vruchten van matig bezette bezette bomen en zeer grove vruchten zijn minder
geschikt om te bewaren. Deze appelen kunne na de bewaring soms snel melig
en zacht worden, daarom niet te laat ruimen. Indien de appelen bij de pluk gla
zigheid vertonen, zijn de betreffende partijen gevoelig voor zacht. In verband
hiermee is het gewenst om tijdig te plukken als lang wordt bewaard. Vruchten
kunnen tijdens de bewaring slap worden.
Ziekten en beschadigingen: Vruchten kunnen zeer ruw zijn. Het ras is tamelijk tot zeer vatbaar
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voor vruchtboomkanker en tamelijk vatbaar voor meeldauw en stambasisrot;
ook kan Cox's-ziekte voorkomen. Bij geringe dracht zijn grote vruchten tame
lijk gevoelig voor kurkstip en zacht.
O - Laxton's Superb

K: Laxton Brothers, Bedford, Engeland; 1897. Ontstaan uit
kruising van Wijker Pippin met Cox's Orange Pippin. Geïntr. :
1922.

Een goed smakende appel die wat langer houdbaar is dan Cox's Orange Pippin. Vanwege de
beurtjaren en het nogal moeilijke boomtype echter niet zo gemakkelijk in de teelt. Dit ras wordt
van geringe betekenis geacht en aanplant wordt in het algemeen niet meer aanbevolen.
Groei:
Matig tot sterk; daarom alleen op M. 9 en op groeikrachtige grond wellicht op
M. 27 telen. Neiging tot het vormen van slappe neerhangende takken. Plantmateriaal van nature zeer geveerd.
Bloei:
Laat, vooral op het langlot; kwaliteit stuifmeel goed; enigszins zelfverdraagzaam, maar kruisbestuiving is gewenst. Weinig gevoelig voor nachtvorst.
Produktiviteit:
Vroeg en goed; vertoont sterke neiging tot beurtjaren, vooral bij jonge bomen.
Door gerichte snoei kan het beurtjaarritme worden tegengegaan, wat ook be
reikt kan worden door chemische dunning en/of sterke handdunning in een
vroeg stadium.
Pluktijd:
Niet plukken voor eind september.
Tamelijk groot, regelmatige vorm, groen met bruinrode blos. Slaat moeilijk
Uiterlijk:
geel door.
De smaak vertoont veel overeenkomst met die van Cox's Orange Pippin. Matig
Kwaliteit:
geschikt voor gebak en slaatjes, goed voor sap en moes.
Bewaarbaarheid: Gevoelig voor slap worden; niet te vroeg plukken, kleur en kwaliteit worden
dan zeer goed. Vroeg geplukte vruchten zijn zeer gevoelig voor slap worden.
Grove vruchten zijn gevoelig voor stip en rotstip, daarnaast erg gevoelig voor
botrytis en Monilia-nestrot; regelmatige controle tijdens de bewaring is nood
zakelijk. Dit ras is in de koelcel bij 3°C bewaarbaar tot eind januari. In de gewo
ne CA-bewaring bij 6% CO2, 15% O2 en 3°C houdbaar tot april, terwijl in de
gescrubde CA-bewaring bij 4-5% CO2, 3% O2 en 3°C eind april kan worden
gehaald.
Ziekten en beschadigingen: In sommige jaren last van late val; gevoelig voor kurkstip; heeft in
beurtjaren te grote vruchten die minder geschikt zijn voor bewaring.
B - Lombarts Calville

K: Fa. P. Lombarts, Zundert; 1906. Waarschijnlijk een zaailing van
of een selectie uit Witte Wintercalviile. Geïntr.: 1911.

Een goed smakende, lang bewaarbare appel die voor beperkte teelt wordt aanbevolen.
Groei:
In de jeugdjaren vrij zwak, later matig. Dicht bebladerd. Plantmateriaal van na
ture ongeveerd of te laag gespoord.
Bloei:
Tamelijk laat; kwaliteit stuifmeel goed; enigszins zelfverdraagzaam, maar
kruisbestuiving is gewenst.
Produktiviteit:
Vroeg en goed vruchtbaar, echter beurtjaargevoelig, zodat een vroege en goe
de dunning gewenst is.
Pluktijd:
Midden september. Vooral in verband met de gewenste groene kleur, maar
ook voor lange bewaring wordt soms wat vroeger geplukt.
Uiterlijk:
Tamelijk groot, geelgroen, later geel, soms groen gevlekt; bij wat later plukken
gele vruchten en vette schil.
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Kwaliteit:

Goede smaak, zachtzuur; zacht vruchtvlees; zeer goede handappel. Vanwege
de zeer goede consistentie goed geschikt voor alle soorten van verwerking.
Bewaarbaarheid: Bij de bewaring van dit ras is de pluktijd uitermate belangrijk. Te laat geplukte
appelen zijn gevoelig voor lage-temperatuurbederf, wat zich uit in het zacht
worden van de appelen en het optreden van vruchtvleesbruin en klokhuis
bruin. Op tijd geplukte vruchten (eerste helft van september) kunnen in het al
gemeen bewaard worden bij 3-3V2°C. Indien later geplukt wordt, bewaren bij
4°C en vroeger afzetten. De appelen worden dan sneller geel en vertonen meer
schilbruin en ligplekjes. Als op tijd wordt geplukt zijn de vruchten in de koelcel
bewaarbaar tot eind februari, in de gewone CA-cel (5% CO2 en 16% O2) tot
half april, in de gescrubde CA-bewaring (3% CO2 en 3% O2) kan de bewaring
worden voortgezet tot half mei. Grove vruchten van matig bezette bomen zijn
minder goed bewaarbaar. In het algemeen kunnen appelen afkomstig van ster
kere onderstammen wat later worden geplukt.
Ziekten en beschadigingen: Neiging tot late val, vooral in jaren met geringe vruchtdracht (grote
vruchten). Een enkele maal is schade aan de vruchten waargenomen van NAA
(late-valmiddel) in de vorm van bruine vlekjes op de schil.
Bij lang bewaarde, te rijp geplukte vruchten kunnen in sommige jaren bruine
plekjes voorkomen op die plaatsen waar de vruchten tegen elkaar hebben gele
gen (ligplekjes). Zeer vatbaar voor meeldauw en tamelijk gevoelig voor schilbruin
en zacht. In een aantal gevallen komen op vruchtboomkanker lijkende beschadi
gingen aan de boom voor die het gevolg zijn van een aantasting door de appelglasvlinder. Door strenge wintervorst kunnen scheuren in de bast ontstaan.
O - Melrose

K: Freeman S. Howlett, Ohio Agricultural Experimental Station, Wooster,
U.S.A.; 1937. Gewonnen uit een kruising van Jonathan met Delicious.
Geïntr.: 1944.

Een vruchtbare rode bewaarappel vooral voor teelt op zandgrond; is ook goed bruikbaar voor di
recte afzet van de teler aan de consument. Dit ras wordt van geringe betekenis geacht en aan
plant wordt in het algemeen niet meer aanbevolen.
Groei:
Matig, als jonge boom nogal steil met stevig hout; veel buigen is dan ook
noodzakelijk. Op zeer groeikrachtige gronden is M. 27 wellicht bruikbaar.
Plantmateriaal van nature meestal ongeveerd.
Bloei:
Laat, kwaliteit stuifmeel goed; zelfonverdraagzaam. In bepaalde jaren komen
veel onvolledige of misvormde bloemen voor; de vruchtzetting wordt hierdoor
echter niet nadelig beïnvloed.
Produktiviteit:
Vroeg, regelmatig en goed. Chemische vruchtdunning is mogelijk.
Pluktijd:
Vanaf tweede week oktober.
Uiterlijk:
Tamelijk groot tot groot, iets hoekig maar regelmatig van vorm; iets geribd
rond de neus; bruinrood op groengele tot gele ondergrond. Om de vruchten
goed op kleur te laten komen is een open snoei gewenst. Bij zware vrucht
dracht wordt de kleur nadelig beïnvloed.
Kwaliteit:
Het vruchtvlees is zacht en sappig, met een tamelijk goede smaak. Ongeschikt
voor verwerking.
Bewaarbaarheid: Vroege (kort na de bloei) of late (juli-augustus) bespuitingen met SADH
(Alar-64) zijn gunstig ter voorkoming van schilbruin; bij voorkeur niet langer
bewaren dan tot omstreeks half januari, in de koelcel bij 3°C. Gewone CA-be
waring bij 5% CO2,16% O2 en 3°C is mogelijk tot eind februari; de vatbaarheid
voor schilbruin blijft echter bestaan. Vooral na sortering is de kans op bruinver71
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kleuring van de schil zeer groot. Gescrubde CA-bewaring bij 3% CO2 en 3%
O2 geeft een duidelijke verbetering in bewaring te zien; het ras is dan tot onge
veer eind maart houdbaar. Indien wordt bewaard bij zeer lage Cte-gehalten
(2%) is de kans op schilbruin nog kleiner. De gevoeligheid voor schilbruin na
uitslag en sorteren blijft ook hierbij echter aanwezig.
Ziekten en beschadigingen: Soms komt netvormige verruwing op de vruchten voor; tijdens
bewaring kan veel schilbruin optreden.
Schone van Boskoop

Goudrenet, Goudreinet(te)

Herkomst onbekend.

Schone van Boskoop is een produktieve bewaarappel met een door velen van oudsher gewaar
deerde friszure smaak en is bovendien zeer geschikt voor moes.
Binnen dit ras worden drie groepen onderscheiden:
A - Rode Boskoop Schmitz Hübsch (ook wel Bieling genoemd);
O - Rode Boskoop, waartoebehoren de onderling nauwelijks te onderscheiden mutanten Ver
heul, Kalfs, Vogelaar en Lambrechts, die men geblost zou kunnen noemen;
O - Schone van Boskoop (groengeel type).
Rode vruchten worden beter betaald dan groene; vandaar dat de belangstelling voor Rode Bos
koop, maar vooral voor Rode Boskoop Schmitz Hübsch groter is dan voor de gewone Schone
van Boskoop. Rode Boskoop Schmitz Hübsch wordt voor algemene teelt aanbevolen; Rode Bos
koop en Schone van Boskoop worden van geringe betekenis geacht en aanplant wordt in het al
gemeen niet meer aanbevolen.
Superkalfs is een nieuwe mutant die sinds 1982 wordt uitgegeven. In het onderzoek is de ervaring
nog zeer beperkt. Tot nu toe blijkt Superkalfs op vele punten niet of nauwelijks van Rode Bos
koop en Rode Boskoop Schmitz Hübsch af te wijken. Het uiterlijk van de vruchten is echter bij
deze mutant duidelijk verschillend van de andere Boskoop-typen. De Superkalfs is intenser don
kerrood tot wat paarsrood geblost, gedurende de bewaring overgaand naar een meer helderrood
blostype. De vruchtschil is zeer glad. Het ontbreken van verruwing en het type blos maken dat
deze mutant nauwelijks meer als een Boskoop-type te herkennen is.
In de volksmond is Schone van Boskoop eigenlijk alleen bekend onder de naam Goudrenet of
Goudreinet(te). De naam die in het verleden als eerste aan een ras werd toegekend wordt geacht
de juiste naam te zijn. Daarom is Schone van Boskoop de enige juiste naam en moeten de namen
Goudrenet en Goudreinet(te) als synoniemen worden aangemerkt.
Groei:
Sterk. Op groeikrachtige gronden is ook M. 27 bruikbaar. De groei van de Ro
de Boskoop Schmitz Hübsch is meestal wat zwakker dan van de twee andere
typen. Plantmateriaal van nature ongeveerd.
Bloei:
Vroeg; triploïd, dus ongeschikt als bestuiver voor andere rassen; zelfonver
draagzaam.
Produktiviteit:
Vroeg en goed tot zeer goed vruchtbaar, maar gevoelig voor beurtjaren die
echter door tijdige dunning enigszins kunnen worden tegengegaan. Chemi
sche vruchtdunning is mogelijk.
Pluktijd:
Eind september tot half oktober.
Uiterlijk:
Grote vruchten, de eerste jaren zelfs vaak te groot, waardoor holle vruchten
kunnen voorkomen. Vruchtvorm vrij onregelmatig, waarbij die van Rode Bos
koop Schmitz Hübsch iets platter is dan die van de twee andere typen.
Vruchtkleur:
Bij het gewone type groen tot groengeel met een blos, enige tot matig veel ver
ruwing; bij de Rode Boskoop meer roodgebloste vruchten dan bij de gewone
Schone van Boskoop, maar toch ook veel groene vruchten; de Rode Boskoop
Schmitz Hübsch is duidelijk egaler en paarsrood geblost; bij dit type komen
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veel minder groene vruchten voor dan bij de Rode Boskoop; wel hebben de
vruchten van Rode Boskoop Schmitz Hübsch vaak meer netvormige verru
wing. GA 4/7 kan verruwing tegengaan.
Kwaliteit:
Vruchtvlees stevig en zuur; bij Rode Boskoop Schmitz Hübsch wat droger dan
bij de andere typen; goede handappel; ook goed geschikt voor moes, sap, ap
pelbollen, appelcarrées, appeltaart en appelslaatjes.
Bewaarbaarheid: De groene Schone van Boskoop kan bewaard worden bij 3-4°C, de rode mu
tanten bij 4-5°C. In de koelcel is bewaring mogelijk tot eind maart (groene ty
pen), de vruchten van de rode mutanten kunnen niet langer dan begin maart
worden bewaard. Gescrubde CA-bewaring is goed toepasbaar bij 1% CO2 en
3% O2, bij een hoger COï-gehalte is de gevoeligheid voor klokhuisbruin groter.
De groene Schone van Boskoop kan in de gescrubde CA-bewaring bewaard
worden tot eind april, de rode mutanten niet langer bewaren dan eind maart.
Goede resultaten zijn geboekt in de gescrubde CA-bewaring bij 2% O2. De ap
pelen bleven steviger en werden minder snel aangetast door schilbruin en klok
huisbruin. Dit kan alleen toegepast worden als men beschikt over automati
sche meet- en regelapparatuur.
Ziekten en beschadigingen: Gevoelig voor ongunstige weersomstandigheden tijdens de bloei,
vooral voor nachtvorst. Neiging tot late val. Tamelijk vatbaar voor vrucht
boomkanker; zeer gevoelig voor kurkstip en schilbruin. In holle vruchten kan
klokhuisschimmel voorkomen.
O - Winston

K: W. Pope, Welford, Berkshire, Engeland. Gewonnen uit een kruising van
Cox's Orange Pippin met Worcester Pearmain; 1920. Geïntr.: 1935.

Een gebloste appel die geschikt is voor lange bewaring. Wordt in het noorden van het land onvol
doende rijp, waardoor de vruchtkleur en vruchtgrootte zeer te wensen overlaten. Dit ras wordt
van geringe betekenis geacht. Aanplant vindt nauwelijks meer plaats omdat er betere bewaarrassen zijn.
Groei:
Matig tot sterk; vormt een nogal steil opgaande kroon; neiging tot het vormen
van kale takken; door weinig snoei en door uitbuigen in de jeugd ontstaat een
matige groei, waardoor een goede vruchtdracht wordt verkregen. Plantmateriaal van nature vrijwel altijd (te) laag geveerd.
Bloei:
Tamelijk laat, kwaliteit stuifmeel goed; zelfonverdraagzaam.
Produktiviteit:
Vroeg, goed en regelmatig; in sommige jaren echter onverwachte junirui.
Pluktijd:
Niet plukken voor half oktober.
Uiterlijk:
Tamelijk klein, alleen op M. 9 redelijk groot; bij te sterke groei, zelfs op M. 9
hoog percentage te kleine vruchten met onvoldoende kleur; voldoet daarom
op groeikrachtige gronden minder goed. Regelmatig gevormde, wat kegelvor
mige vruchten, aanvankelijk donkergroen, later geel met blos en strepen. De
topvrucht bezit meestal een uitgesproken klumpke-vorm. Omdat de topvruchten de grootste vruchten blijven, moeten bij dunning alleen de misvormde topvruchten worden verwijderd.
Kwaliteit:
In het algemeen tamelijk goede smaak, die echter erg variabel kan zijn; vrucht
vlees vast, na bewaring echter nogal zacht en droog; na te lange bewaring zeer
gevoelig voor transport- en sorteerschade. Matig geschikt voor moes, goed
geschikt voor sap en slaatjes, ongeschikt voor gebak.
Bewaarbaarheid: In het algemeen kan dit ras lang bewaard worden. In de koelcel tot eind februa
ri, in de normale CA-bewaring (4-5% CO2 en 17-16% O2) tot half april, in de
gescrubde CA-bewaring (3% CO2 en 3% O2) tot half mei houdbaar. Om een
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goed kleurniveau te verkrijgen (doorgeslagen) kan het soms gewenst zijn om
bij een hogere temperatuur te bewaren of eerder met de CA-bewaring te stop
pen; de vruchten worden dan echter snel droog en melig. Bij dit ras kan stip
en bruinverkleuring van de schil voorkomen.
Ziekten en beschadigingen: Neiging tot late val. De bladeren kunnen gevoelig zijn voor captan
en captan bevattende verbindingen.

Afgevoerd
Golden Auvil Spur
Grotere groeivariatie; gevoeliger voor bladval, beurtjaren en vruchtverruwing dan het moederras
Golden Delicious.
Jamba 69
Geen verbetering van James Grieve; zeer gevoelig voor kurkstip.
Lobo
Zeer vatbaar voor vruchtboomkanker; vanwege de zachte vruchten zeer beperkte afzetmogelijk
heden.
Mantet
In verband met betere vruchtkleur vervangen door Roda Mantet.
Mutsu
Aparte, typische smaak die slechts door weinigen wordt gewaardeerd.
Rode Jonathan
Matige smaak; zeer vatbaar voor meeldauw; bewaarproblemen; door beschikbaar komen van an
dere mogelijkheden is aanhouden als bestuiver niet meer nodig.
Spartan
Zeer vatbaar voor vruchtboomkanker; bewaarproblemen; wisselende waardering voor de smaak.

74

appel

Zoete appel
De ervaring met de teelt van oude(re) zoete appelrassen op zwak groeiende onderstammen is erg
beperkt. De bij de zoete appelrassen vermelde rubricering (A, B) heeft slechts betrekking op deze
groep appels. Dit betekent dat A en B bij de zoete appels niet kan of mag worden vergeleken
met dezelfde letters uit de groep handappels. Door middel van de letters A en B is bedoeld binnen
de groep zoete appels een gebruikswaardeoordeel aan te geven.

Pluk- en bewaartijdengrafiek
sept.

okt.

dec.

jan.

feb.

mrt.

B- Rode Dijkmanszoet

B- Sweet Caroline

A- Zoete Oranje

Legenda

Pluktijd
Bewaarperiode in de koelcel

Rasbeschrijvingen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
B - Rode Dijkmanszoet

Herkomst onbekend.

Zoete appel van goede kwaliteit, met een goede vruchtbaarheid en houdbaarheid, die echter al
leen geschikt is als droogappel. Dit ras wordt voor beperkte teelt aanbevolen.
Groei:
Matig; groeiwijze steil. Plantmateriaal van nature ongeveerd.
Bloei:
Laat, lang aanhoudend; kwaliteit stuifmeel goed.
Produktiviteit:
Goed, maar niet erg vroeg. Om beurtjaren te voorkomen is dunnen noodzake
lijk.
Pluktijd:
Eind september/begin oktober.
Uiterlijk:
Tamelijk groot; groengeel met helderrode blos.
Kwaliteit:
Zoet; goede droogappel; niet geschikt voor koken, omdat het vruchtvlees vaalwit is en na doorsnijden vrij sterk bruin verkleurt. Is iets melig, terwijl smaak
en aroma slecht en onaangenaam zijn bij koken.
Bewaarbaarheid: In de koelcel bij 4°C houdbaar tot half januari, daarna kans op bruinverkleuring
van het vruchtvlees.
Ziekten en beschadigingen: Gevoelig voor zwavel.
75

appel

B - Sweet Caroline

K: Instituut voor de Veredeling van Tuinbouw/gewassen, Wagenin
gen; 1954. Gewonnen uit een kruising van Golden Delicious met
Mcintosh. Geïntr.: 1966.

Een zoete appel van goede kwaliteit en met een goede vruchtbaarheid. Dit ras wordt voor beperk
te teelt aanbevolen.
Groei:
Matig. Plantmateriaal van nature geveerd.
Bloei:
Tamelijk laat; kwaliteit stuifmeel onbekend.
Produktiviteit:
Vroeg en goed.
Pluktijd:
Omstreeks half september.
Uiterlijk:
Mooie, grote, tamelijk hoge, gave vrucht; geelgroen met fraaie lichtrode blos.
Kwaliteit:
Vruchtvlees tamelijk wit; zoet; goede kook- en droogappel.
Bewaarbaarheid: In de koelcel bij 4°C houdbaar tot ongeveer februari; de ervaringen zijn echter
nog zeer beperkt.
Ziekten en beschadigingen: Tamelijk vatbaar voor vruchtboomkanker en glazigheid.
A - Zoete Oranje

K: Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt, Wageningen. Ge
wonnen uit een kruising van Sterappel met Cox's Orange Pippin;
1935. Geïntr.: 1950.

Een kookappel van uitstekende kwaliteit, die voor vrij algemene teelt wordt aanbevolen.
Groei:
Matig. Plantmateriaal van nature geveerd.
Bloei:
Middentijds; kwaliteit stuifmeel goed; zelfonverdraagzaam.
Produktiviteit:
Niet zeer vroeg, regelmatig en goed.
Pluktijd:
Eind september.
Uiterlijk:
Matig groot en regelmatig van vorm; geel met oranjerode blos.
Kwaliteit:
Vruchtvlees houdt tot half december een zachtzure smaak met veel aroma;
wordt daarna zoet. Tot omstreeks half december ook als handappel te gebrui
ken. Zeer goede kook- en droogappel.
Bewaarbaarheid: In de koelcel bij 4°C houdbaar tot half maart.
Ziekten en beschadigingen: Gevoelig voor zwavel.
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Blauwe bes
(Vaccinium corymbosum LJ
Blauwe bessen zijn de vruchten van een soort die tot het geslacht Vaccinium behoort. In Nederland
komen van dit geslacht enkele soorten in het wild voor namelijk V. myrtillus (blauwe bosbes), V.
vitis-idaea (rode bosbes of vossebes), V. uliginosum (veenbosbes), V. oxycoccus (veenbes) en V.
macrocarpon (cranberry). De laatste twee soorten worden ook weltot het geslacht Oxycoccus (Hill)
gerekend. Ze worden dan respectievelijk 0. palustris (Pers.) en 0. macrocarpos ((Aiton)Pursh) ge
noemd. De cranberry komt in Nederland uitsluitend op Terschelling voor.
De inheemse wilde soorten vormen slechts lage gewassen. In Amerika komen wilde soorten voor
die soms veel grotere struiken vormen. De cultuurrassen die wij kennen zijn door kruising en se
lectie van deze wilde soorten ontstaan. De rassen die in Nederland geteeld worden zijn van Ameri
kaanse en Duitse herkomst. De Duitse rassen zijn selecties uit de kruisingspopulatie Goldtraube.
De oppervlakte in Nederland is niet nauwkeurig bekend en wordt geschat op ca 120 ha. De
meeste aanplantingen liggen in het grensgebied van Noord-Brabant en Limburg en in Drente.
Slechts een deel van de produktie wordt geveild. De belangrijkste veiling met een aanvoer van
betekenis is de C.V.V. te Grubbenvorst. In 1983 bedroeg de omzet daar 180.000 kg met een waar
de van 1,2 miljoen gulden.
Blauwe bessen vragen een luchtige, vochthoudende zand- of veengrond met een pH-KCI van on
geveer 4 tot 5.
Raseigenschappen die bij de rassenkeuze een rol kunnen spelen zijn:
Bloei en bestuiving. Blauwe bessen bloeien tamelijk laat (rond 10 mei), desondanks is de kans
op schade door nachtvorst vrij groot. Het nachtvorstrisico kan gespreid worden door meerdere
rassen aan te planten. Het aanplanten van meerdere rassen op één perceel heeft ook als voordeel
dat er kruisbestuiving op kan treden. Bij kruisbestuiving ontstaan meer en grotere bessen dan bij
zelfbestuiving. Bij blauwe bes wordt bestuiving veroorzaakt door insekten. Voor een goede kruis
bestuiving moeten niet meer dan twee of drie rijen van een ras naast elkaar worden geplant. Zie
ook het hoofdstuk "Bestuiving" op blz. 17.
Oogsttijd. Voor het gedeelte van de produktie dat voor verse consumptie geteeld wordt is de
rijptijd van belang in verband met spreiding van de aanvoer. Het verschil in rijptijd tussen vroege
en late rassen bedraagt ongeveer een maand. Per ras duurt de oogst ongeveer vier weken waarin
drie tot vijf maal moet worden geplukt. Bij vroegrijpende rassen verloopt de oogst meestal sneller
dan bij laatrijpende rassen.
Produktiviteit. Deze eigenschap hangt ten dele samen met de besgrootte. De Amerikaanse ras
sen hebben gemiddeld grotere bessen dan de Duitse rassen, waardoor de plukprestatie hoger ligt.
Naarmate de machinale oogst belangrijker wordt zal de besgrootte minder van belang worden.
De produktie kan ook sterk beïnvloed worden door taksterfte.
Geschiktheid voor verwerking. Blauwe bessen voor taartvulling kunnen verwerkt worden in
blik of worden diepgevroren. Dit is in het buitenland de meest voorkomende vorm van verwerkt
produkt. Verder is het mogelijk sap, siroop, wijn of jam van blauwe bessen te maken. Voor ver
werking moet een ras voldoende smaak en aroma bezitten.
Bewaarbaarheid. Tussen de rassen bestaan verschillen in bewaarbaarheid; hier is echter weinig
over bekend. Zonder koeling zijn de bessen gemiddeld een week houdbaar.
Vatbaarheid voor ziekten en beschadigingen. Er bestaan grote verschillen tussen de rassen
voor taksterfte veroorzaakt door de schimmel Godronia cassandrae.
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Met vele rassen is in Nederland nog weinig ervaring opgedaan. Ten aanzien van het hier opgeno
men sortiment bestaat er echter wel een algemene indruk van rijptijd en andere eigenschappen.
Rassentabel
De rassen zijn per vroegheidsgroep alfabetisch gerangschikt.
rubriek

vroegheidsgroep

ras

vroeg

Bluetta
Collins
Earliblue
Northland
Patriot
Spartan
Weymouth

N
N
0
N
N
N
0

middentijds

Ama (Heerma V
Berkeley
Bluecrop
Bluejay
Goldtraube 71
Heerma 2
Meader

A
A
A
N
A
N
N

laat

Coville
Dixi

A
A

Rasbeschrijvingen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
A - Ama

K: Dr. W. Heermann, Grethem über Walsrode, Duitse Bondsrepubliek; om
streeks 1930. Ontstaan uit een kruising van V. corymbosum met V. angustifolium. Geïntr.: omstreeks 1960. In de Duitse Bondsrepubliek onder licentie in de
handel.

Eerder opgenomen onder de naam Heerma 1.
Krachtige, opgaande groei.
Matig grote, lichtblauwe bessen met een goede smaak.
Weinig of niet vatbaar voor taksterfte. Door de krachtige groei en goede gezondheid snel in produktie.
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A - Berkeley

K: United States Department of Agriculture en New Jersey Agri
cultural Experiment Station, New Brunswick, New Jersey, U.S.A.;
1938. Ontstaan uit een kruising van Stanley met (Jersey x Pio
neer). Geïntr.: 1949.

Krachtige groei.
Zeer grote, mooie, lichtblauwe, stevige bessen met een zeer goede smaak.
Stelt hoge eisen aan de grond. Nogal vorstgevoelig en zeer vatbaar voor taksterfte.
Volgens de Nederlandse ervaringen, ondanks vatbaarheid voor taksterfte, te beschouwen als één
van de beste Amerikaanse rassen.
A - Bluecrop

K: United States Department of Agriculture en New Jersey Agri
cultural Experiment Station, New Brunswick, New Jersey, U.S.A.;
1941. Ontstaan uiteen kruising van (Jersey x Pioneer) met (Stan
ley x June). Geïntr.: 1952.

Goede, opgaande groei.
Grote, lichtblauwe, zeer stevige bessen met een redelijke smaak. Zeer produktief.
Lijkt niet bijzonder vatbaar voor taksterfte. Weinig nachtvorstgevoelig.
N - Bluejay

K: Michigan State University Agricultural Experiment Station, East
Lansing, Michigan, U.S.A.; 1952. Ontstaan uit een kruising van
Berkeley met Michigan 241. Geintr.: 1978.

Krachtige groei.
Matig grote, lichtblauwe, bolronde, stevige bessen die lang aan de struik kunnen blijven hangen.
Goede produktie. Zachte, iets zure smaak.
Weinig ervaring.
N - Bluetta

K: United States Department of Agriculture en New Jersey Agri
cultural Experiment Station, New Brunswick, New Jersey, U.S.A.;
1952. Ontstaan uit een kruising van (North Sedgwick Lowbush x
Coville) met Earliblue. Geïntr.: 1968.

Matige groei, valt op door vroege rijptijd en regelmatige produktie.
Matig grote, lichtblauwe, stevige bessen. Redelijke smaak.
Stelt hoge eisen aan de grond. Vatbaar voor taksterfte.
N — Collins

K: United States Department of Agriculture en New Jersey Agri
cultural Experiment Station, New Brunswick, New Jersey, U.S.A.;
1943. Ontstaan uit een kruising van Stanley met Weymouth.
Geïntr.: 1959.

Krachtige, opgaande groei.
Grote, zeer stevige, lichtblauwe bessen met een goed aroma.
Lijkt zeer vatbaar voor taksterfte.
Weinig ervaring.
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A - Coville

K: United States Department of Agriculture, Weymouth, New Jersey,
U.S.A.; J936. Ontstaan uit een kruising van (Jersey x Pioneer) met
Stanley. Geïntr.: 1949.

Matige tot goede, opgaande groei met stevig hout.
Tamelijk grote, lichtblauwe besseri met een goede smaak.
Lijkt niet bijzonder vatbaar voor taksterfte, maar iets gevoeliger dan Bluecrop.
A - Dixi

K: United States Department of Agriculture, Weymouth, New Jersey,
U.S.A. Ontstaan uit een kruising van (Jersey x Pioneer) met Stanley.
Geïntr.: 1936.

Matige groei.
Grote, lichtblauwe, stevige bessen. De smaak is goed, op het eind van de oogst soms matig.
Matig vatbaar voor taksterfte.
De late rijptijd, tot in september, wordt soms als een nadeel beschouwd.
O - Earliblue

K: United States Department of Agriculture en New Jersey Agricultu
ral Experiment Station, New Brunswick, New Jersey, U.S.A.; 1943.
Ontstaan uit een kruising van Stanley met Weymouth. Geïntr.: 1952.

Goede, opgaande groei.
Grote, stevige, lichtblauwe bessen met een goede smaak. Matig produktief.
Vatbaar voor taksterfte.
A - Goldtraube 71

K: Dr. W. Heermann, Grethem über Walsrode, Duitse Bondsrepubliek;
omstreeks 1930. Ontstaan uit een kruising van V. corymbosum met V.
angustifotium. Geselecteerd door P. van Well, Helenaveen. Geïntr.:
1958.

Vrij krachtige groei.
Bessen slechts weinig kleiner dan die van de Amerikaanse rassen, lichtblauw, goede smaak.
Produktief.
Weinig of niet vatbaar voor taksterfte.
N - Heerma 2

K: Dr. W. Heermann, Grethem über Walsrode, Duitse Bondsrepubliek;
omstreeks 1930. Ontstaan uit een kruising van V. corymbosum met V.
angustifolium. Geïntr.: omstreeks 1960. Onder licentie in de handel.

Krachtige groei met opvallend groen hout en lang smal blad.
Bessen wat groter dan van Ama.
Weinig ervaring.
N - Meader

K: Prof. E.M. Meader, New Hampshire Agricultural Experiment Sta
tion, Durham, North Carolina, U.S.A.; 1955. Ontstaan uiteen kruising
van Earliblue met Bluecrop. Geïntr.: 1971.

Krachtige, opgaande groei, tamelijk open.
Matig grote, lichtblauwe, stevige bessen in vrij losse trossen. Goede smaak.
Een hoog percentage van de vruchten is rijp bij de eerste pluk. Zeer produktief, waardoor extra
aandacht voor de vruchthoutsnoei nodig is.
Weinig ervaring.
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N - Northland

K: Prof. Stanley Johnston enJ. E Moulton, Michigan State University
Agricultural Experiment Station, East Lansing, Michigan, U.S.A.;
1952. Ontstaan uiteen kruising van Berkeley met 19-H. Geïntr.: 1967.

Krachtige, wat brede groei met erg buigzame takken.
Vrij vroege rijptijd.
Matig grote, donkerblauwe, ronde en vrij stevige bessen. Goede smaak.
Zeer produktief.
Weinig ervaring.
N - Patriot

K: United States Department of Agriculture, Beltsville, Maryland,
U.S.A.; 1956. Ontstaan uit een kruising van U.S. 3 IDixi x Mich.
Lowbush-1) met Earliblue. Geïntr.: 1976.

Krachtige, opgaande groei, tamelijk open.
Zeer grote, wat afgeplatte bessen. Zeer goede smaak.
Weinig ervaring.
N - Spartan

K: United States Department of Agriculture, Beltsville, Maryland,
U.S.A.; 1956. Ontstaan uit een kruising van Earliblue met 11-93.
Geïntr.: 1977.

Krachtige, opgaande en open groei.
Zeer grote bessen. Goede smaak. Rijpt vroeg. Komt snel in produktie.
Lijkt op alle standplaatsen goed te voldoen, nog weinig ervaring.
O - Weymouth

K: United States Department of Agriculture, Weymouth, New Jersey,
U.S.A. Ontstaan uit een kruising van June met Cabot. Geïntr.: 1936.

Matige groei.
Tamelijk grote, donkerblauwe bessen met een zeer matige smaak. De bessen worden snel overrijp
en vallen dan af.
Niet bijzonder vatbaar voor taksterfte.
De belangrijkste eigenschap is de vroege rijptijd.

Afgevoerd
Blueray
Rijptijd gelijk aan die van Bluecrop, echter kwalitatief veel minder; zeer vatbaar voor taksterfte.
Herbert
Te kleine vruchten; zeer vatbaar voor taksterfte.
Ivanhoe
Afwijkende vruchtkleur, erg donker; zeer grote plukwond waardoor ongeschikt voor kleinverpakking; zeer vatbaar voor taksterfte.
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(Rubus L. sect. Moriferi)
De braam behoort evenals framboos tot het geslacht Rubus. De systematiek van de braam is zeer
ingewikkeld door de grote vormenrijkdom als gevolg van hybridisatie, apomixie en Polyploidie.
Tot het geslacht Rubus behoren meer dan 600 soorten, waaronder R. procerus en R. laciniatus.
De meeste rassen zijn min of meer ingewikkelde kruisingsprodukten van verschillende soorten.
Bramen kunnen op verschillende grondsoorten worden geteeld. De belangrijkste teeltgebieden
zijn Zuid-Beveland en de Bommelerwaard.
De oppervlakte met bramen in Nedeland was in 1974 ongeveer 80 ha; in 1983 was dit teruggelo
pen tot 35 à 40 ha. De handelsproduktie in 1983 bedroeg ca 1,0 miljoen kg (hoge produktie per
ha) met een waarde van 2,7 miljoen gulden. Het grootste deel van de produktie werd afgezet aan
de verwerkende industrie. Door de afnemende belangstelling voor de teelt ten behoeve van de
verwerking loopt de oppervlakte met bramen terug en heeft een verschuiving plaats naar de teelt
voor verse consumptie. De afzet voor verse consumptie is de laatste jaren ook absoluut gezien
toegenomen.
Raseigenschappen die bij de rassenkeuze een rol kunnen spelen zijn:
Bloei en bestuiving. De rassen zijn in het algemeen zelffertiel, waardoor geen kruisbestuiving
nodig is. Zie ook het hoofdstuk "Bestuiving" op blz. 17.
Stekelloosheid. Hoewel bramen van oorsprong gestekeld zijn, worden thans overwegend stekelloze rassen aangeplant, omdat het gewas van deze rassen gemakkelijker bewerkbaar is. Ook
hebben de stekelloze rassen Thornless Evergreen en Thornfree steviger en beter houdbare vruch
ten dan het sterk gestekelde ras Himalaya.
Oogsttijd. De aanvoer vindt plaats van eind juli tot half oktober. Voor spreiding van de aanvoer
is het gewenst rassen met verschillende rijptijd aan te planten. Het verschil in rijptijd tussen vroe
ge en late rassen is ongeveer drie weken. Per ras duurt de oogst vijf à zes weken.
Produktiviteit. Een hoge produktie en een hoge plukprestatie zijn gewenst. De produktie kan
nogal beïnvloed worden door taksterfte.
Geschiktheid voor verse consumptie. Voor de verse consumptie zijn stevige, goed houdbare
vruchten met een frisse, niet te zure smaak en een goed aroma van groot belang. Tussen de ras
sen bestaan hierin grote verschillen.
Geschiktheid voor verwerking. Bramen kunnen verwerkt worden tot sap, tot bramen op lichte
siroop of tot jam. Bij bramen op lichte siroop moet de consistentie van de vruchten goed blijven
en mag de kleur niet te licht worden. Ook voor sapbereiding is de kleur erg belangrijk. Vooral Hi
malaya is zeer geschikt voor verwerking.
Vatbaarheid voor ziekten en beschadigingen. Belangrijke schimmelziekten zijn bruinestengelvlekkenziekte (Rhabdospora ruborum), blad- en stengelvlekkenziekte (Septoria rubi),
stengelsterfte (Leptosphaeria coniothyrium), roest (Phragmidium violaceum) en vruchtrot (Botry
tis cinerea), waarvoor de rassen verschillend vatbaar zijn. Belangrijke dierlijke beschadigers zijn
de bramegalmijt (Aceria essigi), die de rode-vruchtenziekte veroorzaakt, spint en wantsen.
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Rassentabel
De rassen zijn per vroegheidsgroep alfabetisch gerangschikt.
vroegheidsgroep

ras

vroeg

Black Satin
Himalaya

B
A

middentijds

Thornless Evergreen

A

laat

Thornfree

A

rubriek

Rasbeschrijvingen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
B - Black Satin

K: United States Department of Agriculture en Southern Illinois Uni
versity, Carbondale, Illinois, U.S.A.; 1964. Ontstaan uit een kruising
van (US 1482 x Darrow> met Thornfree. Geïntr.: 1974.

Een krachtig groeiend, vroeg rijpend ras met tere vruchten. Heeft opgaande, ongestekelde scheu
ten en een lange oogsttijd.
Groei:
Krachtig met sterk vertakte scheuten.
Produktiviteit:
Zeer goed.
Rijptijd:
Begint vroeg en eindigt laat (eind juli tot half oktober); geen duidelijke
oogsttop.
Uiterlijk:
Groot en glanzend zwart.
Kwaliteit:
Teer (moet twee maal per week geplukt worden), doordat de vruchten teer
zijn, zijn ze slechts beperkt houdbaar, smaak tamelijk zuur, sappig. Matig tot
goed geschikt voor verwerking.
Ziekten en beschadigingen: Vatbaar voor vruchtrot.
A — Himalaya

Theodoor Reimers, Black Diamond
Een selectie uit Rubusprocerus. Omstreeks 1890in de U.S.A. geïntro
duceerd door Luther Burbank als Himalaya, in Duitsland door Reimers
als Theodoor Reimers.

Een krachtig groeiend, vroeg rijpend ras dat weinig eisen stelt aan de grond. De vruchten zijn zeer
geschikt voor verwerking.
Groei:
Krachtig, met sterk vertakte scheuten, lange vruchttakken, sterk gestekeld.
Produktiviteit:
Goed.
Rijptijd:
Vroeg, vanaf eind juli tot begin oktober met top in de derde week van
augustus.
Uiterlijk:
Vrij groot, rond tot kegelvormig.
Kwaliteit:
Kwetsbaar en daardoor slechts kort houdbaar, smaak goed, friszoet met rede
lijk aroma, sappig. Zeer geschikt voor verwerking.
Ziekten en beschadigingen: Vatbaar voor stengelziekten en vruchtrot; niet geheel winterhard. Bij
harde wind meer beschadiging van de vruchten dan bij de stekelloze rassen.
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A — Thornfree

K: United States Department of Agriculture, Beltsville, Mary
land, U.S.A.; 1959. Ontstaan uit een kruising van IMerton
Thornless x Brainerd) met !Eldorado x Merton). Geïntr.:
1966.

Een krachtig groeiend, laat rijpend ras met grote vruchten die geschikt zijn voor verse consumptie
en verwerking. Voldoet goed in Gelderland en matig in Zeeland.
Groei:
Krachtig, met lange dikke scheuten die gemakkelijk breken, matige vertakking,
ongestekeld.
Produktiviteit:
Kan zeer goed zijn, valt soms tegen door taksterfte.
Rijptijd:
Laat, vanaf tweede helft augustus tot eind oktober met top half september.
Volgens ervaringen in Zeeland worden daar in een koud najaar niet alle vruch
ten rijp.
Uiterlijk:
Vruchten duidelijk groter dan van Himalaya, stomp kegelvormig.
Kwaliteit:
Stevig, smaak goed, wat zuur, sappig met een goed aroma. Geschikt voor ver
se consumptie en voor verwerking.
Ziekten en beschadigingen: Vatbaar voor de stengelziekte Leptosphaeria coniothyrium, matig
vatbaar voor vruchtrot. Meer winterhard dan Himalaya.
A — Thornless Evergreen

Een stekelloze knopmutant van Oregon Evergreen (Rubus laciniatus). Omstreeks 1926 gevonden door Ph. Steffes, U.S.A.

Een matig groeiend, middentijds rijpend ras met zeer stevige vruchten. Het ras is duidelijk herken
baar aan de dubbel vierdelige blaadjes. De scheuten uit de wortelhals zijn ongestekeld. Opslag
uit de wortels is wel gestekeld en moet worden verwijderd. Goed geschikt voor verse consumptie,
matig tot goed geschikt voor verwerking. Oppassen voor te vroeg plukken daar dit zeer nadelig
is voor de smaak en produktie. Voldoet goed in Zeeland en matig in Gelderland.
Groei:
Matig, met lange, weinig vertakte scheuten, ongestekeld.
Produktiviteit:
Goed, aanlooptijd wat langer dan bij Himalaya, maar bij wat kleinere plantafstand later gelijk, hoge plukprestatie.
Rijptijd:
Middentijds, de oogst begint later en eindigt vroeger dan die van Himalaya,
met top eind augustus.
Uiterlijk:
Vruchten iets groter dan die van Himalaya, stomp kegelvormig.
Kwaliteit:
Zeer stevig, in rijpe toestand zoet, minder sappig en minder aromatisch dan Hi
malaya. Goed bestand tegen vervoer en daardoor vooral geschikt voor verse
consumptie. Matig tot goed geschikt voor verwerking.
Ziekten en beschadigingen: Vatbaar voor roest; matig vatbaar voor vruchtrot; minder vatbaar
voor stengelziekten dan Himalaya en meer winterhard.
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(Kasdruiven)

(Vitis vinifera LJ
Sinds 1975 is de oppervlakte kasdruiven van ruim 100 ha gedaald tot 40 ha in 1984. In 1983 werd
rond 1,3 miljoen kg aangevoerd. De prijs op deveiling was f 5, — per kg, terwijl goede koeldruiven
f7,— tot f 7,50 per kg opbrachten. Ondanks de prijsstijging neemt de teelt toch af.
In de periode 1980 tot en met 1983 werd gemiddeld ruim 40 miljoen kg druiven per jaar ingevoerd
o.a. uit Italië, Griekenland, West-Duitsland, Frankrijk, Spanje en Chili. Het merendeel van deze
druiven komt in het najaar naar Nederland, zodat er dan weinig ruimte is voor het eigen produkt.
Het koelen van druiven is dan ook een normale zaak geworden, maar er moet dan wel gezorgd
worden voor een gezond en goed produkt. Op de goede bedrijven wordt daar veel aandacht aan
besteed.
Het ras Black Alicante wordt het meest geteeld. Het ras Frankenthaler wordt nog wel in stookkassen geteeld; van de goede bedrijven worden de druiven uit de koude kassen enkele maanden in
koelhuizen bewaard.
Gros Maroc teelt men op minder groeikrachtige gronden; dit ras heeft het voordeel dat het kren
ten weinig arbeid vraagt.
Van de witte of gele rassen is Golden Champion het belangrijkste. Op de tweede plaats komt
Muscaat van Alexandrie. Golden Champion is het best op zijn plaats in kassen waar tijdens de
bloei wat bijgestookt kan worden. Het klimaat is dan beter te regelen. Dit ras kan hoogstens acht
weken in het koelhuis bewaard worden. Muscaat van Alexandrië blijft een moeilijk ras in de teelt.
Hoewel dit ras geen vreemd stuifmeel vraagt, valt de zetting vaak tegen. Om deze reden ligt de
produktie meestal niet hoog.
Raseigenschappen die bij de rassenkeuze een rol kunnen spelen zijn:
Bloei en bestuiving. Sommige rassen zoals Golden Champion vragen kruisbestuiving. De
meeste rassen zijn zelffertiel. Bijstoken tijdens de bloei kan bij sommige rassen de bestuiving be
vorderen bijvoorbeeld bij Golden Champion.
Oogsttijd. Afhankelijk van de teeltwijze en het ras worden in Nederland vanaf half augustus tot
in oktober druiven geoogst. Na de oogst kunnen goede partijen een aantal maanden in het koel
huis bewaard worden.
Produktiviteit. Een aantal factoren beïnvloeden de produktiviteit zoals de vorm en de mate
waarin het ras gesnoeid wordt. De vruchtbaarheid wordt bepaald door het aantal knoppen dat
men aanhoudt op het éénjarig hout. Bij vruchtbare rassen kan dus kort gesnoeid worden; voor
beelden hiervan zijn Muscaat van Alexandrië en Black Alicante. Rassen die een lange snoei eisen
zijn Golden Champion en Gros Maroc.
Bij een sterke groei zullen meer knoppen aangehouden worden dan bij een normale groei. De
laagst zittende knoppen aan het hout geven dan wel goede scheuten, maar brengen geen tros
mee. Voor het verkrijgen van een goede vruchtgrootte en vorm van de tros is krenten
noodzakelijk.
Bewaarbaarheid. Er wordt in het algemeen de nadruk gelegd op het bewaren van de druiven in
de koelhuizen. Dit betekent ruim krenten, een goede verzorging tijdens de teelt en rijp oogsten. De
druiven kunnen dan drie en de beste partijen zelfs zes maanden bewaard worden. Op de wat zwaar
dere gronden worden de beste koeldruiven geteeld, hoewel de verzorging een grote rol speelt.
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Vatbaarheid voor ziekten en beschadigingen. Bij alle rassen komt dode-armziekte (Phomopsis
viticola) voor, die vooral optreedt bij het ouder worden van de bomen. Sectoren in de stam sterven
dan af, waarbij de ziekte zich sneller in de lengte dan in de breedte van de stam ontwikkelt. Door
de stam terug te zagen, ruim voorbij het dode gedeelte, kan de boom gespaard worden. Als de aan
tasting te groot is, worden alle bomen in de kas tot vlak boven de grond afgezaagd. Na enkele jaren
beschikt de teler dan weer over een kas met jonge bomen.
Bij een aantasting door meeldauw (Uncinula necatori zijn de bladeren, vooral aan de bovenzijde,
en de onrijpe vruchten bedekt met een fijn, wit, poedervormig schimmellaagje. De bladeren ver
schrompelen, vallen vroegtijdig af en de vruchten barsten.
Het verdrogen van de besstelen bij het ras Frankenthaler en het afsterven van de hoofdsteel van
de trosbij Muscaat van Alexandrie wordt in de praktijk lamsteligheid genoemd. Het is een fysiogene
afwijking, die sterk samenhangt met de verdamping van het gewas. Hoe groter de verschillen in
temperatuur en luchtvochtigheid, hoe ernstiger lamsteligheid kan optreden.
Onderstammen. Voorheen was het afsterven van Black Alicante een probleem. Een wisselende
waterstand en een minder goede structuur (zuurstofgebrek) waren de oorzaken. Door de gronden
te ontwateren is dit verbeterd. Op gronden waar de structuur geen probleem is, kan Black Alicante
het best op eigen wortel geteeld worden. De ongunstige eigenschappen van andere rassen, wan
neer deze rassen gebruikt worden als onderstam, zijn vaak in Black Alicante terug te vinden. In proe
ven is gebleken dat Foster's White Seedling één van de beste onderstammen is als enten nodig is.
Wel blijven de bessen soms iets kleiner. Black Alicante, geënt op het ras Frankenthaler, geeft op
latere leeftijd vaak lamsteligheid.
Golden Champion op Frankenthaler geeft meer trossen, maar rijpt later. Wordt Muscaat van
Alexandrië op een sterkere onderstam geënt, dan neemt de produktie toe, maar de typische
muskussmaak wordt minder.
Rassentabel
De rassen zijn per kleurgroep alfabetisch gerangschikt.
kleurgroep

ras

rubriek

blauw

Black Alicante
Frankenthaler
Gros Maroc

A
A
B

wit

Golden Champion
Muscaat van Alexandrië

A
A
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Rasbeschrijvingen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
A — Black Alicante

Alicante, Spaanse, Blaue Alicante, Granacke, Granaxa
Herkomst: Spanje.

In Nederland de meest voorkomende druif. Heeft zeer goede eigenschappen. Brede trossen en
flinke bessen, die een zeer stevige schil en een mooie waslaag bezitten. Door de goede geschikt
heid voor bewaring is Black Alicante thans nog door geen enkel ras te vervangen. Het voortijdig
afstervan van de bomen op minder goede gronden is een nadeel.
In stookkassen minder geschikt; beter geschikt voor koude kassen.
Groei:
Sterk.
Produktiviteit:
Uitstekend. Kan zowel op staand, schuin als horizontaal snoer geteeld wor
den. Wordt op staand snoer wel op kraagoog of op één knop gesnoeid. Op
schuin snoer op één of twee knoppen en op horizontaal snoer op twee of drie
knoppen snoeien. Geeft in kassen zonder of met een zeer vroege, weinig scha
delijke voorteelt, de hoogste produktie en de beste resultaten voor bewaring.
Krent moeilijk, vooral als de temperatuur teveel daalt Cs nachts rond 9°C en
overdag 15-18°C of lager).
Rijptijd:
Tweede helft van september tot in oktober.
Uiterlijk:
Brede tros, goed geschouderd. Kloeke bes met dikke schil en mooie waslaag.
De kleur is donkerblauw. Soms een gedrongen tros die erg dicht op het hout
zit. In de stookkassen soms minder mooie kleur door te hoge temperaturen.
Kwaliteit:
Bij voldoende rijpheid goede smaak.
Bewaarbaarheid: Drie tot zes maanden in het koelhuis.
Ziekten en beschadigingen: Op oudere leeftijd vatbaar voor dode-armziekte. Vatbaar voor Alicanteziekte: de wortels sterven af door gebrek aan zuurstof.
A — Frankenthaler

Blauer Trolinger, Black Hamburgh, Frankenthal, Bla Frankendaler,
Gross Vernach
Herkomst: onbekend.

Dit ras wordt wel gehandhaafd om zijn vroegheid. In koude kassen op de goede gronden kan
Frankenthaler goede resultaten geven.
Groei:
Sterk.
Produktiviteit:
Matig. Moet op horizontaal snoer geteeld worden en dan op drie tot vier knop
pen gesnoeid. In stookkassen is een langere snoei nodig dan in koude kassen;
dit geldt echter voor alle rassen. Soms goede ervaringen op schuine snoeren.
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 teveel trossen per boom han
gen. Blijft dan rood en soms zelfs groen.
Kwaliteit:
Knappend vruchtvlees. Dunne schil. Zoet.
Ziekten en beschadigingen: Vatbaar voor meeldauw. Oudere bomen hebben soms last van de
dode-armziekte. Gevoelig voor lamsteligheid, vooral op lichtere gronden en
daar waar de waterstand wisselt. Gevoelig voor oedeem bij een luchtvochtig
heid van meer dan 80%.
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A — Golden Champion

K: Thompson, Dalkeith, Engeland; 1863.

De Golden Champion is nog altijd de beste witte druif. De grote trossen en flinke bessen, die bij
voldoende rijpheid doorschijnend geel zijn, zijn zeer aantrekkelijk en hebben een hoge handels
waarde. Vooral geschikt voor de stookkas; voor koude kas matig geschikt.
Groei:
Sterk.
Produktiviteit:
Matig. Horizontaal snoer noodzakelijk. Moet op vier tot vijf knoppen gesnoeid
worden. Het stuifmeel is steriel. In koude kassen valt de vruchtzetting bij on
gunstig weer tegen; het ras is in stookkassen dan ook beter op zijn plaats.
Droogstoken is de nazomer is noodzakelijk. De bessen komen door stoken bo
vendien beter op kleur.
Tweede helft van september tot in oktober. De rijptijd is bij dit ras sterk afhan
Rijptijd:
kelijk van de hoeveelheid trossen per boom, de voorteelt en de verdere cultuurzorgen. De grootte van de bes is vooral afhankelijk van de vruchtzetting en de
groeikracht van de bomen.
Grote, brede tros met afhangende schouders. Kloeke bes, die bij voldoende
Uiterlijk:
rijpheid doorschijnend geel is, anders groengeel. Dunne schil en lange steel.
Prima smaak. De kwaliteit is beter als de bessen een goudgele kleur hebben.
Kwaliteit:
Bewaarbaarheid: Wordt soms één tot twee maanden in het koelhuis bewaard; de bessen krijgen
echter spoedig bruine vlekjes. De waarde daalt dan sterk.
Ziekten en beschadigingen: Gevoelig voor spint; vatbaar voor dode-armziekte en botrytis; gevoe
lig voor lamsteligheid; chlorose komt veel voor; het is meestal een gevolg van
een tekort aan magnesium.
B — Gros Maroc

Herkomst: Afrika. Waarschijnlijk via Engeland naar ons land
gekomen.

Dit zeer krachtig groeiende ras is gemakkelijk in de teelt. Het krenten kost veel minder arbeid dan
bij Black Alicante. Groeit op minder goede gronden veel beter dan de andere rassen. Omdat de
bessen groot zijn, wordt dit ras op de veiling goed betaald, ondanks de minder goede smaak en
de kleinere tros. Geschikt voor de koude kas.
Groei:
Zeer sterk.
Produktiviteit:
Alleen bij zeer lange snoei (vier tot vijf knoppen) voldoende vruchtbaar. Beslist
op horizontaal snoer telen. Geeft weinig vervanghout.
Rijptijd:
Eind september tot in oktober.
Uiterlijk:
Kleine tot matig grote trossen; grote bessen, die afgeplat zijn. Diepblauwe
kleur met mooie waslaag.
Kwaliteit:
Smaak matig goed, flauw. Vlezige bes, die al vroeg donker kleurt maar dan
nog niet rijp is.
Bewaarbaarheid: Twee tot drie maanden in het koelhuis.
Ziekten en beschadigingen: Vatbaar voor meeldauw en gevoelig voor oedeem.
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A — Muscaat van Alexandrie Muscat Blanc d'Alexandrie, Muscat d'Alexandrie, Muscat of
Alexandrië, Weisser Muscat von Alexandrie
Herkomst: Middellandse Zeegebied.
Deze zeer naar muskus smakende druif vraagt een prima verzorging. Om te voorkomen dat de tros
sen leeg ruien, is tijdens de bloei een hogeluchtvochtigheid 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.
Geschikt voor stookkas en koude kas. De tros heeft een hogere handelswaarde als de bessen geel
zijn. Daarom meer in stookkassen op haar plaats, zodat in het najaar tijdens ongunstig weer wat
kan worden bijgestookt.
Groei:
Matig sterk.
Produktiviteit:
Kan zeer goed zijn. Aan één scheut komen soms wel drie of vier trossen voor.
Doordat de zetting vaak tegenvalt is de produktie meestal niet hoog. Op staand
snoer kan op één knop en soms wel op kraagoog worden gesnoeid. Op horizon
taal snoer is de scheutontwikkeling regelmatiger, wat een gunstiger invloed
heeft op de zetting. Horizontaal snoer op twee of drie knoppen
snoeien.
Rijptijd:
Eind september; oktober in de koude kas.
Uiterlijk:
Bij goede zetting mooie, breedgeschouderde tros. Vaak graterig door slechte
zetting. Grote geelgroene bes.
Kwaliteit:
Knappend vruchtvlees. Als de bessen geel zijn een heerlijke muskussmaak. Bij
een sterke groei neemt de muskussmaak af.
Bewaarbaarheid: Twee tot vier maanden in het koelhuis.
Ziekten en beschadigingen: Vatbaar voor meeldauw; gevoelig voor spint en lamsteligheid (doodsteel).
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(Rubus idaeus LJ
De framboos behoort evenals de braam tot het geslacht Rubus. Binnen dit geslacht heeft men
kruisingen uitgevoerd waardoor een aantal hybriden ontstaan zijn. De meest bekende kruising is
die tussen een Noordamerikaanse framboos en een braam waaruit de loganbes (R. loganobaccus)
is ontstaan. Een andere soort die behoort tot dit geslacht is de Japanse wijnbes (R. phoenicotasius) die uitsluitend door particulieren wordt aangeplant.
Binnen de soort R. idaeus onderscheidt men de gewone framboos en de herfstframboos. De
herfstframboos vormt, in tegenstelling tot de gewone framboos, die tweejarig is, in het najaar
vruchten aan de toppen van de scheuten die in de zomer gegroeid zijn.
Om een optimale oogst in de herfst te krijgen worden in de winter alle scheuten tot op de grond
teruggesnoeid. Doet men dit niet dan sterven de stengels 's winters gedeeltelijk in en dragen de
daarop volgende zomer in juli op de lager gelegen, nog niet uitgelopen knoppen. Dit gaat echter
ten koste van de groei van de nieuwe scheuten. De produktie van de herfstframboos is in het
algemeen wat lager dan van de gewone framboos. De vatbaarheid voor ziekten lijkt geringer.
Voor een goede teelt van framboos is gezond plantmateriaal noodzakelijk. Frambozen groeien
goed op zand en op niet te zware klei, mits de waterhuishouding goed is. De belangrijkste teeltgebieden zijn de Baronie van Breda en Zuid-Beveland. De oppervlakte in Nederland was in 1978
79 ha, in 1983 ca 40 ha. De handelsproduktie in Nederland was in 1983 0,7 miljoen kg met een
waarde van 2,3 miljoen gulden.
Raseigenschappen die bij de rassenkeuze een rol kunnen spelen zijn:
Bloei en bestuiving. Framboos is in het algemeen zelfverdraagzaam, maar insekten bevorderen
vruchtzetting. Een slechte vruchtzetting veroorzaakt niet alleen kleinere vruchten maar ook
vruchten van mindere kwaliteit. Zie ook het hoofdstuk "Bestuiving" op blz. 17.
Oogsttijd. Frambozen zijn te vervroegen door een plastic tunnel over het gewas te plaatsen. De
aanvoerperiode kan hierdoor met twee weken vervroegd worden. Van de drie vroege rassen die
hiervoor in aanmerking komen namelijk Malling Promise, Glen Clova en Spica lijkt de laatste het
meest geschikt door de matige groeikracht. Het verschil in rijptijd tussen vroege en late rassen
zonder vervroeging bedraagt ongeveer twee weken. Per ras duurt de oogst drie tot vier weken.
Produktiviteit. Produktieverlies kan veroorzaakt worden door wind, slechte vochtvoorziening,
vruchtrot en stengelziekten. Tussen de rassen bestaat verschil in gevoeligheid hiervoor.
Plukbaarheid. De plukprestatie hangt naast de vruchtgrootte af van de wijze van oogsten, na
melijk met of zonder dop. Bij oogsten zonder dop is het belangrijk dat de bloembodem gemakke
lijk los laat. Sommige rassen zijn beter geschikt om met dop te oogsten vanwege de tere, holle
vruchten. Oogsten met dop geeft een gewichtsvermeerdering van 10% en de vruchten zijn wel
licht beter houdbaar.
Geschiktheid voor verse consumptie. De vruchten moeten stevig en regelmatig van vorm zijn
en een frisse, niet te zure smaak hebben. Daarnaast is de houdbaarheid van groot belang.
Geschiktheid voor verwerking. Frambozen kunnen verwerkt worden tot sap, tot vruchten op
siroop, puree of saus en jam. Frambozen voor verwerking moeten dieprood van kleur zijn en vol
doende smaak en aroma bezitten. De rassen verschillen in geschiktheid voor verwerking.
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Vatbaarheid voor ziekten en beschadigingen. De belangrijkste schimmelziekten, waarvoor
de rassen verschillend vatbaar zijn, zijn vruchtrot (Botrytis cinerea), stengelsterfte (Leptosphaeria
coniothyrium), stengelvlekkenziekte (Elsinoë veneta), twijgsterfte (Didymella applanata) en meel
dauw ISphaerotheca alchemillae). Ook zijn de rassen verschillend vatbaar voor mozaïekvirus. Op
kalkrijke gronden treedt bij frambozen gemakkelijk mangaangebrek op.
Rassentabel
De rassen zijn per vroegheidsgroep alfabetisch gerangschikt.
vroegheidsgroep

ras

vroeg

Glen Clova
Malling Delight
Malling Promise
Spica

A
N
B
B

middentijds

Jochems Roem
Rode Radboud

0
B

laat

Schönemann

A

rubriek

Rasbeschrijvingen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
Voor herfstframboos zie blz. 94.
A - Glen Clova

K: Scottish Horticultural Research institute, Auchincruive, Schot
land. Ontstaan uit in 1960 uitgevoerde kruisingen. Geïntr.: 1969.

Een goed groeiend, vroeg rijpend ras met vruchten van goede kwaliteit, die goed bestand zijn te
gen regen.
Groei:
Zeer krachtig, met veel jonge scheuten.
Produktiviteit:
Goed.
Rijptijd:
Vroeg, vrijwel gelijk met Malling Promise.
Plukbaarheid:
Goed, vruchten wat verscholen tussen de bladeren.
Uiterlijk:
Tamelijk groot, iets lichtrood, lang kegelvormig.
Kwaliteit:
Stevig, sappig, goede smaak. Geschikt voor verwerking.
Ziekten en beschadigingen: Vatbaar voor meeldauw op de vruchten; weinig vatbaar voor
vruchtrot; zware stengels vatbaar voor stengelziekten.
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Jochems Roem

K: A. Jochems, Zundert. Zou zijn ontstaan uit Malling Promise.

Een middentijds rijpend, erg produktief ras, geeft een zwaar gewas waarvan de vruchtstengels
door wind gemakkelijk breken.
Groei:
Krachtig.
Produktiviteit:
Zeer goed.
Rijptijd:
Middentijds.
Plukbaarheid:
Matig, de vrucht laat moeilijk los van de bloembodem.
Uiterlijk:
Groot, helderrood, kegelvormig.
Kwaliteit :
Tamelijk stevig, enigszins grofkorrelig, smaak matig. Door grote holten in de
vruchten zakken deze gemakkelijk in elkaar. Minder geschikt voor sapbereiding
en ongeschikt voor verwerking op sap.
Ziekten en beschadigingen: Vatbaar voor vruchtrot en mozaïekvirus.
N - Malling Delight

K: East Malling Research Station, Kent, Engeland; 1965. Ontstaan
uit complexe kruisingen, o.a. Preussen, Burnetholm, Malling Pro
mise, Lloyd George, Baumforth A en Pyne's Royal. Geïntr.: 1974.

Een zeer produktief, vroeg rijpend ras met zeer grote, licht gekleurde vruchten.
Groei:
Zeer krachtig, met beperkt aantal jonge scheuten en lange vruchtstengels die
gemakkelijk uitbreken.
Produktiviteit:
Zeer goed.
Rijptijd:
Vroeg.
Plukbaarheid:
Goed, moet echter vanwege de grote holten in de vruchten voorzichtig geplukt
worden. Leent zich goed om met kelk en bloembodem geplukt (geknipt) te
worden.
Zeer groot, iets oranjerood, stomp kegelvormig.
Uiterlijk:
Teer, smaak zeer goed, de vruchten zakken door de grote holte snel in elkaar.
Kwaliteit:
Ziekten en beschadigingen: Vatbaar voor vruchtrot, verder weinig ervaring.
B - Malling Promise

K: East Malling Research Station, Kent, Engeland; 1937. Ontstaan
uit een kruising van Newburgh met (Lloyd George x Pyne's Roy
al). Geïntr.: 1944.

Een produktief ras met mooie grote vruchten. Voldoet op klei beter dan op zand. Soms moeilijk
heden door stengelsterfte vóór en tijdens de oogst en door slechte vruchtzetting misvormde
vruchten. Bestuiving door insekten is zeker bij dit ras belangrijk voor een goede vruchtzetting.
Groei:
Tamelijk krachtig, sterk uithangende scheuten, veel jonge scheuten, vroeg uit
lopend.
Produktiviteit:
Kan goed zijn.
Rijptijd:
Vroeg.
Plukbaarheid:
Tamelijk goed.
Uiterlijk:
Groot, normaal rood, lang kegelvormig.
Kwaliteit:
Tamelijk zacht, goed van smaak en aroma. Geschikt voor verwerking op sap,
minder geschikt voor diepvries.
Ziekten en beschadigingen: Vatbaar voor vruchtrot en stengelsterfte. Stelt hoge eisen
aan de ontwatering van de grond en beschutting tegen wind.
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B - Rode Radboud

Radboud C
K: /. Rietsema, Breda. Ontstaan uit een kruising van ingeteelde
stammen van Haagse Bruine en vermoedelijk Devon. Geïntr.: om
streeks 1939.
Een goed groeiend, middentijds rijpend ras met vruchten die speciaal geschikt zijn voor
verwerking.
Tamelijk krachtig, uithangende scheuten, matig veel jonge scheuten.
Groei:
Produktiviteit:
Goed.
Rijptijd:
Middentijds.
Plukbaarheid:
Matig.
Uiterlijk:
Tamelijk groot, tamelijk donkerrood, lang kegelvormig.
Kwaliteit:
Stevig, weinig aroma. Zeer geschikt voor verwerking op sap.
Ziekten en beschadigingen: Vatbaar voor mozaïekvirus.

A - Schönemann

K: W. Schönemann, Feldbach bij Stuttgart, Duitse Bondsrepu
bliek. Ontstaan uit een kruising van Lloyd George met Preussen.
Geïntr.: 1950.

Een laat rijpend ras met vruchten van goede kwaliteit. Vraagt een goede vochtvoorziening daar
anders de vruchten te klein blijven.
Groei:
Krachtig, met een beperkt aantal grondscheuten.
Produktiviteit:
Goed.
Rijptijd:
Laat.
Plukbaarheid:
Tamelijk goed indien volledig rijp.
Uiterlijk:
Matig groot, iets dof donkerrood, lang kegelvormig.
Kwaliteit:
Stevig, smaak matig, wat zuur met sterk aroma. Geschikt voor venwerking.
Ziekten en beschadigingen: Vatbaar voor meeldauw; gevoelig voor zwavelbevattende gewas
beschermingsmiddelen.
B - Spica

K: Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen, Wageningen; 1960. Ontstaan uit een kruising van Malling Jewel met Willa
mette. Geïntr.: 1973.

Een produktief ras dat slechts enkele dagen later rijpt dan Malling Promise. Lijkt het geschiktste
ras voor vervroeging in een plastic tunnel.
Groei:
Matig.
Produktiviteit:
Goed.
Rijptijd:
Vroeg.
Plukbaarheid:
Goed.
Uiterlijk:
Matig groot, helderrood, kegelvormig.
Kwaliteit:
Stevig, goede smaak. Zeer geschikt voor venwerking.
Ziekten en beschadigingen: Tamelijk vatbaar voor vruchtrot.

Afgevoerd
Sirius
Vruchten te klein, produktiviteit matig.
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Herfstframboos
N - Heritage

K: New York State Agricultural Experiment Station, Geneva, New
York, U.S.A.; 1958. Ontstaan uit een kruising van Durham met
(Mi/ton x Cuthbert). Ge/ntr.: 1969.

Een groeikrachtig, redelijk produktief ras met kleine, zeer stevige vruchten.
Groei:
Krachtig, met opgaande en tamelijk gestekelde scheuten en korte vrucht
stengels.
Produktiviteit:
Redelijk goed.
Rijptijd:
Eind augustus tot half oktober.
Plukbaarheid:
Goed.
Uiterlijk:
Vrij klein (ongeveer een derde kleiner dan de gewone framboos), rond, helder
rood, vruchtgrootte loopt tijdens de oogstperiode duidelijk terug.
Kwaliteit:
Zeer stevig met goede smaak, weinig aroma en weinig sappig.
Ziekten en beschadigingen: Vatbaar voor verwelkingsziekte.
Zefa Herbsternte

K: Eidgenössische Forschungsanstalt, Wädenswil, Zwitserland;
1955. Ontstaan uit een kruising van (Indian Summer x Romy) met
Romy. Geïntr.: 1963.

Een redelijk produktief ras met grote vruchten.
Groei:
Tamelijk krachtig.
Produktiviteit:
Redelijk goed.
Rijptijd:
Half augustus tot eind oktober.
Plukbaarheid:
Matig.
Uiterlijk:
Groot, donkerrood en lang kegelvormig.
Kwaliteit:
Tamelijk stevig met goede smaak.
Ziekten en beschadigingen: Vatbaar voor mozaïekvirus.
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Kers
(Prunus avium L. en Prunus cerasus LJ
Kersen kunnen worden ingedeeld naar zoete (P. avium) en zure (P. cerasus) kersen. De Meikers
is een bastaard, ontstaan uit een kruising van P. avium en P. cerasus.
De oppervlakte met vooral zoete kersen en Meikers neemt nog steeds af. De oorzaken hiervan
liggen onveranderd vooral op het teelttechnische vlak. Doordat het zoeken naar zwakke groei ver
oorzakende onderstammen tot nu toe weinig succes had, blijft er vooral bij zoete kersen sprake
van grote bomen met daaraan verbonden hoge plukkosten en moeilijker uit te voeren gewasbe
schermingsmaatregelen. Er is thans sprake van veelbelovende ontwikkelingen op onderstammengebied in Duitsland en België; het zal echter nog lang duren voordat een zwakke onderstam voor
de Nederlandse praktijk beschikbaar is. Verder is er sprake van een geringe oogstzekerheid ten
gevolge van minder gunstige weersomstandigheden tijdens de bloei, de meestal grote gevoelig
heid voor scheuren van de vruchten bij nat weer en beschadiging van de vruchten ten gevolge
van wind. De onrendabele aanloopperiode is bij kersen nog steeds vrij lang. Ook treedt vaak veel
uitval van bomen op als gevolg van bacteriekanker (Pseudomonas mors-prunorum). Tevens spe
len de hoge kosten van vogelwering een belangrijke rol.
Het totale areaal van zoete en zure kersen in 1983 bedroeg 882 ha. De belangrijkste produktiegebieden van zoete en zure kersen zijn Zuid-Limburg, Gelderland en Zuid-Utrecht met respectievelijk
44%, 44% en 6% van de totale oppervlakte. De handelsproduktie van zoete en zure kersen be
droeg in de jaren 1980 tot en met 1983 gemiddeld 2,9 miljoen kg per jaar ter waarde van 6,1 mil
joen gulden. Daarnaast werd gemiddeld 12,7 miljoen kg per jaar ingevoerd, voornamelijk uit
West-Duitsland, België, Italië en Frankrijk. Van de totaal in Nederland geproduceerde hoeveel
heid kersen werd in de periode 1980 tot en met 1983 gemiddeld per jaar 52% verwerkt. De ver
werkte zoete kersen worden voornamelijk ingevroren en gebruikt voor de bereiding van jam en
kersen op water of siroop. Het grootste deel van de zure kersen wordt direct geconserveerd in
siroop. Over de per ras voorkomende oppervlakten zijn geen cijfers bekend.

Raseigenschappen die bij de rassenkeuze een rol kunnen spelen zijn:
Bloei en bestuiving. Kruisbestuiving is bij zoete kersen vereist, behalve bij Meikers, die ontstaan
is uit kruising van een zoete met een zure kers. Kruisbestuiving zou echter bij Meikers een betere
vruchtdracht geven. Bij zure kersen komt vruchtdracht als gevolg van zelfbestuiving in verschil
lende mate voor. Kruisbestuiving tussen zoete en zure kersen geeft zeer wisselende resultaten.
Om vooral bij zoete kersen een goede vruchtzetting te verkrijgen, is het noodzakelijk meerdere
rassen gemengd aan te planten. Bij de zoete kers is er sprake van zogenaamde compatibiliteitsgroepen. Binnen een groep kunnen rassen elkaar niet met succes bevruchten; rassen uit verschil
lende groepen echter wel. Van de rassen die bij elkaar geplant worden, moeten de bloeiperioden
zoveel mogelijk gelijk liggen ten einde de meeste kans op een goede kruisbestuiving te hebben,
terwijl de rassen die elkaar moeten bestuiven voor elkaar geschikt stuifmeel moeten bezitten. Zie
daartoe het hoofdstuk "Bestuiving" op blz. 16.
Produktiviteit. Als gevolg van vaak minder gunstige weersomstandigheden tijdens de bloei kan
de opbrengst van jaar tot jaar nogal variëren. Bij nat weer kan door de grote gevoeligheid voor
scheuren van vooral de rijpe vruchten, al of niet gevolgd door botrytis-aantasting, de opbrengst
sterk dalen. De rassen zijn verschillend gevoelig voor scheuren. Vogels kunnen een groot deel
van de oogst opeten.
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Kwaliteit. Voor een goede kwaliteit moeten de kersen bij de pluk voldoende rijp zijn en voorzich
tig worden geplukt. Door verwondingen, bijvoorbeeld door het loslaten van de steel, gaat de
vrucht spoedig rotten. Kersen bestemd voor verwerking worden zonder steel geplukt. Kneuzin
gen, zonder dat die overigens de schil beschadigen, resulteren in bruine verkleuringen. De gevoe
ligheid voor scheuren ten gevolge van regen is een belangrijk kwaliteitskenmerk. Gescheurde
vruchten zijn nauwelijks of niet te vervoeren en rotten snel. Kersen bevatten geen zetmeel zoals
appelen en peren en kunnen daardoor na het oogsten geen suikers vormen of narijpen. Ze moeten
dus rijp geplukt worden.
Oogsttijdstip. De vruchten aan een boom zijn niet gelijktijdig rijp. Het oogsttijdstip wordt zó ge
kozen, dat het grootste deel van de vruchten rijp is en er nog vrijwel geen overrijpe vruchten zijn.
Een overzicht van de rijptijden is opgenomen in de rijptijdengrafieken.
Vatbaarheid voor ziekten en beschadigingen. Vaak treedt veel uitval op van bomen als ge
volg van bacteriekanker (Pseudomonas mors-prunorum). De vruchten kunnen nogal eens aange
tast worden door Monilia-rot (MoniHnia fructigena en M. taxa) en Botrytis-rot fBotrytis cinerea).
Dit kan vooral voorkomen bij dichte bomen en op dichte trossen hangende vruchten. Ook veroor
zaken deze schimmels tak- en bloesemsterfte. De rassen zijn verschillend vatbaar voor deze ziek
ten. Vooral bij Morel kan in natte jaren nogal wat loodglans (Chondrostereum purpureum) voor
komen, terwijl dit ras ook last heeft van bladvalziekte (Blumeriella jaapii). Vooral zure maar ook
zoete kersen zijn vatbaar voor bitterrot (Colletotrichum gloeosporioides). Vogels lusten kersen erg
graag. Vogelafweer is dan ook noodzakelijk. Onder netten brengen van de aanplant is de enige
werkelijk afdoende methode.
Na de uitzonderlijke winter van 1978/1979 is niet gebleken dat er rasverschillen bestaan ten aan
zien van de gevoeligheid voor wintervorst.
Boomvorm. Kerseteelt vindt nog steeds plaats aan hoogstambomen. Ervaringen in de proeftuin
te Geldermalsen hebben aangetoond dat sommige kerserassen goed als kleinere boom te telen
zijn in een soort spilvorm.
Onderstammen. De raseigenschappen kunnen in meer of mindere mate beïnvloed worden door
de onderstam waarop het ras geënt is. De keus van de onderstam was tot voor kort beperkt tot
zaailingen van Limburgse Boskriek (Prunus avium) en de vegetatief vermeerderbare onderstam
F12/1, geselecteerd uit P. avium door het proefstation te East Malling. Enkele jaren geleden intro
duceerde dit proefstation een nieuwe kerse-onderstam: Colt. Deze is thans ook in Nederland ver
krijgbaar. Het lijkt niet onmogelijk dat er binnen enkele jaren nog enkele nieuwe onderstammen
voor kers beschikbaar zullen komen. Zowel in België als in Duitsland beschikt men over enkele
nieuwe onderstammen, die de groei van de zoete kers sterk beperken. Het Belgische proefstation
te Grand-Manil bij Gembloux heeft inmiddels twee onderstammen uitgebracht:
GM 61 (Prunus dawyckensis) en GM 79 (P. canescens). De ervaring in de teelt is met deze on
derstammen nog zeer gering.
Het Engelse proefstation te East Malling heeft recentelijk naast Colt nog twee onderstammen
("Cob" en "Cornflower"), voortkomende uit dezelfde kruising (P. avium x P. pseudocerasus) uit
gebracht, met name voor de sierteelt. Cob is inmiddels even vorstgevoelig gebleken als Colt.
Tenslotte heeft East Malling een nieuwe P. avium selectie uitgebracht onder de naam "Charger".
Op deze onderstam is de groei even sterk als op F 12/1, doch produktiezou eerder intreden. Char
ger zou beter te vermeerderen zijn dan F 12/1. Er is nauwelijks teeltervaring met deze onderstam.
F 12/1. Veroorzaakt een zeer sterke groei. De verankering is uitstekend, de stammen zijn mooi
recht en uniform. Is resistent tegen bacteriekanker. Heeft in de boomkwekerij veel last van wor
telknobbel (Agrobacterium tumefaciens) en is daarom bij kwekers niet geliefd. De wortelknobbels
moeten vóór aflevering worden verwijderd. Dit vereist veel arbeid en gaat ten koste van het wor
telstelsel.
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Limburgse Boskriek. Als zodanig worden alleen zaailingen gekeurd die afkomstig zijn uit zaad
van goedgekeurde moederbomen. De Limburgse Boskriek veroorzaakt een sterke groei. Aange
zien het zaailingonderstammen zijn wordt geselecteerd op uniformiteit. Zaailingen die niet af
komstig zijn van goedgekeurde moederbomen worden gekeurd als zaailingkers.
Colt (P. avium x P. pseudocerasus). Deze onderstam is kwekersrechte/ijk beschermd. Kw.r.
1979. Veroorzaakt volgens Engelse gegevens bij zoete kersen minder sterke groei dan F12/1. Kelleriis nr. 16 groeide te Wilhelminadorp in de eerste 3 jaar op Colt iets sterker dan op Limburgse
Boskriek. Er is nog weinig zekerheid over de uiteindelijke groeikracht in goede fruitbeplantingen.
De vruchtbaarheid treedt op Colt iets vroeger in.
Is in de boomkwekerijfase gevoelig voor wintervorst, niet alleen in landen als Canada en Polen,
maar ook in Nederland en Engeland. Er zijn geen gegevens over vorstschade bij bomen op Colt.
Colt is gemakkelijk te vermeerderen via zomerstek, winterstek (basisstek met wortelbeginsel) en
afleggen.
Er is nog vrijwel geen ervaring met Colt als onderstam, zodat voorzichtigheid geboden is.
Eigenschappen van kerseonderstammen en de invloed daarvan op het ras

Eigenschappen:
Groeikracht
Verankering
Vermeerdering
Winterhardheid in
boomkwekerij
Ziekten
- bacteriekanker
Diversen
- oculatiehoogte
- overige

Invloed op het ras:
Aanvang produktie

Limburgse
Boskriek

Colt

F 12/1

sterk
zeer goed
goed

sterk
zeer goed
goed

zeer sterk
zeer goed
matig

goed

matig

goed

niet vatbaar

niet vatbaar

wisselend

wisselend

-

-

tamelijk vroeg

vroeg

wisselend
zeer gevoelig
voor wortel
knobbel
tamelijk vroeg

... = geen of onvoldoende gegevens bekend.
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Het tabellarisch overzicht geeft slechts een globale weergave van een aantal eigenschappen van
de diverse rassen.
Omdat sommige van de eigenschappen sterk beïnvloed kunnen worden door bepaalde teelthan
delingen en andere maatregelen moet voor een juiste beoordeling van de hier vermelde eigen
schappen verwezen worden naar de meer gedetailleerde rasbeschrijvingen.

ras

groei
kracht

bloei1)

produktiviteit

aanvang
produktie
z =
m=
s =
zs =

gevoelig
heid voor
beurtjaren

produktieniveau

zwak v = vroeg v = vroeg m = matig
matig tv = tam. tv = tam. g = goed
sterk
vroeg
vroeg zg = zeer
m = mid.- nv= niet
zeer
goed
vroeg
sterk
tijds
tl = tam.
taat
I = laat

n = niet
gev.
w = wein.
gev.
m = mat.
gev.
z = zeer
gev.

Zoete kers
Annabella
Castor
Corum
Early Rivers
Frühe Rote Meckenheimer
Inspecteur Löhnis
Meikers
Merton Premier
Pater van Mansfeld
Pollux
Schneiders Späte Kn.
Udense Spaanse
Venus
Wijnkers

m-s
zs
zs
zs
m-s
s
m
m-s
s
m-s
m-s
m-s
zs
zs

I
tl

m-s
m-s
m-s

I
tl
I

V
V
V

I
m
V

tv
nv
nv
tv
V
V
V
V

m

tv

V

V

I
m
tl
I

V

nv
V

nv

g
g
g
g
g
zg
g
g
zg
g
m
g
zg
g

n
n
n
n
n
n
z
n
n
n
n
m
n
n

g
g
g

n
z
z

Zure kers
Elmer
Kelleriis nr. 16
Morel
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g
tg
tg-g

w = weinig vatbaar
t = tamelijk vatbaar
z = zeer vatbaar

o = origev.
w = weinig
gevoelig
t - tamelijk
gevoelig
z = zeer
gevoelig

g = geschikt
ng= niet
geschikt

w
w
w
w
w
w
t
w

w
w
w
w
w
w
w
w

w

w
w

w
w

z
w
z
w

z
w
z
w

w
w
w
w

w
w
w
w

w

w
w
w

w
w

w
z
t

w
w
w
z
w
w
w
w

w
w
w
w
w
z
t
w

t
w
w

w
w

w
w
w

w
w
w

t
t

vruchtrot

bladvalziekte

E
K
M

S

geschikt
heid voor
verwerking

tak- en bloesemsterfte

U
V
W

g
zg
g
tg-g
tg
tg-g
tk
tg-g
tg-g
tg
zg
g
g
tg-g

A
Ca
Co
E
F
1
M
MP
PM
P

gevoelig
heid voor
scheuren

Monilia-rot

k = klein
tk = tam.
klein
tg = tam.
groot
g = groot
zg = zeer
groot

vatbaarheid voor

I

vrucht
grootte

bacterie
kanker

ras

w
w
w
t
w
z
t
w
z

t

0
w
t
0
t
t
w
0
z
0
t
w
z
w

ng
ng
ng
ng
ng
ng
g
ng
ng
ng
ng
g
ng
ng

0

g

0
0

g
g
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Zoete kers
(Prunus avium L. en hybriden^
Het areaal zoete kersen is gedaald van 591 ha in 1978 tot 391 ha in 1983. De belangrijkste produktiegebieden zijn Gelderland, Zuid-Limburg en Zuid-Utrecht met respectievelijk 57%, 27% en 13%
van de totale oppervlakte.
De handelsproduktie van zoete kersen bedroeg in de jaren 1980 tot en met 1983 gemiddeld
0,8 miljoen kg per jaar ter waarde van 2,8 miljoen gulden.
Rijptijden in dagen na Early Rivers
-7
N - Annabella
N - Castor
N - Corum
X A - Early Rivers
N - Frühe Rote Meckenheimer
B - Inspecteur Löhnis
O - Meikers
N - Merton Premier
O - Pater van Mansfeld
N - Pollux
B - Schneiders Späte Knorpelkirsche
B - Udense Spaanse
N - Venus
B - Wijnkers
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Rasbeschrijvingen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
N - Annabella

K: Obstbauversuchsanstalt Jork, Duitsland. Gewonnen uiteen kruising
van Rube met Allers Späte; 1953. Geïntr.: 1970.

Een nieuwe, goed smakende, middentijds rijpende kers.
Groei:
Matig tot sterk, groeiwijze nogal hangend met lang zijhout.
Bloei:
Laat; kwaliteit stuifmeel goed.
Produktiviteit:
Tamelijk vroeg, regelmatig en goed.
Rijptijd:
Middentijds tot vrij laat.
Uiterlijk:
Grote vrucht, donker, mooi glanzend.
Kwaliteit:
Stevige kers met goede smaak; ongevoelig voor scheuren.
Ziekten en beschadigingen: Tot nu toe weinig gevoelig voor ziekten en beschadigingen ge
bleken.
N - Castor

K: Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen, Wageningen.
Waarschijnlijk een vrij bestoven zaailing van Schneiders Späte Knorpel
kirsche; 1966. Geïntr.: 1982.

Nieuw ras met zeer grote, goed smakende vruchten die weinig scheurgevoelig zijn.
Groei:
Zeer sterk, ijle takken; moeilijk te vormen boom.
Bloei:
Tamelijk laat.
Produktiviteit:
Tamelijk laat, goed.

Rijptijd:

Laat.

Uiterlijk:
Zeer grote vrucht, donker, glanzend.
Kwaliteit:
Stevige kers met goede smaak; weinig scheurgevoelig.
Ziekten en beschadigingen: Tot nu toe weinig gevoelig voor ziekten en beschadigingen ge
bleken.
N - Corum

Toevalszaailing, gevonden door 6. Corum in Eugene, Oregon, U.S.A.;
1950. Geïntr.: 1961.

Goed smakende, nieuwe kers.
Groei:
Zeer sterk, vrij grote en dichte kroon.
Bloei:
Vroeg; kwaliteit stuifmeel goed.
Produktiviteit:
Tamelijk laat, maar goed.
Rijptijd:
Tamelijk vroeg.
Uiterlijk:
Grote vrucht, donkerrood, glanzend.
Kwaliteit:
Stevige kers met goede smaak; tamelijk scheurgevoelig.
Ziekten en beschadigingen: Tot nu toe weinig gevoelig voor ziekten en beschadigingen ge
bleken.
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A - Early Rivers

Vroege Duitse
K: Th. Rivers, Sawbridgeworth, Herts., Enge/and; ± 1860. Een
zaailing van Early Purple.

Zeer goed smakende, vrij sterke kers, die goed bestand is tegen regen; is goed vervoer- en houd
baar. Komt in Frankrijk, België en overal in Nederland op behoorlijke schaal voor. Wordt voor al
gemene teelt aanbevolen.
Groei:
Zeer sterk, met hangende takken; vormt hoge en brede bomen.
Bloei:
Vroeg; kwaliteit stuifmeel goed; zelfonverdraagzaam.
Produktiviteit:
Tamelijk vroeg, regelmatig en goed, mits kruisbestuiving voldoende is.
Rijptijd:
Vroeg, omstreeks half juni, variërend met het jaar, de streek en de grondsoort;
rijpt ongelijkmatig.
Uiterlijk:
Tamelijk grote tot grote, donkerbruine kers.
Kwaliteit:
Zachte vrucht met een zeer goede smaak; ongevoelig voor scheuren.
Ziekten en beschadigingen: Zeer vatbaar voor bacteriekanker; tamelijk vatbaar voor vruchtrot.
N - Frühe Rote Meckenheimer

Toevalszaailing, omstreeks 1907 te Meckenheim,
Duitsland gevonden.

Een nieuw ras met vrij grote vruchten die tamelijk scheurgevoelig zijn.
Groei:
Matig tot sterk. Maakt zeer gemakkelijk zijhout, vormt een vrij dichte kroon.
Bloei:
Vroeg.
Produktiviteit:
Vroeg, regelmatig en goed.
Rijptijd:
Vroeg.
Uiterlijk:
Tamelijk grote vrucht, donker, glanzend, lange steel. Ten gevolge van de lange
vruchtstelen is het aanzien in het fust minder aantrekkelijk.
Kwaliteit:
Stevige kers met redelijk goede smaak; tamelijk scheurgevoelig.
Ziekten en beschadigingen: Tot nu toe weinig gevoelig voor ziekten en beschadigingen ge
bleken.
B - Inspecteur Löhnis

K: P. NeHssen, Oeffeit; ± 1920. Gewonnen uit een kruising van
vermoedelijk Dubbele Meikers met Bastaarddikke.

Een goedsmakend ras dat in verband met zijn gevoeligheid voor regen en Monilia-rot slechts op
vrij beperkte schaal aanbevolen kan worden als bestuiver van de Wijnkers. Goed vervoerbaar,
doch slechts matig houdbaar.
Groei:
Sterk, kroon is dicht en bolvormig.
Bloei:
Laat; kwaliteit stuifmeel goed; zelfonverdraagzaam.
Produktiviteit:
Vroeg, regelmatig en zeer goed.
Rijptijd:
Tamelijk laat en vrij gelijkmatig.
Uiterlijk:
Tamelijk grote tot grote, donkere kers; enigszins langwerpig.
Kwaliteit:
Vrij vast; smaak goed; tamelijk scheurgevoelig.
Ziekten en beschadigingen: Zeer vatbaar voor Monilia-rot en vruchtrot.
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O - Meikers
,\

Herkomst onbekend. Ontstaan uit een kruising van zoete en
zure kers.

Een goed smakende, wat zure kers. Vanwege veelvuldig optreden van zogenaamde "volgers" (la
ter rijpende takken of bomen) en de geringe vraag door de handel kan dit ras in het algemeen
niet langer meer worden aanbevolen.
Vooral ten aanzien van rijptijd kan worden gesproken van verschillende typen Meikers. Slecht ver
voerbaar en slecht houdbaar.
Groei:
Matige groeikracht; kenmerkende steil opgaande groeiwijze met dunne gesteltakken.
Bloei:
Middentijds met zeer veel bloesem; kwaliteit stuifmeel slecht. Zelfverdraagzaam maar bij kruisbestuiving betere vruchtdracht.
Produktiviteit:
Vroeg, onregelmatig; in draagjaren goed.
Rijptijd:
Middentijds; per type zeer onregelmatig rijpend over een lange periode. Vol
gers rijpen zeer ongelijkmatig, ongeveer anderhalf tot drie weken na de eerste
Meikersen. De onregelmatige rijping veroorzaakt veel sorteerwerk.
Uiterlijk:
Tamelijk kleine, ronde, donkerrode kers.
Kwaliteit:
Zeer zachte kers, smaak goed, iets zuur, zeer aromatisch. Smaak wordt wisse
lend gewaardeerd. Geschikt voor verwerking tot jam en vruchten op sap. Wei
nig scheurgevoelig.
Ziekten en beschadigingen: Tamelijk vatbaar voor tak- en bloesemsterfte, vruchtrot en Moniliarot.
IM - Merton Premier

K: John Innes Institute, Hertford, Enge/and. Gewonnen uit
een kruising van Emperor Francis met Bedford Prolific;
1930. Geïntr.: 1947.

Een zeer goed smakend, nieuw ras.
Groei:
Matig tot sterk, vormt gemakkelijk zijhout en een open kroon.
Bloei:
Vroeg.
Produktiviteit:
Vroeg, regelmatig en goed.
Rijptijd:
Tamelijk vroeg tot middentijds.
Uiterlijk:
Tamelijk grote tot grote vrucht, donker, glanzend.
Kwaliteit:
Stevige kers met goede tot zeer goede smaak; ongevoelig voor scheuren.
Ziekten en beschadigingen: Tot nu toe weinig gevoelig voor ziekten en beschadigingen ge
bleken.
O - Pater van Mansfeld

Markies
K: W. Hagenaars, Bergen op Zoom; begin deze eeuw.

Een redelijk goed
Groei:
Bloei:
Produktiviteit:
Rijptijd:

ras van prima eetkwaliteit, maar zeer scheurgevoelig.
Sterk, vormt een vrij brede boom.
Middentijds; kwaliteit stuifmeel matig; zelfonverdraagzaam.
Tamelijk vroeg, zeer goed en regelmatig.
Middentijds en vrij ongelijkmatig; is al vroeg op smaak, maar de kleur is dan
nog vrij licht.
Uiterlijk:
Tamelijk grote tot grote, roodbruine kers.
Kwaliteit:
Vaste vrucht, knappend, goede smaak, aromatisch en sappig; kleine steen;
zeer scheurgevoelig.
Ziekten en beschadigingen: Zeer vatbaar voor vruchtrot; tamelijk vatbaar voor bacteriekanker,
vooral op lichte gronden, op goede gronden nog redelijk goed te telen.
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IM - Pollux

K: Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen, Wageningen. Waar
schijnlijk een vrij bestoven zaailing van Schneiders Späte Knorpelkirsche;
1966. Geihtr.: 1982.

Een zeer goed smakende, nieuwe kers die weinig scheur- en rotgevoelig is.
Groei:

Matig tot sterk, open kroon.

Bloei:

Vroeg.

Produktiviteit:

Vroeg, regelmatig en goed.

Rijptijd:

Tamelijk vroeg.

Uiterlijk:

Tamelijk grote vrucht, donkerrood, glanzend.

Kwaliteit:

Stevige kers met zeer goede smaak; ongevoelig voor scheuren.

Ziekten en beschadigingen: Tot nu toe weinig gevoelig voor ziekten en beschadigingen gebleken.

B - Schneiders Späte Knorpelkirsche

Is van Duitse herkomst.

Matig produktieve, goed smakende kers die echter vanwege de nogal grote scheurgevoeligheid
slechts beperkt kan worden aanbevolen. Is redelijk vervoerbaar en enigszins houdbaar. Dit ras
wordt ten onrechte ook wel Hedelfinger Riesenkirsche genoemd, welke echter geheel andere
eigenschappen heeft dan Schneiders Späte Knorpelkirsche. Vruchten van Schneiders Späte
Knorpelkirsche zijn te herkennen aan een scherp puntje onderaan de vrucht en ze zijn groter dan
de vruchten van Hedelfinger Riesenkirsche.
Groei:

Matig tot sterk, de kroon is vrij ijl en vierkant.

Bloei:

Laat; kwaliteit stuifmeel matig; zelfonverdraagzaam.

Produktiviteit:

Vroeg, regelmatig, maar slechts matig produktief.

Rijptijd:

Laat en ongelijkmatig.

Uiterlijk:

Zeer grote, roodbruine kers.

Kwaliteit:

Hard, knappend en sappig, smaak goed met een goed aroma; reeds vroeg op
smaak. Tamelijk scheurgevoelig; scheurt zeer diep.

Ziekten en beschadigingen: Zeer vatbaar voor vruchtrot wanneer de vruchten gebarsten zijn
en zeer vatbaar voor Monilia-rot.

B - Udense Spaanse

Waarschijnlijk een Nederlands ras, dat vroeg in de vorige eeuw in
of nabij Uden zou zijn ontstaan.

Een matig smakende kers die voor beperkte teelt kan worden aanbevolen. Komt voornamelijk
rondom Uden voor.
Groei:

Matig tot sterk, de boom is hoog en vrij smal. Het blad is vaak sterk
omgekruld.

Bloei:

Middentijds; kwaliteit stuifmeel goed; zelfonverdraagzaam.

Produktiviteit:

Begint tamelijk laat, is goed maar nogal onregelmatig.

Rijptijd:

Laat en vrij onregelmatig.

Uiterlijk:

Grote kers; geel met weinig tot veel rood.

Kwaliteit:

Een harde, iets zure kers, met een matige smaak; is voornamelijk voor verwer
king bestemd; weinig scheurgevoelig.

Ziekten en beschadigingen: Weinig gevoelig voor ziekten en beschadigingen.
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N - Venus

K: Ontario Horticultural Experiment Station, Ontario, Canada. Gewon
nen uit een kruising van Hedelfinger Riesenkirsche met Windsor; 1950.
Geïntr.: 1959.

Een nieuw, zeer produktief ras met grote vruchten, goede smaak, maar met een grote scheurgevoeligheid.
Groei:

Zeer sterk, grote en dichte kroon.

Bloei:

Tamelijk laat.

Produktiviteit:

Vroeg, regelmatig en zeer goed.

Rijptijd:

Middentijds tot vrij laat.

Uiterlijk:

Grote vrucht, donkerrood, glanzend.

Kwaliteit:

Stevige kers met goede smaak; zeer scheurgevoelig.

Ziekten en beschadigingen: Zeer vatbaar voor vruchtrot en Monilia-rot.

B - Wijnkers

Blanser, Platter, Blinker, Glimmer

Waarschijnlijk een Nederlands ras. Het is niet uitgesloten dat er meer
typen voorkomen, gezien o.a. de sterke verschillen in vruchtbaarheid.
Goed smakende, matig produktieve kers die weinig scheurgevoelig, goed vervoerbaar en houd
baar is. Kan voor beperkte teelt worden aanbevolen. Komt vrijwel alleen op rivierklei voor.
Groei:

Zeer sterk, vrij ijl, met enkele zware, onregelmatig in de breedte groeiende
gesteltakken.

Bloei:
Produktiviteit:

Zeer laat; kwaliteit stuifmeel goed; zelfonverdraagzaam.
Laat, maar kan goed zijn; een goede kruisbestuiving is echter noodzakelijk. Bij
sterke groei en ontbreken van voldoende kruisbestuiving laat de produktiviteit
te wensen over.

Rijptijd:

Tamelijk laat, maar zeer gelijkmatig.

Uiterlijk:

Tamelijk groot tot groot; donkerbruin, mooi glanzend.

Kwaliteit:

Een zachte kers met een goede smaak; iets rins; zeer sappig; weinig
scheurgevoelig.

Ziekten en beschadigingen: Op goede gronden weinig vatbaar voor ziekten en beschadigingen.

Afgevoerd:
Bigarreau Napoleon
Zeer gevoelig voor scheuren; zeer vatbaar voor bacteriekanker.
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Zure kers
(Prunus cerasus L.)
Het areaal zure kersen (ook wel ten onrechte morellen genoemd, omdat met Morel een ras uit
de groep zure kersen wordt bedoeld) bedroeg 491 ha in 1983. Ten opzichte van 1978 is het areaal
met ongeveer 90 ha toegenomen. De belangrijkste produktiegebieden zijn Limburg en de Betuwe
met respectievelijk 57% en 34% van het areaal. De handelsproduktie van zure kersen bedroeg
in de jaren 1980 tot en met 1983 gemiddeld 1,9 miljoen kg per jaar ter waarde van 4,3 miljoen
gulden. De zure kersen worden in ons land uitsluitend geteeld voor de conservenindustrie, die
door de vermindering van het areaal Meikersen steeds meer op de zure kers is aangewezen.
De belangstelling voor de teelt van zure kersen voor de conservenindustrie neemt wat toe, vooral
omdat bij het huidige geringe aanbod hoge prijzen worden betaald. Mede door de kleine boomvorm zijn zure kersen goed plukbaar. Het produkt wordt zonder steel aangevoerd, hetgeen moge
lijk is doordat de vrucht een afscheidingslaag bezit tussen vrucht en steel en daardoor weinig
bloedt. Voor de fabricage van kersenjam wordt vrijwel alleen zure kers gebruikt.
Het sortiment van zure kersen is in Nederland erg beperkt. In Denemarken en Duitsland zijn goede
resultaten met wat nieuwere rassen verkregen. Om na te gaan of ook in ons land met deze
nieuwere rassen betere resultaten kunnen worden bereikt dan tot dusver met het ras Morel, zal
het onderzoek aandacht aan deze rassen gaan besteden. Bij de hierna volgende rasbeschrijvingen
mogen de opmerkingen met betrekking tot bloeitijd en rijptijd niet worden vergeleken met die van
zoete kers. Zij gelden alleen binnen de vermelde zure kersenrassen.

Rijptijden in dagen na Early Rivers
21

28

35

42

49

N — Elmer

A - Kelleriis Nr. 16

A - Morel

Rasbeschrijvingen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.

N - Elmer

K: Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen, Wageningen; 1961.
Gewonnen uit een kruising van Morel met Meikers. Geïntr. 1973.

Een tamelijk nieuwe, zure kers waarmee nog slechts geringe ervaring bestaat.
Groei:

Matig tot sterk, breed, enkele hangende takken.

Bloei:

Laat; zelfverdraagzaam.

Produktiviteit:

Vroeg, goed en regelmatig.
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Rijptijd:

Vroeg.

Uiterlijk:

Groot, donkerrood.

Kwaliteit:

Geschikt voor verwerking tot jam, iets lichter van kleur dan Morel. Gunstige
verhouding tussen vruchtvlees en pit; ongevoelig voor scheuren.

Plukbaarheid:

Tamelijk gemakkelijk met steel; stroopt goed.

Ziekten en beschadigingen: Weinig gevoelig voor ziekten en beschadigingen.

A - Kelleriis Nr. 16

Wordt in Duitsland Morellenfeuer genoemd.

K: D.T. Poulsen, Kvistgaard, Denemarken; 1945. Ontstaan na vrije
bestuiving van een zaailing die was gewonnen uit de kruising van
Ostheimer met Früheste der Mark. Geïntr. : 1956.
Een vroegrijpende kers van goede kwaliteit. Wordt voor algemene teelt aanbevolen.
Groei:

Matig tot sterk, vrij steil. Tamelijk droogtegevoelig.

Bloei:

Tamelijk laat; zelfverdraagzaam.

Produktiviteit:

Vroeg, onregelmatig, maar in draagjaren goed; regelmatiger dan Morel.

Rijptijd:

Vroeg en regelmatig.

Uiterlijk:

Donkerrood, tamelijk groot.

Kwaliteit:

Zuur; het sap is donkerrood. Gunstige verhouding tussen vruchtvlees en pit;
ongevoelig voor scheuren.

Plukbaarheid:

De stelen zitten zeer vast aan het hout waardoor Kelleriis Nr. 16 geschikt is
voor stropen. Is goed mechanisch te oogsten.

Ziekten en beschadigingen: Zeer vatbaar voor bladvalziekte en tamelijk vatbaar voor Monilia-rot.

A - Morel

Zeer oude kers van onbekende herkomst. In Duitsland bekend on
der de naam Schattenmorelle en in België onder de naam
Noordkriek.

Een laatrijpende kers van goede kwaliteit. Wordt voor algemene teelt aanbevolen. Morel is in Ne
derland het belangrijkste zure-kerseras. Evenals bij Meikers komen bij Morel "volgers" voor. Deze
zijn later rijp, waardoor niet in één keer geoogst kan worden. Bij sommige beplantingen is de hoe
veelheid volgerbomen of volgertakken erg groot. Bij Morel vindt voortdurend selectie plaats. Zo
wordt thans door de NAKB Rheinische Schattenmorelle uitgegeven. Ondanks etikettering met
de naam Rheinische Schattenmorelle is bij deze selectie in feite sprake van het zure-kerseras
Morel.
Groei:

Matig tot sterk, met slap hout; draagt op éénjarige scheuten, zodat vervangsnoei op latere leeftijd noodzakelijk is.

Bloei:

Laat; kwaliteit stuifmeel goed; zelfverdraagzaam.

Produktiviteit:

Vroeg, onregelmatig, in draagjaren goed. Kan langdurig ruien.

Rijptijd:

Laat; rijpt ongelijkmatig, maar dit is geen bezwaar als men de vruchten lang
laat hangen.

Uiterlijk:

Tamelijk grote tot grote, donkerrode vrucht.

Kwaliteit:

Een zeer zachte, zeer zure kers. Gunstige verhouding tussen vruchtvlees en
pit; ongevoelig voor scheuren.

Plukbaarheid:

Stroopt tamelijk goed. Is goed mechanisch te oogsten.

Ziekten en beschadigingen: Vooral in natte jaren komt nogal wat loodglans voor. Tamelijk vatbaar
voor tak- en bloesemsterfte en voor bladvalziekte; de vruchten zijn tamelijk
vatbaar voor aantasting door Monilia-rot.
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Kruisbes
(Ribes uva-crispa LJ
Kruisbes behoort evenals rode en zwarte bes tot het geslacht Ribes. De teelt van kruisbessen is
van geringe betekenis en komt voornamelijk voor in Zeeland en Gelderland. De oppervlakte in Ne
derland is niet nauwkeurig bekend, maar wordt geschat op 20 à 25 ha. De handelsproduktie in
1983 was ca 0,2 miljoen kg met een waarde van ca 0,4 miljoen gulden.
Bij kruisbessen kunnen de rassen in drie groepen onderverdeeld worden, namelijk rassen met ro
de, rassen met groene en rassen met gele vruchten. De rassen uit de laatstgenoemde groep zijn
nooit op grote schaal geteeld, omdat de waardering van de handel voor gele kruisbessen niet
groot is. Het lijkt echter de moeite waard de geelvruchtige rassen niet helemaal te vergeten.
In het verleden werden kruisbessen hoofdzakelijk voor de verwerkende industrie geteeld en was
het groenvruchtige ras Whitesmith belangrijk. Veel kruisbessen werden toen onrijp geplukt.
Thans is de teelt voor verse consumptie het belangrijkst. Voor verse consumptie brengen rode
vruchten een hogere prijs op dan groene vruchten. Nieuwe percelen worden aangelegd als haag
beplantingen aan draad. In vergelijking tot de vroegere teeltwijze aan vrijstaande struiken vraagt
deze teeltwijze veel arbeid in de eerste jaren, maar de pluk is gemakkelijker en hagen komen snel
ler in produktie.

Raseigenschappen die bij de rassenkeuze een rol kunnen spelen zijn:
Bloei en bestuiving. Vroegbloeiende rassen hebben meer kans op schade door nachtvorst dan
laatbloeiende rassen. Kruisbessen zijn door de vroege bloeitijd gevoeliger voor nachtvorst dan de
meeste rassen van rode bes, maar minder gevoelig dan zwarte-besserassen. Door grasstroken en
eventueel beregening is de schade door nachtvorst te beperken. De meeste rassen van kruisbes
zijn zelfverdraagzaam, maar bij sommige rassen is het waarschijnlijk dat insekten de bestuiving
bevorderen. Zie ook het hoofdstuk "Bestuiving" op blz. 15.

Oogsttijd. Het tijdstip van oogsten is afhankelijk van het ras en duurt van begin juli tot begin
augustus. Per ras duurt de oogst twee à drie weken.

Produktiviteit. Voor verse consumptie worden grote vruchten gevraagd. Deze kunnen worden
verkregen door een sterke vervangingssnoei toe te passen, waarbij de bessen vrijwel uitsluitend
aan éénjarig hout groeien. Tevens wordt op deze wijze een grotere plukprestatie bereikt.

Geschiktheid voor verse consumptie. Hoewel de smaak van het vroeger veel geteelde groen
vruchtige ras Whitesmith zeer goed is, worden voor verse consumptie hoofdzakelijk roodvruchtige rassen geteeld. De vruchten moeten groot en van een gelijkmatige maatsortering zijn en moe
ten een goede smaak en aroma bezitten.

Bewaarbaarheid. Bessen van goede kwaliteit kunnen enkele weken worden bewaard bij een
temperatuur van iets boven het vriespunt. Bewaring van kruisbessen wordt echter weinig
toegepast.

Vatbaarheid voor ziekten en beschadigingen. De belangrijkste schimmelziekten zijn Ameri
kaanse kruisbessemeeldauw (Sphaerotheca mors-uvae) en bladvalziekte (Drepanopeziza ribis),
waarvoor de rassen verschillend vatbaar zijn. De belangrijkste dierlijke beschadigers zijn spint en
bessebladwesp.

Onderstammen. Kruisbessen kunnen geënt of geoculeerd worden op Ribes uva-crispa var. reclinatum. Deze onderstam stekt gemakkelijk. Kruisbessen op stam worden uitsluitend door parti
culieren geteeld.
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Rassentabel
De rassen zijn per vroegheidsgroep alfabetisch gerangschikt.
vroegheidsgroep

ras

rubriek

vroeg

Golda
Rosko
Whinham's Industry

N
N
A

laat

Achilles

A

Rasbeschrijvingen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
A - Achilles

Herkomst onbekend.

Een tamelijk sterk groeiend ras met sterk uithangende takken en paarsrode vruchten die tamelijk
laat rijpen.
Groei:
Tamelijk sterk, met sterk uithangende takken.
Produktiviteit:
Goed.
Rijptijd:
Tweede helft juli.
Uiterlijk:
Tamelijk groot, paarsrood, glad, iets donzig behaard.
Kwaliteit:
Tamelijk goed van smaak, iets minder aroma dan Whinham's Industry.
Ziekten en beschadigingen: Vatbaar voor Amerikaanse kruisbessemeeldauw; niet bijzonder vat
baar voor andere ziekten en plagen.
N - Golda

K.: Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen, Wageningen;
Ontstaan uit een kruising van Whitesmith met May Duke. Geïntr.: Eind 1985.

Een nieuw, vroeg rijpend ras met gele vruchten.
Groei:
Tamelijk sterk tot sterk met tamelijk opgaand hout.
Produktiviteit:
Goed.
Rijptijd:
Eerste helft juli.
Uiterlijk:
Tamelijk groot, geel, rond, vrijwel glad.
Kwaliteit:
Goed van smaak.
Ziekten en beschadigingen: Lijkt weinig vatbaar voor ziekten, maar nog weinig ervaring.
N - Rosko

K.: instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen, Wageningen; 1972.
Ontstaan uit een kruising van Gladde Gele met Whinham's Industry. Geïntr.:
Eind 1985.

Een nieuw ras met mooie rode vruchten, door hangende groeiwijze zelfs aan hagen wat moeilijk
te telen.
Groei:
Matig, met sterk uithangende takken.
Produktiviteit:
Goed.
Rijptijd:
Midden juli.
Uiterlijk:
Tamelijk groot, mooi helderrood, vrijwel onbehaard.
Kwaliteit:
Goed van smaak.
Ziekten en beschadigingen: Lijkt weinig vatbaar voor ziekten, maar nog weinig ervaring.
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A - Whinham's Industry

Rote Triumphbeere
K: ft. Whinham, Morbeth, Northumberland, Engeland; om
streeks 1835.

Een tamelijk sterk groeiend ras met wat meer opgaand en steviger hout dan Achilles en paarsrode
vruchten, die tamelijk vroeg rijpen.
Groei:
Sterk.
Produktiviteit:
Goed.
Rijptijd:
Eerste helft juli.
Uiterlijk:
Tamelijk groot, donker paarsrood, kort-viltig behaard met verspreide borstel
haren.
Kwaliteit:
Tamelijk goed van smaak.
Ziekten en beschadigingen: Vatbaar voor Amerikaanse kruisbessemeeldauw; niet bijzonder vat
baar voor andere ziekten en plagen.
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Peer
(Pyrus communis L J
De peer is het op één na belangrijkste fruitgewas in Nederland. Het areaal bedroeg in 1983 circa
5.600 ha, met als belangrijkste produktiegebieden Zeeland (27% van de oppervlakte), Gelderland
(24%), Utrecht (13%), Zuid-Holland (11%), Noord-Holland (9%) en Limburg (7%). De handelsproduktie was in de jaren 1980 t/m 1983 gemiddeld 102 miljoen kg per jaar ter waarde van
92 miljoen gulden. Van de produktie wordt ongeveer 40% geëxporteerd, waarbij de afnemende
landen in volgorde van belangrijkheid zijn: West-Duitsland, Frankrijk, Engeland, België en Luxem
burg, Noorwegen en de Canarische eilanden.
De industrie neemt ongeveer 2% van de binnenlandse produktie af, voornamelijk voor peren op
sap.
De volgende tabel geeft een overzicht van de arealen per ras over de periode 1963 tot en met
1982 waaruit de verschuivingen in het rassensortiment af te lezen zijn.
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Meerjarig overzicht van de arealen van in Nederland geteelde pererassen in %
jaar
1963

1967

1977

1980

1982

3,0

2,5

2,0

Beurré Hardy

6,4

8,5

10,1

10,7

Bonne Louise d'avranches

4,8

6,2

9,5

8,8

7,7

7,3

7,4

6,0

5,1

4,3

15,0
9,2

14,1

12,3

12,3

8,8

7,3

6,4

8,0

6,4

5,2

4,8

1971

1974

ras
Beurré Alexandre Lucas

Charneux (Légipont)
Clapp's Favourite
Conference

16,2

19,2

22,2

25,5

28,0

31,7

34,7

Doyenné du Comice

6,3

10,4

15,9

18,9

19,7

20,7

21,8

Précoce de Trévoux

3,6

4,1

3,2

2,2

Triomphe de Vienne

4,2

4,7

4,5

3,9

4,5

Zwijndrechtse Wijnpeer

2,8
21,8

15,6

3,1

8,9

Overige rassen

31,5

3,7

15,0

8,6

Saint Rémy

3,3

4,8

Gieser Wildeman

2,6

4,9

Overige stoofperen

2,9

9,8

11,4

3,1

Totaal in %

100

100

100

100

100

100

100

Totaal in ha

10.519

10.009

8.033

7.096

6.332

5.738

5.564

Bron CBS
... = Geen gegevens bekend.
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Raseigenschappen die bij de rassenkeuze een rol kunnen spelen zijn:
Bloei en bestuiving. Ook bij peren is het belangrijk meerdere rassen gemengd aan te planten
ten einde een zo goed mogelijke vrucht- en zaadzetting te verkrijgen, al komen er steeds meer
aanwijzingen dat peren ook met behulp van eigen stuifmeel vruchten kunnen voortbrengen.
Kruisbestuiving is echter veiliger. Goede zaadzetting is voor rassen als Conference van belang
voor een goede vruchtvorm. Er moet rekening worden gehouden met de bloeitijd, de bestuivingseigenschappen en de beurtjaargevoeligheid van de verschillende rassen. De bloeitijden van de bij
elkaar te planten rassen moeten zoveel mogelijk gelijk vallen, terwijl het stuifmeel van de bij elkaar
te planten rassen wederzijds geschikt moet zijn om (voldoende) bevruchting te kunnen geven.
Verder moet bedacht worden dat sommige pererassen een zeer korte effectieve bestuivingsperiode kunnen hebben (bijvoorbeeld Doyenné du Comice), zodat zelfs gemengd aanplanten van gelijkbloeiende rassen met wederzijds geschikt stuifmeel nog geen garantie biedt voor een goede
vruchtzetting. Bij een aantal rassen komt in meer of mindere mate parthenocarpe vruchtzetting
voor. Bij de aanplant mag er echter niet op gerekend worden dat door deze eigenschap voldoende
vruchtzetting zal worden verkregen. Een gemengde beplanting is ook in deze gevallen noodzake
lijk. Er moet rekening mee worden gehouden dat rassen die de neiging hebben veel nabloei te
vertonen, zoals bijvoorbeeld Triomphe de Vienne, een grotere kans lopen aangetast te worden
door bacterievuur (Erwinia amylovora). Voor meer details over bestuiving en bloei wordt verwe
zen naar het betreffende hoofdstuk op blz. 16.
Produktiviteit. De opbrengsten kunnen van jaar tot jaar nogal eens variëren. Sommige rassen
zijn gevoelig voor beurtjaren (bijvoorbeeld Doyenné du Comice), die door maatregelen als snoei,
bloem- en vruchtdunning enigszins zijn tegen te gaan. Toepassing van groeiregulatoren geeft bij
enkele rassen naast een vroeger intredende produktiviteit tevens een grotere regelmaat in vrucht
dracht. Ongunstige weersomstandigheden tijdens de bloei, vooral nachtvorst en lage temperatu
ren boven 0°C kunnen de produktiviteit sterk nadelig beïnvloeden.
Kwaliteit. Onderscheid moet worden gemaakt tussen handperen en stoofperen. Bij handperen
is een goede smaak en sappig, smeltend vruchtvlees van belang. Bij stoofperen moet tijdens en
na het koken sprake zijn van roodkleuring van het vruchtvlees, terwijl de partjes niet uit elkaar
mogen vallen. Het pluktijdstip is mede bepalend voor de kwaliteit. Zowel van te vroeg als van
te laat geplukte vruchten laat de kwaliteit sterk te wensen over. Bij te vroeg plukken is er sprake
van onvoldoende smaak, te laat plukken geeft snel afgeleefde vruchten die in korte tijd "buikziek"
zijn, met name bij de zomer- en herfstrassen. De uiterlijke kwaliteit is bij peren van minder belang,
althans voor wat betreft de vruchtkleur. Een zekere mate van verruwing (bronskleuring) is bij een
aantal rassen normaal en gewenst. Beschadiging van de vruchtschil is echter ongewenst. Ten ge
volge van wind kunnen nogal eens zwarte plekken voorkomen (schuurplekken); enkele rassen zijn
hiervoor zeer gevoelig.
Geschiktheid voor verwerking. In het algemeen zijn de in Nederland geteelde rassen niet ge
schikt voor industriële verwerking in welke vorm dan ook. Een uitzondering hierop vormt het in
Zeeland geteelde ras Beurré Lebrun.
Bewaarbaarheid. De meeste in Nederland geteelde zomer- en herfstrassen van peren zijn
slechts zeer beperkt houdbaar. De gehele produktie moet dan ook in een korte periode worden
aangevoerd en afgezet. Het grote aanbod in een kort tijdsbestek leidt nogal eens tot een matige
prijsvorming. Extra concurrentie wordt daarbij ook nog ondervonden van geïmporteerd fruit in de
zelfde periode. Er is dan ook weinig belangstelling de oppervlakte met niet of nauwelijks te bewa
ren peren uit te breiden; een tendens tot afname van het areaal is daarentegen aanwijsbaar. Voor
de wel te bewaren pererassen blijft de belangstelling op hetzelfde peil, met name voor de Confe
rence en in wat mindere mate voor Doyenné du Comice. Het areaal met de eveneens goed be113
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waarbare stoofperen blijft gelijk. De verschillende bewaarmogelijkheden zijn in de pluk- en bewaartijdengrafiek per ras weergegeven. Zie hiervoor blz. 118.
Vatbaarheid voor ziekten en beschadigingen. In het algemeen zijn alle pererassen gevoelig
voor aantasting door schurft (Venturis pirinai, hoewel de mate van vatbaarheid van de diverse
rassen verschillend is. Dit is eveneens het geval voor loodglans (Chondrostereum purpureum) en
knop- en bloesemsterfte (Pseudomonas syringae). Bacterievuur (Erwinia amylovora) is een ge
vreesde ziekte in de pereteelt. Het is nog niet duidelijk of er ten aanzien van de vatbaarheid grote
rasverschillen bestaan. In het algemeen geldt dat rassen die de neiging hebben (veel) nabloei te
vertonen vatbaarder zijn dan rassen zonder nabloei. Rassen die dicht bebladerd zijn, zoals Beurré
Hardy en Gieser Wildeman, zijn in het algemeen vatbaar voor aantasting door perebladvlo (Psylla
pyri).
Voor wat betreft de vorstgevoeligheid van rassen kan worden gezegd dat na de uitzonderlijke
winter van 1978/1979 alleen enige vorstschade is waargenomen bij Beurré Hardy, zowel in de
boomkwekerij als in fruitteeltbedrijven.
Voor wat betreft de in de rassen en onderstammen voorkomende virusziekten kan worden opge
merkt dat de laatste jaren vrijwel alleen sprake is van virusvrij plantmateriaal van pererassen en
onderstammen. Zie hiervoor ook het hoofdstuk "Plantmateriaal" op blz. 11.
Onderstammen. De rasgedragingen kunnen in meerdere of mindere mate worden beïnvloed
door de gebruikte onderstammen, al of niet gecombineerd met een tussenstam.
Het sortiment onderstammen voor peren is altijd beperkt geweest tot perezaailingen en enkele
kweetypen. Ook bij kwee heeft East Mailing de verschillende typen geïdentificeerd en gerang
schikt (Kwee M ( = Malling) A t/m MG). De kweetypen gelden, in tegenstelling tot de zaailing
onderstam, als vorstgevoelig in gebieden met strenge winters. Incidenteel is dit ook in Nederland
waargenomen. Vorstschade komt vooral tot uiting bij grote temperatuurverschillen op korte ter
mijn. De vorstgevoeligheid van een ent-onderstamcombinatie is groter naarmate de verenigbaar
heid minder is.
Betreffende de vorstgevoeligheid van Kwee MA en Kwee MC zijn de oudere gegevens tegenstrij
dig. Met virusvrije onderstammen is sedert 1975 een duidelijker beeld ontstaan. Op de boomkwe
kerijen is in de winters van 1975/1976 en 1978/1979 veel meer vorstschade geconstateerd in de
Kwee MC dan in de Kwee MA. Kwee"selectie Adams" lijkt een middenpositie in te nemen. In
beide winters was de schade het meest ernstig vlak boven de sneeuwgrens. Op fruitteeltbedrijven
is tot nu toe bij vaststaande bomen bij geen van de typen kweeonderstammen vorstschade ge
constateerd.
Sommige rassen zijn niet goed verenigbaar met kwee. In deze gevallen maakt men gebruik van
een tussenstam van een peer die wel goed met kwee vergroeit. Gewoonlijk is dat Beurré Hardy
en soms Le Curé.
De laatste jaren heeft zich bij enkele rassen, maar vooral bij Conference op kwee (zowel MA, MC
als sei. Adams) een merkwaardige situatie voorgedaan. Jonge bomen groeiden na de eerste twee
jaar slecht. Ogenschijnlijk normale bomen kregen een vroege herfstkleur en groeiden het erop vol
gende jaar zeer slecht. Het verschijnsel lijkt van voorbijgaande aard maar kan de homogeniteit
van de beplanting sterk aantasten. De oorzaak is onduidelijk, al wordt een combinatie van matige
verenigbaarheid en groeiverzwakkende maatregelen, zoals toepassingen van chloormequat
(CCC), wel eens als mogelijke oorzaak genoemd. Alle hier te noemen kweetypen zijn gemakkelijk
door houtstek en door aanaarding te vermeerderen.
Kwee MC. De groei van jonge bomen is aanvankelijk vergelijkbaar met die op Kwee MA. De bo
men op Kwee MC bloeien en produceren eerder. Daardoor neemt de groeikracht af en zijn de
bomen na enkele jaren zichtbaar kleiner dan op Kwee MA. De produktie (kg/m2) is op Kwee MC
belangrijk hoger dan op Kwee "selectie Adams" en Kwee MA. De vruchtmaat kan echter wat
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achterblijven, maar door de veel hogere produktiviteit blijft Kwee MC toch de voorkeur verdienen
boven andere onderstammen.
Deze onderstam vraagt dan ook om wat meer dunning om de vruchtmaat op peil te houden.
Kwee MC geeft weinig opslag.
Kwee "selectie Adams". Een selectie van de Belgische boomkweker Adams te Ruisbroek bij
Brussel. De groei van de bomen op deze onderstam is vergelijkbaar met die op Kwee MA. Bij
Doyenné du Comice, Beurré Hardy en Conference is gebeleken dat de vruchtbaarheid op deze
onderstam duidelijk vroeger intreedt dan op Kwee MA.
De produktiviteit (kg/m2) is voor deze en andere rassen op Kwee "selectie Adams" hoger dan
op Kwee MA.
Voor zover thans bekend is de verenigbaarheid van rassen met Kwee "selectie Adams" en Kwee
MA niet verschillend.
Kwee "selectie Adams" geeft meer opslag dan Kwee MA en Kwee MC. De virusvrije Kwee "se
lectie Adams" wordt thans snel vermeerderd en de fruitteler zal vanaf 1985/1986 bomen op deze
onderstam kunnen kopen. Er is enige tijd twijfel geweest over het meest gewenste type binnen
de Kwee "selectie Adams".
Thans wordt vermeerderd en uitgegeven aan de praktijk het zogenaamde breedgroeiende
"Hang"-type, dat zich niet laat onderscheiden van de originele selectie van de heer Adams. Proe
ven met selecties van Kwee "selectie Adams" zijn in 1984 op enkele proeftuinen geplant.
Kwee MA. Deze onderstam geeft een matige tot sterke groei aan de erop veredelde rassen. De
vruchtbaarheid van rassen op Kwee MA treedt niet erg vroeg in, maar is daarna redelijk goed.
De produktie (kg/m2) blijft echter achter bij die op Kwee MC en Kwee "selectie Adams".
Kwee MA geeft enige opslag, vooral bij de combinatie met Beurré Hardy.
Overzicht van pereonderstammen en de invloed daarvan op het ras

Eigenschappen:
Groeikracht
Verankering
Vermeerdering
Opslag
Winterhardheid in
boomkwekerij
Diversen
- oculatiehoogte
Invloed op het ras:
Aanvang produktie
Produktiviteit/m2
Produktiviteit/m3
Vruchtgrootte
Ondersteuning
Verenigbaarheid
1

Kwee MC

Kwee
"selectie Adams"

Kwee MA

matig tot sterk,
later matig
goed
goed
weinig

matig tot sterk

matig tot sterk

goed
goed
vrij veel

goed
goed
vrij weinig

redelijk

vrij goed

goed

minimaal 10 cm

minimaal 10 cm

minimaal 10 cm

vroeg
zeer goed
zeer goed
goed
noodzakelijk1)
per ras verschillend

vroeg
goed
goed
zeer goed
noodzakelijk1)
per ras verschillend

vrij vroeg
matig
vrij goed
zeer goed
noodzakelijk1)
per ras verschillend

) In de eerste jaren.

115

peer

ras

groei
kracht

bloei1)

produktiviteit

aanvang proproduktie
duktie niveau
z = zwak v = vroeg v = vroeg m=mat.
m=matig tv=tam. nv = niet
goed
s = sterk
vroeg
vroeg g = goed
zg = zeer
zs= zeer m= mid.tijds
goed
sterk
t) = tam.
laat
I =laat

gevoeligheid voor
beurt
jaren

late val

dun
behoef
te

vrucht
grootte

k = klein
n = niet w=wein. wwein.
gev.
gev. tg = tam. tk - tam.
w=wein t =tam.
klein
groot
gev. g = groot tg = tam.
gev.
z
=zeer
m = mat.
groot
g = groot
gev.
gev.
zg=zeer
z = zeer
groot
gev.

Zomerrassen
Clapp's Favourite
Supertrévoux

s
z

V

nv
v

I

g
9

w
m

w
w

w
w

tg

m

w
w

tg
g

tg-g

m
m

w

tg-g

9

Herfstrassen
s-zs

tv

nv

Bonne Louise d'Avr.

m

V

V

9
m-g

Triomphe de Vienne

m

tl

nv2)

m-g

Beurré Hardy

k
tg-zg3)

Bewaarrassen
g

n

w

w

g

m

w

w

z

tg
tg

tg

V

g
zg

nv

m

m

w

tg

g

m
zg

z

w
t

g

k

w

w

V

g

w

w

w

g
g

V

m

n

w

w

tg

m

V

v

Charneux

m-s

tl

V

Conference

m-s

tv

s

I

z-m

tl

V

zs

V

V

tl
V

Beurré Alexandre L.

Doyenné du Comice

tg

Stoofpeer
Gieser Wildeman
Saint Rémy
Winterrietpeer
Zoete Brederode
1)
2)
3)

m
zs

Gebaseerd op de eerste open bloemen.
Bij gebruik van GA3 vroeger.
Bij gebruik van GA3 tamelijk groot.

Het tabellarisch overzicht geeft slechts een globale weergave van een aantal eigenschappen van
de diverse rassen.
Omdat sommige van de eigenschappen sterk beïnvloed kunnen worden door bepaalde teelthan
delingen en andere maatregelen moet voor een juiste beoordeling van de hier vermelde eigen
schappen verwezen worden naar de meer gedetailleerde rasbeschrijvingen. Dit geldt met name
voor de onderdelen produktiviteit, dunbehoefte, vruchtgrootte en gevoeligheid voor bewaarafwijkingen.
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gevoeligheid/vatbaarheid voor:

gevoeligheid voor
bewaarafwijkingen

w= weinig gevoelig/vatbaar
t = tamelijk gevoelig/vatbaar
z = zeer gevoelig/vatbaar

o=
w=
t =
z =

lood
glans

Chlo
rose

schurft

takschurft

4)

4)

bac
terie
vuur

ongevoelig
weinig gevoelig
tamelijk gevoelig
zeer gevoelig

holle inwen
vruch dig bruin
(buikten
ziek)
5)

schilverkleuring

Zomerrassen
Clapp's Favourite
Supertrévoux

w
w

w
w

z
t

w
t-z

z
w

t
w

w

z

t-z

Bonne Louise d'Avr.

z

z

t

w
t

Triomphe de Vienne

t

w

w

w

z

-

t
z

t

0

w

0
0

0
0

w

-

-

Herfstrassen
Beurré Hardy

t

Bewaarrassen
Beurré Alexandre L.

w

t

w

w

w

t

t

0

Charneux

w

w

t

w

z

0

w

w

Conference

t

t

w

w

t

t

0

w

Doyenne du Comice

w

t

t

w

t

w

t

t-z

Gieser Wildeman

w

w

Saint Rémy
Winterrietpeer

w
w

w
w

w
z
w

w
w
w

t-z
t

O
z

Zoete Brederode

t

w

w

Stoofpeer
t

0

0
0

0
t

0

0

0
t

4) Bij toepassing van normale gewasbeschermingsmaatregelen.
*) Ten gevolge van af/eving.
... = Geen of onvoldoende gegevens bekend.
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Pluk- en bewaartijden grafiek
De rassen zijn binnen de groep alfabetisch gerangschikt.
aug. sept. okt.

nov. dec. jan.

feb. mrt. apr.

mei

Zomerrassen

u u

Clapp's Favourite
Supertrévoux
Herfstrassen

I

Beurré Hardy
Bonne Louise d'Avranches

I

Triomphe de Vienne

llll

IIIIIIIII llll
llllllli

Bewaarrassen

llll lllllll lllllll lllllll
I lllllll lllllll
I lllllll lllllll lllllll lllllll lllllllW/////A
I I I I I I lllllll lllllll

Beurré Alexandre Lucas
Charneux
Conference
Doyenné du Comice

Legenda

I

I

ILilüll

Pluktijd
Bewaarperiode in de koelcel
Verlenging van de bewaarperiode bij gewone CA-bewaring

V///A

118

Verlenging van de bewaarperiode bij gescrubde CA-bewaring
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De hierna beschreven rassen zijn verdeeld in drie groepen:
Rassen die geschikt zijn voor consumptie:
- in de zomer (zomerrassen) = rassen die in augustus geplukt moeten worden en die in verband
met de korte uitstaltijd meteen of vrijwel meteen na de pluk moeten worden afgezet.
- uitsluitend in de herfst (herfstrassen) = rassen die in september geplukt moeten worden en
die in verband met in de bewaring snel teruglopende eetkwaliteit bij voorkeur kort na de pluk
moeten worden afgezet.
- uitsluitend na bewaring (bewaarrassen) = rassen die in de periode half september-half okto
ber geplukt moeten worden en die geschikt zijn voor middenlange of lange bewaring.

Rassentabel met rubricering
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
rassen die geschikt zijn voor consumptie:

ras

in de zomer
(zomerrassen)

Beurré Alexandre Lucas
Beurré Hardy
Bonne Louise d'Avranches
Charneux
Clapp's Favourite
Conference
Doyenné du Comice
Supertrévoux
Triomphe de Vienne

_

uitsluitend
in de herfst
(herfstrassen)

uitsluitend
na bewaring
(bewaarrassen)

_

0

-

B
0

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

A
A

B

-

-

-

B

-

-

-

Rasbeschrijvingen
In het algemeen worden bij de rasbeschrijvingen geen chemische middelen voor groeibeheersing,
dunning, schilkwaliteitsverbetering enz. genoemd. Voor dergelijke middelen, toepassingstijdstip
pen en doseringen wordt verwezen naar de jaarlijkse bijlage in "De Fruitteelt": Bespuitingen groot
fruit. Deze bijlage is ook verkrijgbaar bij het CAD-Gewasbescherming te Wageningen.
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Zomerrassen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
O - Clapp's Favourite

K: T. Ctapp, Dorchester, Massachusetts, U.S.A.; vóór 1860.
Ouders onbekend. Geïntr.: waarschijnlijk ± 1867.

Een vroeg rijpende peer met een vrij goede smaak en een zeer korte houdbaarheid. Dit ras wordt
van geringe betekenis geacht en aanplant wordt in het algemeen niet meer aanbevolen.
Groei:
Sterk op Kwee MA met tussenstam. Het gebruik van een tussenstam is nood
zakelijk, omdat de verenigbaarheid met Kwee MA of Kwee MC onvoldoende
is. Vormt veel slap neerhangend hout. De ervaring met Kwee MC als on
derstam is nog erg beperkt.
Bloei:
Laat; kwaliteit stuifmeel goed; zelfonverdraagzaam; neiging tot parthenocarpie.
Produktiviteit:
Vrij laat, maar dan goed vruchtbaar. Tamelijk regelmatig. Gebruik van gibberellazuur (GA3) wordt ontraden in verband met misvorming aan het kelkeinde
van de vruchten.
Pluktijd:
Tweede helft van augustus.
Uiterlijk:
Tamelijk grote, regelmatige vrucht, groen tot geelgroen met fraaie blos.
Kwaliteit:
Zeer sappige, vrij goede handpeer met een wat flauwe smaak. Matig geschikt
voor peren op siroop.
Bewaarbaarheid: Niet bewaarbaar, alleen voor de verwerkende industrie tot circa half september
in het koelhuis bij 0°C te bewaren. Verliest veel van de smaak en het aroma.
Ziekten en beschadigingen: Zeer vatbaar voor schurft en bacterievuur.
B - Supertrévoux

Gevonden door Gebr. Vermue, Ovezande; 1956. Geïntr.: N.V.
Wed. P. de Jongh, Goes; 1958.

Dit zomerras moet worden beschouwd als een geschikte vervanger van het moederras Précoce
de Trévoux. Het is een zwakgroeiende mutant van Précoce de Trévoux met grotere vruchten dan
het moederras. Het ras wordt voor beperkte teelt aanbevolen.
Groei:
Zwak. Kwee MC is als onderstam goed bruikbaar. In verband met zwakke
groei en een matige verenigbaarheid wordt een tussenstam aanbevolen.
Bloei:
Vroeg; kwaliteit stuifmeel goed; zelfonverdraagzaam, grote neiging tot
parthenocarpie.
Produktiviteit:
Vroeg en goed; ook bij afwezigheid van bestuiverrassen goede parthenocarpe
vruchtzetting. Beurtjaargevoelig. Vruchtdunning in een draagjaar is gewenst.
Pluktijd:
Tweede helft van augustus; door de grote vruchten kan soms vóór midden au
gustus geplukt worden; deze té vroege pluk heeft echter een nadelige invloed
op de smaak.
Uiterlijk:
Grote vrucht, stomp, bruinrode blos op gele ondergrond.
Kwaliteit:
Frisse handpeer voor de tweede helft van augustus; ongeschikt voor
verwerking.
Bewaarbaarheid: Nauwelijks houdbaar, spoedig buikziek.
Ziekten en beschadigingen: Tamelijk vatbaar voor schurft; tamelijk tot zeer vatbaar voor
takschurft; soms vatbaar voor kanker.
Opmerking:
Kan terugmuteren.
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Herfstrassen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
B - Beurré Hardy

K: M. Bonnet, Boulogne-sur-Mer, Frankrijk; ± 1820. Ouders onbe
kend. Geïntr.: J.L. Jamin, Bourg la Reine (Seine); ± 1830.

Een herfstpeer met een goede eetkwaliteit. Door de korte houdbaarheid, de relatief grote produktie en de geringe mogelijkheid tot aanvoerspreiding ligt het prijspeil van dit ras nogal eens op een
(te) laag niveau. Eventuele aanplant wordt slechts op zeer beperkte schaal aanbevolen.
Groei:
Sterk tot zeer sterk; vormt een vrij steile en weinig vertakte boom. Door de
sterke groei is uitbuigen noodzakelijk. Om de groei te beteugelen kunnen met
succes remstoffen worden gespoten, welke de groei duidelijk afremmen,
waardoor een kleinere boom ontstaat die minder snoeiwerk vraagt. Kwee MC
is als onderstam goed bruikbaar.
Bloei:
Tamelijk vroeg; kwaliteit stuifmeel goed; zelfonverdraagzaam; neiging tot parthenocarpie.
Produktiviteit:
Laat, maar dan goed. Beurtjaargevoelig. Bespuitingen met gibberellazuur
(GA3) kunnen de produktiviteit in de jeugd vergroten, evenals de reeds ge
noemde remstofbespuiting. Is op de onderstam Kwee "selectie Adams" en
Kwee MC produktiever gebleken dan op Kwee MA. Vruchtdunning in een
draagjaar is gewenst.
Pluktijd:
Laatste drie weken van september.
Uiterlijk:
Tamelijk groot tot groot, roestbruin, stevige schil.
Kwaliteit:
Vruchtvlees zacht, sappig, zoet en aromatisch; bijzonder goede handpeer. On
geschikt voor verwerking.
Bewaarbaarheid: In het koelhuis tot circa half november houdbaar. Bij te lange bewaring en be
neden 0°C ontstaan vaak holten rondom het klokhuis. Dit is een vorm van
lage-temperatuurbederf, vaak gecombineerd met afleving. De beste bewaartemperatuur is 1-2°C. De smaak loopt tijdens bewaring snel terug.
Ziekten en beschadigingen: Zeer vatbaar voor schurft; tamelijk tot zeer vatbaar voor takschurft;
tamelijk vatbaar voor loodglans; zeer gevoelig voor perebladvlo.
O - Bonne Louise d'Avranches

K: M. Longueval, Avranches, Frankrijk; vóór 1780.
Ouders onbekend.

Dit ras wordt van geringe betekenis geacht en aanplant wordt in het algemeen niet meer aanbevo
len. De belangstelling voor dit ras neemt nog steeds af vanwege de onregelmatige vruchtdracht,
de te geringe vruchtgrootte en de onregelmatige groei. Dit ras stelt hoge eisen aan bodem, kli
maat en verzorging. Er zijn aanwijzingen dat door middel van selectie binnen dit ras een kloon
met regelmatiger groei verkregen is.
Groei:
Matig, vormt een smalle, steil opgaande boom met een sterke harttak. Bij dit
ras moet bij voorkeur geen tussenstam worden gebruikt. Wel moet er dan op
gerekend worden dat een aantal bomen slecht zal groeien ten gevolge van
minder goede verenigbaarheid van het ras met de onderstam. Met tussenstam
blijven de vruchten kleiner en groener dan bij veredeling rechtstreeks op kwee.
Kwee MC is als onderstam bruikbaar, hoewel de ervaring hiermee nog erg ge
ring is.
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Bloei:

Vroeg; kwaliteit stuifmeel goed; zelfonverdraagzaam; neiging tot parthenocarpie.
Produktiviteit:
Vroeg, niet regelmatig; gemiddelde kg-opbrengst voldoende, maar niet hoog.
Beurtjaargevoelig; in het draagjaar is dunnen noodzakelijk.
Pluktijd:
Omstreeks half september.
Uiterlijk:
Klein, slank, groen met fraaie donkerbruin-rode blos.
Kwaliteit:
Goede handpeer, iets zuur, sappig, met een aangenaam aroma. Ongeschikt
voor verwerking.
Bewaarbaarheid: In het koelhuis tot eind oktober. Gevoelig voor overrijpheid, direct na de pluk
in het koelhuis plaatsen en snel tot - !4-0°C afkoelen. Vruchten na bewaring
tamelijk gevoelig voor schilverkleuring.
Ziekten en beschadigingen: Zeer vatbaar voor schurft, tamelijk vatbaar voor takschurft en bacterievuur; op kalkrijke gronden zeer gevoelig voor chlorose; droogtegevoelig; in
koude en natte zomers en bij geringe vruchtdracht slechte bladstand; blad bo
vendien gevoelig voor uitwendige invloeden zoals harde wind.
B - Triomphe de Vienne

K: M. Jean Colland, Nontagnon (Isère), Frankrijk; 1864. Toevalszaailing. Geïntr.: Cl. Blanchet, Vienne; 1874.

Herfstpeer van uitstekende kwaliteit voor de herfstperiode. Wordt voor beperkte teelt aanbe
volen.
Groei:
Matig, vormt een vrij brede boom. Veredeling rechtstreeks op kwee geeft on
voldoende verenigbaarheid; het gebruik van een tussenstam is daarom nood
zakelijk, ook bij Kwee MC die als onderstam goed bruikbaar is.
Bloei:
Tamelijk laat; kwaliteit stuifmeel goed; zelfonverdraagzaam; duidelijke neiging
tot parthenocarpie. Vertoont veel nabloei en is daardoor zeer vatbaar voor bacterievuur.
Produktiviteit:
Niet vroeg; matig tot goed, bijzonder onregelmatig; de vruchtdracht is door
één bespuiting met gibberellazuur (GAs) in het begin van de bloei duidelijk te
verbeteren. In een draagjaar is dunnen noodzakelijk.
Pluktijd:
Eerste helft van september. Parthenocarpe, door gibberellazuur verkregen
vruchten zijn wat eerder plukrijp dan vruchten die door bestuiving ontstaan.
Uiterlijk:
Tamelijk groot tot zeer groot, regelmatig, groen tot bronskleurig. De door gib
berellazuur ontstane parthenocarpe vruchten zijn slanker en kleiner.
Kwaliteit:
Goed, sappig, zoet, uitstekende handpeer voor september. Ongeschikt voor
verwerking.
Bewaarbaarheid: In de koelcel tot eind september te bewaren bij 0°C; verliest tijdens en na de
bewaring veel aan smaak en aroma.
Ziekten en beschadigingen: Zeer vatbaar voor bacterievuur; tamelijk vatbaar voor loodglans.
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Bewaarrassen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
O - Beurré Alexandre Lucas

Toevalszaailing, door A. Lucas ± 1870 te Blois (Loire-etCher), Frankrijk, gevonden. Geïntr.: Transon Frères, Or
léans, Frankrijk; 1874.

Een zeer matig smakende, grote handpeer met goede produktiviteit, late rijptijd en goede houd
baarheid. Naast de matige smaak zijn de moeilijke verenigbaarheid met kwee en de grote nacht
vorstgevoeligheid minder gunstige eigenschappen. Dit ras wordt van geringe betekenis geacht
en aanplant wordt in het algemeen niet meer aanbevolen.
Groei:
Matig; heeft een tamelijk brede kroon met hangende takken; vormt moeilijk.
Doorknippen van de éénjarige scheuten zorgt ervoor, dat er steeds voldoende
groei van de bomen optreedt. Kwee MA met tussenstam wordt veel gebruikt;
opkweek zonder tussenstam is ook mogelijk. Er zijn nogal wat bomen met een
tussenstam van Beurré Hardy doodgegaan. Zowel met als zonder tussenstam
kunnen moeilijkheden bij de groei voorkomen. Er bestaat nog geen ervaring
met Kwee MC als onderstam.
Bloei:
Vroeg; triploïd, dus ongeschikt als bestuiver voor andere rassen; zelfonverdraagzaam; neiging tot parthenocarpie.
Produktiviteit:
Tamelijk vroeg, goed en regelmatig. Door de vroege bloei kans op nachtvorstschade, waardoor de produktie soms kan tegenvallen.
Pluktijd:
Eerste helft van oktober; wordt in het noorden van het land onvoldoende rijp.
Uiterlijk:
Groot, regelmatig, groen, later geel.
Kwaliteit:
Zeer matig smakende handpeer, vruchtvlees grof en korrelig, tamelijk sappig
en matig zoet. Ongeschikt voor verwerking.
Bewaarbaarheid: In het koelhuis tot eind januari. Moet bij - >i-0oC worden bewaard. Gevoelig
voor holle vruchten en inwendig bruin rondom het klokhuis, niet te laat pluk
ken, direct na de pluk in de cel plaatsen.
Ziekten en beschadigingen: Op kalkrijke gronden chlorose; heeft soms op kurkstip gelijkende ver
schijnselen, waarvan de oorzaak niet bekend is; vatbaar voor tak- en bloesemsterfte (Pseudomonas syringae).
O - Charneux

Légipont, Fondante de Charneux.
Toevalszaailing, gevonden door M. Légipont, Charneux bij
Luik, België; rond 1800.

Een bewaarbare handpeer die vooral wegens matige smaak niet meer wordt aangeplant. Dit ras
wordt van geringe betekenis geacht en aanplant wordt in het algemeen niet meer aanbevolen.
Groei:
Matig tot sterk op Kwee MA met tussenstam. Steile groei en sterke kopgroei.
In verband met onverenigbaarheid geeft veredeling direct op Kwee MA of
Kwee MC een onregelmatige groei. Een tussenstam is daarom noodzakelijk.
De ervaring met Kwee MC als onderstam is nog zeer beperkt.
Bloei:
Tamelijk laat, kwaliteit stuifmeel goed; zelfonverdraagzaam; neiging tot par
thenocarpie. Vertoont veel nabloei en is daardoor zeer vatbaar voor bacterievuur.
Produktiviteit:
Tamelijk vroeg en goed, maar in het begin tamelijk onregelmatig. Beurtjaargevoelig. Vruchtdunning in een draagjaar is gewenst.
Pluktijd:
Tweede helft van september.
Uiterlijk:
Tamelijk groot, bleekgroen, later meer geel.
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Kwaliteit:
Vruchtvlees zacht, smeltend en wat flauw. Ongeschikt voor verwerking.
Bewaarbaarheid: In het koelhuis verantwoord tot eind november houdbaar. Verliest tijdens de
bewaring en daarna veel aan smaak en aroma. Gevoelig voor overrijpheid. Di
rect na de pluk in de koelcel plaatsen en snel tot 0°C afkoelen.
Ziekten en beschadigingen: Tamelijk vatbaar voor schurft; zeer vatbaar voor bacterievuur.
A - Conference

K: T. Rivers, Sawbridgeworth, Herts., Engeland; vóór 1885. Ont
staan uit vrije bestuiving van Léon Ledere de Laval. Geïntr.: 1894.

De hoge opbrengst en het gemak waarmee dit ras kan worden geteeld en bewaard hebben het
tot het meest geteelde ras in het land gemaakt. Kan goed gekoeld worden en rijpt ook na CAbewaring goed na. Blijft na bewaring goed op smaak. Dit ras wordt voor algemene teelt aanbe
volen.
Groei:
Matig tot sterk. Kwee MC verdient als onderstam de voorkeur.
Bloei:
Tamelijk vroeg; kwaliteit stuifmeel goed; enigszins zelfverdraagzaam; neiging
tot parthenocarpie.
Produktiviteit:
Vroeg, tamelijk regelmatig en zeer goed; vruchtdunning gewenst. Gebruik van
gibberellazuur (GA3) wordt ontraden omdat dan teveel kleine en misvormde
vruchten worden geoogst; alleen wanneer ten gevolge van nachtvorst zeer
zware schade is opgetreden is een toepassing van gibberellazuur te over
wegen.
Tweede helft van september; vruchten waaien gemakkelijk af. Kort voor de
Pluktijd:
pluk kan sterke vruchtval optreden; door toepassing van NAA is dit tegen te
gaan.
Tamelijk groot, onregelmatig, slank, groen, later groengeel met veel roest.
Uiterlijk:
Vooral de vruchten van topbloemen zijn lelijk banaanvormig wanneer ze zaad
loos zijn.
Vruchtvlees licht oranje, sappig en zoet, zeer goede handpeer, harde schil. On
Kwaliteit:
geschikt voor verwerking.
Bewaarbaarheid: In de koelcel bij - 1/2-0°C tot eind februari. Gewone CA-bewaring is niet toe
pasbaar, omdat bij COÏ-gehalten > 0,5% er kans is op COÏ-beschadiging (hol
le vruchten). Volgens Engels onderzoek is gescrubde CA-bewaring bij een laag
Oj-gehalte ook goed toepasbaar (0,5% COî-2% O2). De bewaring kan dan
voortgezet worden tot half april, men dient dan wel te beschikken over nauw
keurige meet- en regelapparatuur. Niet te laat plukken; voor lange bewaring
omstreeks 20 september plukken. Late pluk geeft wel een hoge kg-opbrengst,
maar kan in de bewaring veel moelijkheden veroorzaken. Overrijpheid en holle
vruchten kunnen hiervan het gevolg zijn. De peren dienen direct na het pluk
ken ingekoeld te worden.
Ziekten en beschadigingen: Op kalkrijke gronden gevoelig voor chlorose; tamelijk vatbaar voor
loodglans en bacterievuur. Het blad van dit ras is gevoelig voor zonnebrand.
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A - Doyenné du Cornice

K: Cornice Horticole de "Maine et Loire", Angers, Frankrijk.
Ouders onbekend. Geïntr.: 1849.

Deze zeer fijne, goed te bewaren handpeer wordt door de handel en de consument hoog gewaar
deerd. Dit ras wordt voor algemene teelt aanbevolen. Voor de fruitteler is de tamelijk late en onre
gelmatige vruchtdracht een probleem.
Groei:
Sterk; vormt een steile, opgaande kroon. De tot voorheen meest gebruikte on
derstam was Kwee MA. De onderstam Kwee MC verdient de voorkeur; ook
Kwee "selectie Adams" wordt nog wel gebruikt; tussenstam niet noodzakelijk.
Met remstoffen kan de groei verzwakt worden.
Bloei:
Laat; kwaliteit stuifmeel goed; zelfonverdraagzaamheid onzeker. Er zijn aan
wijzingen dat zelfbestuiving een rol speelt. Kruisbestuiving is echter beter.
Produktiviteit:
Laat, onregelmatig en matig. Zowel Kwee MC als Kwee "selectie Adams" ge
ven een betere produktie dan Kwee MA. Vrijwel geen zaadloze vruchten. Een
goede kruisbestuiving, die liefst zo vlug mogelijk na het opengaan van de
bloem moet plaatsvinden, is noodzakelijk; warm weer tijdens en kort na de
bloei is gunstig voor de vruchtzetting. Beurtjaargevoelig. Vruchtdunning in
een draagjaar is gewenst. Heeft sterk junirui die te verminderen is door toepas
sing van chloormequat (CCC).
Pluktijd:
Eind september tot tweede week oktober.
Uiterlijk:
Groot, breed, onregelmatige vorm, geelbruin, soms iets geblost.
Kwaliteit:
Bijzonder fijne handpeer, zeer sappig, smeltend vruchtvlees, zoet en aroma
tisch, tere schil..
Bewaarbaarheid: In de koelcel tot eind december bij - '/2-0°C. De bewaarduur in de gewone
CA-bewaring is tot half februari bij 1% CO2 en 20% O2. Voor bewaring tijdig
plukken vanwege o.a. de gevoeligheid voor inwendige bruinverkleuring over
gaand in buikziek. Van groot belang is het ook om de peren direct na de pluk
in te koelen. Na bewaring gevoelig voor schilbeschadiging.
Ziekten en beschadigingen: Tamelijk vatbaar voor schurft en bacterievuur. Misvormde bladeren
(lepelblad); vermoedelijke oorzaak is schade aan nog opgerold blad in het
groeipunt. Op kalkrijke gronden chlorose. Vruchten zijn gevoelig voor windbeschadiging (bruine tot zwarte strepen) en breken gemakkelijk af. Vogelschade
kan een probleem zijn.
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Stoofpeer
Stoofperen worden in Nederland slechts op bescheiden schaal geteeld. Er bestond tot 1980 een
enigszins toenemende belangstelling voor deze teelt, vooral ten gevolge van de meestal goede
prijzen die bij het tamelijk geringe aanbod werden behaald. De laatste jaren neemt deze be
langstelling wat af. In 1982 was het areaal stoofperen 3% van het totale areaal peren. De bij de
stoofperen vermelde rubricering (A, 0) heeft slechts betrekking op deze groep van peren. Dit be
tekent dat A of O bij de stoofperen niet kan of mag worden vergeleken met een A of O uit de
groep handperen. Door middel van de letters A en O is bedoeld binnen de groep stoofperen een
gebruikswaardeoordeel aan te geven.

Pluk- en bewaartijdengrafiek
sept.

okt.

A - Gieser Wildeman

Hill

jan.

feb.

mrt.

apr.

lllllllll

li
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lllllllll

llllllll llllllllllllllllllll lllllllll nimmt

O - Zoete Brederode
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Rasbeschrijvingen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
A - Gieser Wildeman

K: Wildeman, Gorinchem. Geïntr.: V.d. Willik en Zn., Boskoop;
± 1850.

De vaak kleine vruchten en het gemiddeld matige produktieniveau als gevolg van beurtjaren zijn
minder aantrekkelijke eigenschappen. Een door de consument gewaardeerde stoofpeer. Dit ras
wordt voor algemene teelt aanbevolen.
Groei:
Zwak tot matig; vormt een gedrongen boom; sterk opgaande takken, weinig
tot matig zijhout. Typische V-vormige bladeren met een viltige onderzijde. In
verband met onvoldoende verenigbaarheid met kwee is het gebruik van een
tussenstam noodzakelijk. Er bestaat nog slechts zeer beperkte ervaring met
Kwee MC als onderstam.
Bloei:
Tamelijk laat; kwaliteit stuifmeel goed; zelfverdraagzaam.
Produktiviteit:
Vroeg vruchtbaar, maar matig produktief; beurtjaargevoelig. In een draagjaar
is dunnen noodzakelijk. Reageert goed op remstof.
Pluktijd:
Begin tot half oktober.
Uiterlijk:
Klein, bruingeel met veel roest.
Kwaliteit:
Zeer goede, iets zoete stoofpeer, zachtvlezig, iets korrelig; kookt rood.
Bewaarbaarheid: In de koelcel tot eind januari houdbaar. Is vatbaar voor steel- en neusrot. Kan
ook met succes in de CA-cel worden bewaard. De houdbaarheid wordt door
CA-bewaring slechts enigszins verlengd, maar de kwaliteit is veel beter. Ver
draagt geen hoger CCh-gehalte dan 1%; bij een hoger C02-gehalte ontstaan
holten rondom het klokhuis.
Ziekten en beschadigingen: Zeer vatbaar voor tak- en bloesemsterfte (Pseudomonas syringae);
tamelijk tot zeer vatbaar voor bacterievuur; zeër gevoelig voor perebladvlo.
Captan veroorzaakt bruinverkleuring van de vruchtschil. In sommige jaren ko
men bomen voor waarvan de vruchten zwartverkleuring van de schil vertonen;
de oorzaak en de bestrijding zijn tot nu toe onbekend.
Saint Rémy

Waarschijnlijk van Belgische herkomst. Ouders onbekend.

Stoofpeer van redelijke kwaliteit en met een goede produktiviteit, die voor algemene teelt wordt
aanbevolen.
Groei:
Zeer sterk; op Kwee MA breekt dit ras soms af, op Kwee MA met tussenstam
niet, zodat het gebruik van een tussenstam altijd noodzakelijk is. Het gebruik
van Kwee MC lijkt aantrekkelijk in verband met de beperkte boomgrootte en
de goede vruchtbaarheid.
Bloei:
Vroeg; triploïd, dus ongeschikt als bestuiver voor andere rassen; zelfonverdraagzaam.
Produktiviteit:
Vroeg, regelmatig en zeer goed.
Pluktijd:
Eind september/begin oktober. Ter voorkoming van late val kan tweemaal een
bespuiting met een late-valmiddel worden toegepast (resp. 15 en 8 dagen vóór
de vermoedelijke plukdatum).
Uiterlijk:
Grote, brede vruchten, groen.
Kwaliteit:
Redelijk goede, iets rinse stoofpeer; kookt rood; vrij korrelig vruchtvlees.
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Bewaarbaarheid: In de koelcel tot eind maart houdbaar bij - 1/2-0°C, kan ook in de CA-cel wor
den bewaard waarbij het CCh-gehalte wat hoger mag zijn dan 1%. Is na bewa
ring zeer gevoelig voor bruin- tot zwartverkleuring van de vruchtschil. In ieder
geval met de hand overleggen en geen natte vruchten sorteren. Bij late pluk,
gecombineerd met twee toepassingen van een late-valmiddel, zijn de vruchten
na bewaring weinig gevoelig voor bruin- tot zwartverkleuring van de vruchtschil.
Ziekten en beschadigingen: Zeer vatbaar voor schurft; gevoelig voor late val en neusrot;
tamelijk vatbaar voor bacterievuur.
Winterrietpeer

Waarschijnlijk een zeer oude peer; herkomst onbekend.

Stoofpeer van uitstekende kwaliteit en grootte die door de handel om onbekende redenen niet
wordt gewaardeerd. Dit ras wordt van geringe betekenis geacht en aanplant wordt in het alge
meen niet meer aanbevolen.
Groei:
Matig. Opgaande boom met afhangende takken. In verband met onvoldoende
verenigbaarheid met kwee is het gebruik van een tussenstam noodzakelijk. De
ervaring met Kwee MC als onderstam is nog zeer beperkt.
Bloei:
Tamelijk laat; kwaliteit stuifmeel goed; zelfonverdraagzaam. De gemengde
knoppen zijn gevoelig voor nachtvorst.
Produktiviteit:
Tamelijk vroeg, regelmatig en goed.
Pluktijd:
Begin tot half oktober.
Uiterlijk:
Groot, regelmatige vorm, bruin.
Kwaliteit:
Uitstekende stoofpeer; kookt rood.
Bewaarbaarheid: De ervaringen zijn gering. In de koelcel niet langer houdbaar dan eind decem
ber. Gevoelig voor lage-temperatuurbederf, daarom niet bewaren beneden de
2°C. Wordt slap in de bewaring.
Ziekten en beschadigingen: Op natte gronden vatbaar voor vruchtboomkanker.
O - Zoete Brederode

Zeer waarschijnlijk van Nederlandse herkomst; ± 19e eeuw.

Stoofpeer van vrij goede kwaliteit. Dit ras wordt van geringe betekenis geacht en aanplant wordt
in het algemeen niet meer aanbevolen.
Groei:
Zeer sterk op Kwee MA; hangende groeiwijze. Er bestaat geen ervaring met
Kwee MC als onderstam. In verband met onvoldoende verenigbaarheid met
kwee is het gebruik van een tussenstam noodzakelijk.
Bloei:
Vroeg; kwaliteit stuifmeel goed; zelfverdraagzaam.
Produktiviteit:
Redelijk vroeg, regelmatig en matig.
Pluktijd:
Begin oktober.
Uiterlijk:
Tamelijk groot, platrond, groen met bruinrode blos.
Kwaliteit:
Vrij goede stoofpeer; kookt rood.
Bewaarbaarheid: In de koelcel bij - V2-0°C tot eind februari.
Ziekten en beschadigingen: Tamelijk vatbaar voor loodglans. Knopsterfte kan in ernstige mate
optreden.
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Perzik onder glas
(Prunus persica (L.) BatschJ
Onder de druk van de import van perziken is de teelt onder glas snel afgenomen. De oppervlakte
is niet bekend, omdat geen aparte opgave meer verstrekt wordt. In 1983 bedroeg de handelsproduktie van perziken 43.000 kg ter waarde van 113.000 gulden. De import bedroeg in de periode
1980 tot en met 1983 gemiddeld ruim 20.000 ton per jaar en duurt van begin juli tot in oktober.
Dit betekent dat de importen gelijk vallen met de oogst in Nederland.
Enkele telers hebben door te stoken de teelt iets vervroegd, zodat de oogst achter de rug is voor
dat de aanvoer uit de zuidelijke landen aanvangt. De zomerrassen zijn dan ook voor een groot
deel verdwenen, omdat de teelt niet meer rendabel is.
De importen hebben de prijs zo sterk onder druk gezet dat, gezien de kosten bijna geen perziken
meer aangeplant worden.
Raseigenschappen die bij de rassenkeuze een rol kunnen spelen zijn:
Oogsttijd. Afhankelijk van de teeltwijze en van het ras worden in Nederland vanaf half juni tot
eind oktober perziken geoogst. Zie voor de rijptijden bij de koude kasteelt de hierna opgenomen
rijptijdengrafiek.
Produktiviteit. "Knopval" en vochttekort kunnen onder meer de produktiviteit nadelig beïnvloe
den. Hoewel bij veel rassen knopval op kan treden, komt dit verschijnsel het meest voor bij vroege
rassen. De knoppen verdrogen en vallen in de winter of het vroege voorjaar af. De juiste oorzaak
is moeilijk aan te geven. Op grond van ervaring wordt geadviseerd na de oogst regelmatig te blij
ven gieten, zodat de kasgrond niet te sterk uitdroogt.
Ook moet gezorgd worden voor een goede lichttoetreding in het gewas, zodat de knoppen vol
doende sterk worden. Sterke scheuten - zuigers - moeten na de oogst verwijderd worden.
Door wateroverlast kan in de winter wortelafsterving optreden, waardoor de bomen in het voor
jaar vocht te kort kunnen komen.
Onderstammen. De laatste jaren wordt als onderstam vrijwel uitsluitend St. Julien A gebruikt.
De vergroeiing van de ent met de onderstam is goed. Het verdient de voorkeur bij nieuwe aan
plant gebruik te maken van virusvrij-gemaakte St. Julien A.
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Rassentabel (Rijptijdengrafiek koude-kasteelt)

juni

juli

aug.

sept.

okt.

m

A - Amsden
A - Champion

EU

El

A - Duke of York
N - J. H. Hale

Dl

A - Peregrine
A - Salwey
IM - Witte Montagne

iéh

Rasbeschrijvingen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
A — Amsden

Amsden June
K: L. C. Amsden, Carthago, Missouri, U.S.A.; 1868.

Veel voorkomend ras. Eén van de beste vroege rassen. De rassen die vroeger rijpen hebben teveel
nadelen, terwijl bovendien de vruchten meestal te klein van stuk zijn. Zeer geschikt voor zowel
koude kas als stookkas. Kan ook in warenhuizen geteeld worden, maar rijpt dan wat later.
Groei:
Matig sterk.
Produktiviteit:
Goed.
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 duidelijke punt als de temperatuur te hoog ge
houden wordt.
Kwaliteit:
Vruchtvlees wit, smaak matig goed.
Ziekten en beschadigingen: Tamelijk gevoelig voor holpitten en knopval.
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A - Champion

Amerikaanse Champion
K: /. G. Hubbard, Nokomis, Illinois, U.S.A.. Een zaailing van Old
Mixon Free, waarschijnlijk bevrucht door Early York. Geïntr.: I. G. Hub
bard en Dayton Star Nurseries; 1890.

Deze krachtige groeier die zeer vruchtbaar is, levert grote vruchten.
Groei:
Zeer sterk.
Produktiviteit:
Uitstekend.
Rijptijd:
In koude kassen eind juli; het merendeel van de vruchten rijpt echter in de
eerste weken van augustus.
Uiterlijk:
De grote tot zeer grote vrucht is sterk behaard en bezit alleen wat blos als deze
in de zon hangt. Door de vruchten na het verpakken te plumen, neemt men
het pluis voor een groot deel weg, waardoor de vrucht aantrekkelijker wordt.
Kwaliteit:
Uitstekend. Eén van de best smakende perzikrassen. Vruchtvlees wit, iets
draderig.
Ziekten en beschadigingen: Vertoont weinig afwijkingen; soms gevoelig voor knopval, vooral
als de groei sterk is.
A - Duke of York

K: Th. Rivers, Sawbridgeworth, Herts., Engeland. Ontstaan uit een
kruising van de nectarine Early Rivers en Alexander. Geïntr.: 1902.

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. Zeer
geschikt voor koude kas. Iets minder geschikt voor stookkas, omdat de rijptijd iets later valt.
Groei:
Matig sterk.
Produktiviteit:
Uitstekend.
Rijptijd:
In de koude kas eind juni-begin juli.
Uiterlijk:
De blos is helder van kleur. De vrucht is iets hoger dan breed.
Kwaliteit:
Vruchtvlees wit; smaak matig goed. De vrucht zit vast aan het hout en plukt
daardoor wat moeilijk; dit is echter geen groot nadeel.
Ziekten en beschadigingen: Weinig gevoelig voor knopval en holpitten.
Opmerkingen:
Het heeft weinig zin dit ras later dan de derde week van februari te gaan sto
ken; de rijptijd valt dan te laat. Als een vrij grote oppervlakte perziken in de
stookkas geplant wordt heeft het zeker zin ook Duke of York aan te planten.
De oogst wordt dan gespreid en de grotere vruchten - in vergelijking met
Amsden - worden goed betaald.
N - J. H. Hale

K: J. H. Hale, Gastonbury, Connecticut, U.S.A. Geintr.: 1912.

Een oud ras dat vanwege de opvallende kleur de laatste jaren weer in de belangstelling gekomen
is. De voor dit ras soms gebruikte naam Oranjeperzik is onjuist.
Groei:
Goed.
Produktiviteit:
Matig. Vraagt kruisbestuiving.
Rijptijd:
In de koude kas van begin augustus tot eind augustus.
Uiterlijk:
Grote, hoge, ovale vruchten die groen tot oranje van kleur zijn. Vruchtvlees
oranje.
Kwaliteit:
Bij zware vruchtdracht matig van smaak. Steen los. Wordt voornamelijk ge
bruikt voor inmaak en diepvries.
Ziekten en beschadigingen: Last van late val.
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A - Peregrine K: Th. Rivers, Sawbridgeworth, Herts., Engeland. Vermoedelijk een zaailing
van de nectarine Spencer. Geïntr.: 1906.
Eén van de meest geplante middenvroege rassen. De zeer goede vruchtbaarheid en de donker
gekleurde vruchten maken dit ras aantrekkelijk. Geschikt voor koude kas en warenhuis.
Groei:
Matig sterk.
Produktiviteit:
Regelmatig en goed.
Rijptijd:
Eind juli.
Uiterlijk:
De kloeke vrucht is iets hoger dan breed. De blos kan zelfs donkerrood wor
den. Aantrekkelijk.
Kwaliteit:
Smaak goed, vruchtvlees wit.
Ziekten en beschadigingen: Soms enigszins gevoelig voor knopval.
A - Salwey

K: Kolonel Salwey, Egham Park, Surrey, Engeland. Geïntr.: Ch. Turner,
Slough, Engeland; 1851.

Dit matig groeiende ras levert een zeer grote, mooi gekleurde vrucht. Soms valt de zetting tegen,
hoewel kruisbestuiving de vruchtzetting verbetert. Alleen geschikt voor de teelt in kassen; voor
warenhuizen is Salwey te laat en bovendien is de belichting in warenhuizen onvoldoende. Kan
ongeveer zes weken in het koelhuis bewaard worden.
Groei:
Matig sterk.
Produktiviteit:
Matig.
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: Gevoelig voor late val.
N - Witte Montagne Montagne, Vroege Montagne, Dubbele Montagne
Witte Montagne is vermoedelijk van Franse herkomst. Zeer oud ras.
Een mooi, goedsmakend ras met een sterke groeikracht.
Groei:
Sterk.
Produktiviteit:
Goed.
Rijptijd:
In de koude kas van eind juli tot half augustus.
Uiterlijk:
De vrucht is voldoende groot; rond; witachtig groen met een matige blos. Tere
huid.
Kwaliteit:
Uitstekend smakende perzik met smeltend vruchtvlees. Vruchtvlees wit van
kleur.
Ziekten en beschadigingen: Vrij veel last van knopval en vatbaar voor meeldauw (Sphaerotheca pannosa var. persicae).

Afgevoerd
Lady
Hiervan worden geen bomen meer gekweekt.
No. 22 en No. 24
Hiervan worden geen bomen meer gekweekt.
Tardive de Brunei
Hiervan worden geen bomen meer gekweekt.
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(Prunus sppj
Bij de pruim worden verschillende soorten onderscheiden. Tot de soort Prunus domestica L. be
horen de gewone Europese pruimerassen met vrij grote vruchten. Ook de kwetsen behoren tot
deze soort. De Japanse pruimerassen, die in Nederland wel onder glas geteeld worden, behoren
tot de soort P. triflora Rexb. (syn. P. salicina Ldl.). De myrobalanen en kerspruimen behoren tot
de soort P. cerasifera Ehrh., terwijl de kroosjespruimen en mirabellen tot de soort P. instititia L.
worden gerekend. In tegenstelling tot in Duitsland komt in Nederland de teelt van kwetsen niet
(meer) voor. In de Bondsrepubliek bestaat het grootste deel van het kwetsensortiment uit de
Hauszwetsche omdat die het beste bestand zou zijn tegen wintervorst. Bij dit ras vindt voortdu
rend uitgebreide klonenselectie plaats. Naast de Hauszwetsche komt ook nog wat Frühzwetsche
voor; ook hiervan bestaan diverse klonen. Destijds heeft in ons land de Italiaanse Kwets enige
opgang gemaakt; deze kwets is ook wel bekend geweest onder de naam (Dubbele) Bakpruim.

Teelt in de vollegrond
De oppervlakte met pruimen is de laatste jaren afgenomen. In 1978 bedroeg het areaal 877 ha.
In 1983 was dit 785 ha. De moeilijke inpasbaarheid in het fruitbedrijf en aspecten als de hoge arbeidsbehoefte voor het dunnen en oogsten, de geringe oogstzekerheid, het optreden van ziekten,
de relatief grote bomen die drie tot zeven meter hoog kunnen worden en het ontbreken van een
onderstam die zwakke groei induceert hebben hierbij een rol gespeeld. Een belangrijke eigen
schap van een nieuw ras is de geschiktheid voor een kleine boomvorm.
De belangrijkste produktiegebieden zijn Gelderland, Noord-Holland, Zeeland en Limburg met
respectievelijk 57%, 9%, 8% en 7% van de totale oppervlakte.
De handelsproduktie was in de jaren 1980 tot en met 1983 gemiddeld 6,8 miljoen kg per jaar, ter
waarde van 10,9 miljoen gulden. Daarnaast werd in dezelfde periode gemiddeld 10,1 miljoen kg
per jaar ingevoerd, voornamelijk uit Italië, Spanje en Roemenië.
Het grootste deel van de in Nederland geproduceerde pruimen is bestemd voor verse consumptie.
De industrie heeft in de periode 1980 t/m 1983 gemiddeld per jaar 5,5% van de binnenlandse produktie verwerkt, voornamelijk tot jam, pulp en vruchten op siroop. Voor de verwerking tot pulp
wordt hoofdzakelijk het kwalitatieve ondereind van de oogst gebruikt. Over de per ras voorko
mende oppervlakten zijn geen cijfers bekend.
Raseigenschappen die bij de rassenkeuze een rol kunnen spelen zijn:
Bloei en bestuiving. De belangrijkste rassen zijn zelfverdraagzaam, hetgeen wil zeggen dat na
zelfbestuiving vruchtzetting optreedt. Kruisbestuiving kan dan echter toch nog betere resultaten
geven. Bij een aantal pruimerassen is echter kruisbestuiving noodzakelijk. Om een goede vrucht
zetting bij deze rassen te verkrijgen, is het belangrijk meerdere rassen gemengd aan te planten,
waarbij rekening gehouden moet worden met de bloeitijd en de bestuivingseigenschappen. Van
de rassen die bij elkaar geplant worden, moeten de bloeiperioden zoveel mogelijk gelijk liggen ten
einde de meeste kans op een goede kruisbestuiving te hebben, terwijl de rassen die elkaar moeten
bestuiven voor elkaar geschikt stuifmeel moeten bezitten. Zie daartoe het hoofdstuk "Bestuiving"
op blz. 16.
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Produktiviteit. De opbrengst kan van jaar tot jaar nogal variëren. Sommige rassen zijn gevoelig
voor beurtjaren, die door teeltmaatregelen zoals snoei en vruchtdunning zijn te verminderen. Bij
sommige rassen is de vruchtzetting zo groot dat vrijwel elk jaar gedund moet worden om vruch
ten van voldoende grootte en smaak te verkrijgen. Chemische vruchtdunning is in vele gevallen
niet afdoende gebleken. Ongunstige weersomstandigheden, vooral nachtvorst tijdens de bloei,
kunnen de opbrengst nadelig beïnvloeden.
Kwaliteit. Naast produktiviteit is de smaak belangrijk. De smaak van de verschillende rassen variëert van matig tot zeer goed. In het algemeen smaken vruchten van bomen met (te) zware
vruchtdracht slecht. Naast een goede smaak en een goed aroma is het gewenst dat het vrucht
vlees makkelijk van de steen loslaat, stevig en sappig is, terwijl de schil niet te taai mag zijn. Bij
verschillende rassen moet voor het verkrijgen van een goede kwaliteit gedund worden. De kwali
teit van sommige rassen laat soms te wensen over door gomvorming in de vruchten, zoals bij
voorbeeld bij Victoria.
Gevoeligheid voor scheuren. Door regenachtig weer, vooral na een droogteperiode, kunnen
de vruchten gaan scheuren. De rassen zijn hiervoor verschillend gevoelig. De gescheurde vruch
ten kunnen tot rotting overgaan als gevolg van een aantasting door grauwe schimmel (Botrytis
cinerea) en/of Monilia-rot (Monilinia spp.).
Oogsttijdstip. Het juiste oogsttijdstip is het moment waarop de vrucht licht indrukbaar is, terwijl
tevens rekening gehouden wordt met de kleur. Onrijp geoogste vruchten ontwikkelen geen goede
smaak en aroma, ze blijven flauw en worden taai. Te laat geoogste pruimen vertonen vaak rot
tingsverschijnselen. Voor het verkrijgen van een goede rijpheid is verschillende keren doorplukken
bij de meeste rassen noodzakelijk. Een overzicht van de rijptijden is opgenomen in de rijptijdengrafiek.
Bewaarbaarheid. Pruimen zijn in het algemeen zeer beperkt houdbaar vanwege gemakkelijk op
tredende verkleuring van de vruchtschil (vooral bij geelvruchtige rassen) en de gevoeligheid voor
lage-temperatuurbederf. Bij een temperatuur van 0-1 °C en een relatieve luchtvochtigheid van
± 92% kunnen de verschillende rassen 2-3 weken worden bewaard. Het ras Victoria is hiervoor
het meest geschikt. De voor bewaring bestemde pruimen mogen niet te rijp geoogst worden,
maar ze moeten wel volgroeid zijn in verband met de smaak.
Ziekten en beschadigingen. De belangrijkste schimmelziekte is loodglans (Chondrostereum
purpureum). De bladeren van aangetaste bomen hebben een grijze of zilverachtige kleur, terwijl
aangetaste bomen volledig kunnen afsterven. Soms blijven bomen zeer lang loodglansverschijn
selen op de bladeren vertonen, zonder dat afsterving optreedt en ook komt bij sommige rassen
soms herstel voor. Daarnaast is bacteriekanker (Pseudomonas mors-prunorum) waarbij rasver
schillen in vatbaarheid aanwezig zijn, van belang. Loodglans en bacteriekanker komen vaak ge
combineerd voor. Deze ziekten kunnen een pruimeaanplant in korte tijd voor een groot deel ten
gronde richten. Bij pruimen kan Sharka-virus voorkomen, waardoor de kwaliteit van de vruchten
sterk kan worden aangetast. Sinds 1980 zijn echter alle pruimebomen in Nederland virusvrij ver
krijgbaar. Bij alle hierna beschreven rassen kan het voorkomen dat vogels, met name houtduiven,
in het voorjaar schade aanrichten door het afpikken van bloemknoppen.
Onderstammen. De raseigenschappen kunnen in meerdere of mindere mate beïnvloed worden
door de onderstam waarop het ras geënt is.
Het vroeger zo ruime sortiment van pruimeonderstammen is zeer sterk ingekrompen. De on
derstammen die thans het meest belangrijk zijn, Brompton en St. Julien A, onderscheiden zich
van de andere doordat ze zowel door afleggen als door houtstek zeer goed zijn te vermeerderen,
verenigbaar zijn met alle pruimerassen en betrekkelijk weinig opslag geven. Een nadeel is hun te
sterke groeikracht. Dit geldt ook voor de nog gebruikte zaailingen van St. Julien A en Myrobalan.
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De zaailingonderstammen worden echter afgeraden vanwege hun verschil in groeikracht. Wel
heeft het Engelse proefstation East Mailing uit de zaailingen enige typen geselecteerd (St. Julien
A t/m G; Myrobalan A t/m D).
Door East Malling is recentelijk een nieuwe pruimeonderstam geïntroduceerd: Pixy. Deze on
derstam is geselecteerd uit een partij Franse St. Julien-zaailingen. In West Duitsland is een selec
tie van Prunuspumila geïntroduceerd onder de naam "Micronette". De ervaringen met P. pumila
waren in Wilhelminadorp echter weinig hoopgevend in verband met de slechte verenigbaarheid.
Te Wilhelminadorp en Geldermalsen worden nu nog enkele selecties van Prunus besseyi getoetst
op verenigbaarheid met pruimerassen.
Pixy. (Selectie uit zaailingpopulatie van St. Julien d'Orléans). Deze onderstam is kwekersrechteHjkbeschermd. Kw.r. 1979. Veroorzaakt een zwakke groei tot ongeveer 50% van die op St. Julien
A, met kleine verschillen van ras tot ras. De onderstam heeft een oppervlakkig wortelstelsel en
bomen op Pixy zijn dan ook droogtegevoelig. De bloei en produktiviteit treden vroeger in dan op
St. Julien A. Ook bij matige vruchtdracht blijft in de meeste proeven de vruchtmaat iets achter,
zeker in droge jaren. Nagegaan zal moeten worden of door vruchtdunning de vruchtmaat op peil
kan blijven. Pixy is door aflegggen moeilijk te vermeerderen, doch door zomerstek (onder water
nevel) en winterstek is de vermeerdering vrij eenvoudig. Het winterstek moet vroeg in de herfst
worden gesneden (oktober, begin november) en na behandeling met groeistof zo mogelijk direct
buiten worden gestoken.
Marianna. (Prunus cerasifera x munsoniana?). De groeikracht wordt als zwak (in Zeeuwse proe
ven) tot matig sterk (in Betuwse proeven) beoordeeld. De vruchtbaarheid van bomen op Marian
na treedt zeer vroeg in. De vruchten zijn meestal wat groter en vroeger rijp dan op andere
onderstammen.
In recente proeven te Wilhelminadorp en Geldermalsen bleken bomen op Marianna zeer snel
simazinschade (gele randjes) te vertonen.
Marianna geeft in de boomkwekerij problemen met betrekking tot de verenigbaarheid en het sla
gingspercentage van de oculaties van rassen als Czar en Reine-Claude d'Althan. Hierdoor is in
Nederland deze onderstam op de achtergrond geraakt. In Frankrijk wordt Marianna echter nog
veel gebruikt. Marianna is zeer gemakkelijk te vermeerderen, zowel via zomer- als winterstek.
St. Julien A. Deze onderstam geeft een sterke groeikracht en oefent een gunstige invloed uit
op de grootte en de kleur van de vruchten van de erop veredelde rassen. De vruchtbaarheid treedt
vroeg in.
Deze onderstam wordt zowel via afleggen als via winterstek vermeerderd.
Brompton. Deze uit Engeland afkomstige onderstam geeft een zeer sterke groei. De vrucht
dracht zet bij bomen op Brompton tamelijk vroeg in en de opbrengsten zijn meestal wel bevredi
gend. Brompton groeit goed op uiteenlopende grondsoorten. Brompton wordt vermeerderd via
afleggen en winterstek.
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Raseigenschappen van pruimeonderstammen en de invloed daarvan op het ras

Eigenschappen:
Groeikracht
Verankering
Vermeerdering
Opslag
Diversen
- oculatiehoogte
- overige

Invloed op het ras:
Aanvang produktie
Produktiviteit/m2
Vruchtgrootte
Ondersteuning
Verenigbaarheid

1

Pixy

Marianna

St. Julien A

Brompton

zwak
onvoldoende
ervaring
matig
geen

matig
goed

sterk
goed

zeer sterk
goed

goed
geen

matig
vrij weinig

matig
vrij weinig

15 cm
droogtegevoelig;
gevoelig voor
simazin

15 cm
zeer gevoelig
voor simazin

15 cm
gevoelig
voor simazin

15 cm

zeer vroeg
goed
redelijk
noodzakelijk1 )
goed

zeer vroeg
goed
goed
noodzakelijk1)
sterk ras
gebonden

vroeg
goed
vrij goed
noodzakelijk1)
goed

tamelijk vroeg
redelijk
vrij goed
noodzakelijk1)
goed

-

) alleen in eerste jaren.

Het tabellarisch overzicht op blz. 137 geeft slechts een globale weergave van een aantal eigen
schappen van de diverse rassen.
Omdat sommige van de eigenschappen sterk beïnvloed kunnen worden door bepaalde teelthan
delingen en andere maatregelen moet voor een juiste beoordeling van de hier vermelde eigen
schappen verwezen worden naar de meer gedetailleerde rasbeschrijvingen.
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Rijptijdengrafiek
juli

aug.

sept.

N - Anna Späth

EZ

O - Belle de Louvain

•

A - Bleue de Belgique
B - Czar
B - Monsieur Hâtif
A - Opal

\U

•
O

•

O - Reine-Claude d'Althan
O - Sanctus Hubertus

•

B - Victoria

Rasbeschrijvingen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
N - Anna Späth

Volgens Engelse gegevens in 1870 te Kadoszbeg in Hongarije ge
vonden en door Späth in 1947 in Berlijn geïntroduceerd. Italiaanse
bronnen vermelden als herkomst Duitsland; 1860 en 1874 als intro
ductiejaar. Ouders onbekend.

Een laat rijpend ras met een tamelijk goede smaak, waarmee nog weinig ervaring bestaat.
Groei:
Matig sterk.
Bloei:
Middentijds; kwaliteit stuifmeel goed; zelfverdraagzaam.
Produktiviteit:
Niet erg vroeg, later goed en regelmatig.
Rijptijd:
Vanaf tweede helft september.
Uiterlijk:
Vruchten tamelijk groot, enigszins ovaal tot vrijwel rond; roodblauw.
Kwaliteit:
Vruchtvlees geelgroen; sappig, tamelijk goede smaak; nogal harde vruchtschil.
Ziekten en beschadigingen: Weinig gevoelig voor ziekten en beschadigingen.
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O - Belle de Louvain

Vermoedelijk
onbekend.

van Belgische oorsprong;

vóór

1845.

Ouders

Een in de Betuwe nog voorkomend ras met een zeer matige smaak. Dit ras wordt van geringe
betekenis geacht en aanplant wordt in het algemeen niet meer aanbevolen. De voor dit ras soms
gebruikte namen Eierpruim en Rode Eierpruim zijn onjuist. Deze twee namen zijn synoniemen
voor respectievelijk Washington en Red Magnum Bonum.
Groei:
Matig tot sterk.
Bloei:
Middentijds; kwaliteit stuifmeel goed; zelfverdraagzaam.
Produktiviteit:
Niet vroeg, maar op latere leeftijd goed. Enigszins beurtjaargevoelig.
Rijptijd:
Tweede helft van augustus.
Uiterlijk:
Vrucht zeer groot en langwerpig; roodblauw.
Kwaliteit:
Vruchtvlees geelgroen; zeer sappig, tamelijk vast. De smaak is tamelijk flauw
en zeer matig.
Ziekten en beschadigingen: Weinig gevoelig voor ziekten en beschadigingen.
A - Bleue de Belgique

Een oud Belgisch ras, vóór 1850 ontstaan. Ouders onbekend.
Geïntr.: omstreeks 1853.

Een late, blauwe pruim met een goede smaak, die voor algemene teelt wordt aanbevolen.
Er zijn vrijwel zeker meerdere rassen of typen in omloop die de naam Bleue de Belgique dragen.
Uitgaan van het destijds door het IVT geselecteerde type is daarom belangrijk. De originele naam
voor dit ras is Bleue de Perque; deze naam is echter reeds in het verleden geheel in onbruik ge
raakt; het ras is thans vrijwel alleen bekend onder de naam Bleue de Belgique.
Groei:
Aanvankelijk sterk; later afnemend, vormt vrij snel afgedragen hout.
Bloei:
Tamelijk vroeg; kwaliteit stuifmeel goed; zelfonverdraagzaam.
Produktiviteit:
Tamelijk vroeg, goed. Dunnen is noodzakelijk.
Rijptijd:
Eind augustus-begin september.
Uiterlijk:
Tamelijk groot, eirond; donkerblauw met waslaag; vrij harde schil.
Kwaliteit:
Vruchtvlees geelgroen; sappig, goede smaak.
Ziekten en beschadigingen: Weinig gevoelig voor ziekten en beschadigingen.
B - Czar

K: Th. Rivers, Sawbridgeworth, Herts., Engeland; voor 1871. Ge
wonnen uit een kruising van Prince Englebert met vermoedelijk Ear
ly Rivers. Geïntr.: 1875.

Dit ras wordt ondanks zijn matige smaak geteeld om zijn vroegheid, stevigheid en goede vrucht
baarheid. Het wordt voor beperkte teelt aanbevolen.
Groei:
Sterke groeier, steile groeiwijze.
Bloei:
Middentijds; kwaliteit stuifmeel goed; zelfverdraagzaam.
Produktiviteit:
Draagt vroeg, regelmatig en zeer goed. Dunnen is noodzakelijk. Chemische
bloemdunning heeft een matig tot redelijk effect.
Rijptijd:
Eerste helft van augustus.
Uiterlijk:
Tamelijk klein (daarom dunnen), ovaal; paarsblauw; steen laat slecht los.
Kwaliteit:
Pruim van matige kwaliteit; goede vruchtdunning leidt duidelijk tot kwaliteits
verbetering.
Ziekten en beschadigingen: Tamelijk vatbaar voor loodglans; weinig tot matig vatbaar voor
bacteriekanker.
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B - Monsieur Hâtif

Op grond van literatuurgegevens mag betwijfeld worden of
dit ras hetzelfde is als de door Du Hamel beschreven Mon
sieur Hâtif. Komt in de Betuwe onder verschillende namen
voor o.a. Blauwe of Franse Wijnpruim.

Een bezwaar van dit ras is de laat intredende en soms matige vruchtbaarheid. In jaren met weinig
zon is de smaak minder goed. Dit ras komt vooral in de Betuwe voor en wordt voor beperkte teelt
aanbevolen.
Groei:
Sterk; vormt een min of meer afgeronde kroon met hangende takken.
Bloei:
Middentijds, ongeveer gelijk met Victoria die een goede bestuiver voor dit ras
is; kwaliteit stuifmeel goed; zelfonverdraagzaam.
Produktiviteit:
Draagt tamelijk vroeg; op latere leeftijd matig vruchtbaar.
Rijptijd:
Half augustus.
Uiterlijk:
Langwerpig rond, tamelijk groot; paars.
Kwaliteit:
Vruchtvlees geel; goede smaak, flauwzoet, soms iets droog; loszittende steen.
Ziekten en beschadigingen: Vruchten kunnen na regen gemakkelijk scheuren. Weinig vatbaar
voor loodglans en bacteriekanker.
A - Opal

K: Statens Trädgardsförksöksinstitutet, Alnarp, Zweden;
1925. Gewonnen uit een kruising van Early Favourite met
Reine-Claude d'Oullins. Geïntr.: 1946.

Een vroegrijpende pruim met een zeer goede smaak. Dit ras wordt voor algemene teelt aanbevolen.
Groei:
Sterk; in verband hiermee verdient een zwakke onderstam de voorkeur.
Bloei:
Middentijds en rijk; kwaliteit stuifmeel goed; zelfverdraagzaam.
Produktiviteit:
Vroeg en goed. Chemische bloemdunning is mogelijk.
Rijptijd:
Eind juli-begin augustus.
Uiterlijk:
Tamelijk klein; paarsrood op gele ondergrond.
Kwaliteit:
Vruchtvlees geelgroen en sappig; zeer goede smaak. De steen ligt los in het
vlees.
Ziekten en beschadigingen: Weinig gevoelig voor ziekten en beschadigingen.
O - Reine-Claude d'Althan

Gevonden door Prochaska (tuinman bij Michaël Graaf Althan te Swoyschitz, Tsjechoslowakijel; omstreeks 1850. In
1867 voor het eerst beschreven. Ontstaan uit vrije bestui
ving van Reine Claude (Verte of Dorée).

Pruim van goede kwaliteit. Wordt vanwege sterke groeikracht, moeilijke groeiwijze en het gemak
kelijk scheuren van de vruchten in het algemeen niet meer aanbevolen. Gebruik van de onderstam
Pixy kan deze problemen wellicht oplossen.
Dit ras wordt in België op veel plaatsen foutief Reine-Claude Conducta genoemd.
Groei:
Sterk met opgaande, vaak kale takken.
Bloei:
Middentijds; kwaliteit stuifmeel goed; zelfonverdraagzaam.
Produktiviteit:
Tamelijk vroeg; matig, maar vrij regelmatig.
Rijptijd:
Eind augustus-begin september.
Uiterlijk:
Tamelijk groot, rond; roodpaars met veel dauw.
Kwaliteit:
Vruchtvlees goudgeel; uitstekende smaak, sappig en zoet; steen laat gemak
kelijk los.
Ziekten en beschadigingen: De vrucht scheurt gemakkelijk en is daardoor gevoelig voor vruchtrot
(Botrytis/Monilia-rot); weinig tot matig vatbaar voor loodglans; weinig vatbaar
voor bacteriekanker.
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O - Sanctus Hubertus

Blauwe van Rillaar
K: E. Swerts, Grimmerlingen, België. Gewonnen uit een
kruising van Mater Dolorosa met Early Rivers. Geïntr.:
N.V. Frugorex, Gorsem, België, 1966.

Een blauwe, iets vóór Czar rijpende pruim. Vanwege de zeer sterke vatbaarheid voor bacteriekan
ker en de matige eetkwaliteit wordt dit ras in het algemeen niet meer aanbevolen.
Groei:
Zwak; brede kroon met hangende takken. Zeer geschikt voor kleine
boomvorm.
Bloei:
Middentijds; kwaliteit stuifmeel goed; zelfonverdraagzaam.
Produktiviteit:
Vroeg, regelmatig, zeer goed; moet sterk worden gedund.
Rijptijd:
Eind juli-begin augustus.
Uiterlijk:
Tamelijk klein, ovaal; blauw, berijpt. Lijkt op Czar.
Kwaliteit:
Vruchtvlees geel; vrij sappig, nogal zuur, tamelijk harde schil; matige eetkwali
teit; voor een redelijke smaak moeten de vruchten goed rijp zijn. Steen hecht
aan het vlees.
Ziekten en beschadigingen: Zeer vatbaar voor bacteriekanker; weinig vatbaar voor loodglans.
Vruchten scheuren gemakkelijk na regen; gescheurde vruchten zijn vatbaar
voor vruchtrot (Botrytis/Monilia-rot).
B - Victoria

Reine Victoria
Toevalszaailing, gevonden in een tuin te Alderton, Sussex,
Engeland. Geïntr.: Denyer, Brixton, London; rond 1840.

Een produktief ras dat gekoeld kan worden. Vanwege de grote vatbaarheid voor loodglans en de
steeds meer voorkomende gomvorming in de vruchten wordt dit ras slechts voor beperkte teelt
aanbevolen.
Groei:
Matig sterk.
Bloei:
Middentijds; kwaliteit stuifmeel goed; zelfverdraagzaam.
Produktiviteit:
Vroeg en goed; moet gedund worden. Chemische bloemdunning is mogelijk.
Rijptijd:
Tweede helft van augustus.
Uiterlijk:
Vruchten groot en langwerpig; rood.
Kwaliteit:
Oneetbaar bij voorkomen van gom in de vruchten; wanneer ruim is gedund en
gomvorming niet voorkomt is de smaak uitstekend. Geschikt voor de industrie.
Bewaarbaarheid: Indien men de vruchten wil koelen moeten ze vroeger geplukt worden. Twee
à drie weken te koelen. Tijdens de bewaring kans op vruchtrot (Botrytis/
Monilia-rot).
Ziekten en beschadigingen: Zeer vatbaar voor loodglans; zeer gevoelig voor gomvorming in de
vruchten; matig vatbaar voor bacteriekanker.

Afgevoerd
Reine-Claude d'Oullins:
Snel teruglopende uiterlijke kwaliteit; wordt door de handel weinig gewaardeerd.
Reine-Claude van Schouwen:
Geen verbetering van het moederras Reine Claude d'Oullins.
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Teelt onder glas
De teelt van kaspruimen blijft de laatste jaren stabiel. Omdat de prijs van pruimen onder glas niet
zo onder druk heeft gestaan als die van perziken is de met kaspruimen beteelde oppervlakte in
Nederland groter dan die van perziken, in 1982/1983 bedroeg de handelsproduktie van pruimen
onder glas 234.000 kg ter waarde van ruim 1 miljoen gulden.
Voor de teelt onder glas worden de rassen hoofdzakelijk op de onderstam St. Julien A (virusvrij)
geënt.

Rijptijdengrafiek
juni

juli

Ü

B - Burbank

•

A - Golden Japan
B - June Blood

Û

A - Ontario

Rasbeschrijvingen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
B - Burbank

K: L. Burbank, Santa Rosa, Californie, U.S.A.; 1823. Gewonnen
uit een steen uit Japan. Géintr.: Stark Brothers, Louisiana, U.S.A.

Een zeer goede bestuiver voor Golden Japan. Dit ras wordt voor beperkte teelt aanbevolen.
Groei:
Matig sterk.
Bloei:
Zeer rijk; goed kiemkrachtig stuifmeel.
Produktiviteit:
Draagt zeer rijk.
Rijptijd:
Laat, ongeveer tien tot veertien dagen later dan Golden Japan.
Uiterlijk:
Een lichtrode pruim.
Kwaliteit:
Matig; bij goed dunnen is de smaak aanmerkelijk beter.
A - Golden Japan

Herkomst U.S.A.; door Franse kwekers naar Europa gebracht.

Bij een goede zetting is de produktie hoog tot zeer hoog. Wordt zowel in de koude kas als in
stookkassen geteeld; de vruchtzetting is in stookkassen veel zekerder. De vruchten worden goed
betaald, mits ze voldoende groot zijn. Dit ras wordt voor algemene teelt aanbevolen.
Groei:
Sterk. In het algemeen worden de bomen met een vrije vorm opgekweekt. Ze
moeten minstens 25 m2 ter beschikking hebben, daar anders de gesteltakken
onvoldoende kunnen worden uitgelegd.
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Bloei:

Bij ongunstig weer kan de zetting mislukken. In de praktijk wordt tijdens de
bloei wel met succes gestookt met een hete-luchtkachel. De luchtvochtigheid
moet minstens 60% zijn. Gebleken is dat Ontario minder geschikt is als bestuiver; deze bloeit namelijk te laat. June Blood en Burbank voldoen belangrijk be
ter dan Ontario.
Produktiviteit:
Hoog tot zeer hoog.
Rijptijd:
In de koude kas eerste helft van juli.
Uiterlijk:
Mooie, gele, ronde pruim; soms iets puntig.
Kwaliteit:
Smaak matig. Zeer veel sap. Rond de steen en onder de schil zuur. Hangen
er zeer veel vruchten, dan is de smaak flauw. De mooiste vruchten worden ge
oogst van twee- en driejarig hout.
Ziekten en beschadigingen: Matig gevoelig voor chlorose en spint. Indien er weinig vruchten
hangen gevoelig voor scheuren; dan vooral niet gieten.
B - June Blood

K: L. Burbank, Santa Rosa, Californië, U.S.A.

Een zeer goede bestuiver voor Golden Japan. Dit ras wordt voor beperkte teelt aanbevolen.
Groei:
Zeer sterk.
Bloei:
Bloeit niet rijk, maar het stuifmeel is goed kiemkrachtig.
Rijptijd:
Zeer vroeg, ongeveer een week vroeger dan Golden Japan.
Uiterlijk:
Een rode pruim.
Kwaliteit:
Matige eetkwaliteit.
Ziekten en beschadigingen: De boom is gevoelig voor chlorose. De vruchten zijn gevoelig
voor zon (zonnevlekken en concentrische ringen). Tijdens het rijpen het glas
schermen en oppassen voor een hoge luchtvochtigheid.
Ontario

Geïntr.: Ellwanger en Barry, Rochester, U.S.A.; 1874.

Deze buitenpruim wordt onder glas veel geteeld. De vrucht wordt zeer gewaardeerd om zijn goe
de smaak; de groengele kleur is minder aantrekkelijk; een gekleurde vrucht wordt meer gevraagd.
Dit ras kan gestookt worden, mits hiermee niet voor half februari wordt begonnen. Dit ras wordt
voor algemene teelt aanbevolen.
Groei:
Matig sterk. In zijn jeugd groeit Ontario sterk; zodra de boom gaat dragen,
neemt de groei af.
Bloei:
Ongeveer een week na Golden Japan. Zelfverdraagzaam; wel is het wenselijk
bijen in de kas te plaatsen. Bij gunstig weer goed luchten. 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 eenmaal, dan is de vruchtbaar
heid goed tot zeer goed. Bij een te zware dracht beurtjaren. Bij een slechte be
lichting van de sporen worden geen bloemknoppen gevormd.
Rijptijd:
Tweede helft van juli. Meestal ongeveer één week na Golden Japan, soms ge
lijk rijp.
Uiterlijk:
Groengele kleur; niet aantrekkelijk. Ronde vrucht met naad.
Kwaliteit:
Goede smaak, taaie huid.
Ziekten en beschadigingen: Gevoelig voor spint en melige pruimebladluis. Moet voorzichtig ge
plukt worden, omdat de huid in de steelholten gemakkelijk wordt losge
scheurd; iets gevoelig voor zon (zonnevlekken). Tijdens het rijpen vallen de
vruchten gemakkelijk van de boom.
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Rode bes
(Ribes rubrum L. en hybridenj
De rode bes behoort evenals de zwarte bes en de kruisbes tot het geslacht Ribes. De cultuurras
sen van de rode bes zijn ontstaan uit kruisingen en selecties van de soorten R. multiflorum, R.
petraeum en R. rubrum.

Teelt in de vollegrond
In 1983 was de oppervlakte in Nederland ongeveer 220 ha, waarvan enkele hectares onder glas
worden geteeld. De handelsproduktie in 1983 was 2,9 miljoen kg ter waarde van 6,5 miljoen gul
den. De belangrijkste produktiegebieden zijn Gelderland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en
Noord-Holland. De afzet is voornamelijk gericht op de verse consumptie. De afzet voor verwer
king - meestal tot sap - loopt terug. Rode bessen worden overwegend geteeld aan langs dra
den geleide hagen. Hagen komen sneller in produktie en zijn gemakkelijker te bewerken dan
vrijstaande struiken.
Raseigenschappen die bij de rassenkeuze een rol kunnen spelen zijn:
Bloei en bestuiving. Bij vroegbloeiende rassen komt dikwijls schade voor door nachtvorst, maar
deze is meestal geringer dan bij zwarte bessen. De kwaliteit kan echter nadelig beïnvloed worden
door rui, waardoor minder goed gevulde trossen ontstaan. Zie ook het hoofdstuk "Bestuiving"
op blz. 17.
Oogsttijd. Het tijdstip van oogsten is afhankelijk van het ras en duurt vanaf eind juni tot begin
augustus. De aanvoerperiode kan enkele weken vervroegd worden door over het gewas plastic
tunnels aan te brengen. Het vroege ras Jonkheer van Tets is hiervoor geschikt. De aanvoerperio
de kan worden verlengd door bij late rassen de rijpe bessen enkele weken te laten hangen. Bij
verlating dient de kans op hogere prijzen te worden afgewogen tegen het risico van barsten van
de bessen en meer vruchtrot. Een plastic afdak kan bij verlating de kans op vruchtrot
verminderen.
Produktiviteit. Voor een goede produktie moeten rassen met veel fijn vruchthout in het alge
meen vrij kort worden gesnoeid; bij rassen met zwaar vruchthout voldoet vrij lange of lange snoei
het beste. Het ras Stanza vraagt een vrij korte snoei. Bij Jonkheer van Tets en Rolan kan iets
langer worden gesnoeid. Rosetta, Rode Rebel en Rovada vragen een vrij lange snoei. Vrij lange
tot lange snoei is het beste bij Rondom en Rotet. Behalve het ras speelt bij de snoei ook de groei
kracht van de grond een rol.
Geschiktheid voor verse consumptie. Voor de verse markt is een lange, gelijkmatige tros met
grote bessen gewenst. De tros moet vrij zijn van gebarsten of rotte bessen en goed gevuld zijn,
dus zonder rui. Tussen de rassen bestaan verschillen in gevoeligheid voor barsten door regen en
in gevoeligheid voor rui. De smaak van de bessen moet goed zijn, dat wil zeggen niet te zuur en
met een voldoende aroma.
Geschiktheid voor verwerking. Bij verwerking is de sapkleur en het aroma van belang. Onrijpe
bessen en overrijpe bessen beïnvloeden de kwaliteit van het eindprodukt nadelig.
Bewaarbaarheid. Bessen van goede kwaliteit, droog, niet overrijp en vrij van rot kunnen gedu
rende enkele weken worden bewaard bij een temperatuur van 0°C à 1°C.
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Vatbaarheid voor ziekten en beschadigingen. De belangrijkste schimmelziekten zijn bladvalziekte (Drepanopeziza ribis) en vuur (Nectria cinnabarina), waarvoor de rassen verschillend vat
baar zijn. Ook komen rasverschillen voor bij de vatbaarheid voor lepelblad, dat veroorzaakt wordt
door een virus en overgebracht wordt door aaltjes.
Rassentabel
De rassen zijn per vroegheidsgroep alfabetisch gerangschikt.
vroegheidsgroep

ras

vroeg

Jonkheer van Tets

A

middentijds

Rolan
Stanza

N
A

laat

Rode Rebel
Rondom
Rosetta
Rotet
Rovada

N
0
B
A
A

rubriek

Rasbeschrijvingen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
A - Jonkheer van Tets

K: J. Maarse, Schellinkhout; omstreeks 1931. Ontstaan uiteen
kruising van Fay's Prolific met een onbekend ras. Geïntr.: 1941.

Dit ras is duidelijk het vroegst in het aanbevolen sortiment. De produktiviteit is goed. Bij regen
barsten de bessen gemakkelijk.
Groei:
Krachtig, vrij stevige, opgaande takken en lange vruchtdragende kortloten.
Bloei:
Vroeg.
Produktiviteit:
Goed.
Rijptijd:
Zeer vroeg.
Plukbaarheid:
Goed.
Uiterlijk:
Mooie, grote bessen aan tamelijk lange trossen.
Kwaliteit:
Smaak en aroma vrij goed, iets zuur, sappig, tamelijk teer, na verwerking goe
de sapkleur. Geschikt voor verse consumptie en verwerking.
Ziekten en beschadigingen: Regengevoelig; vatbaar voor vuur. Lange snoei en laat in de winter
snoeien verminderen de kans op aantasting door vuur.
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N - Rode Rebel

Kw.r. aangevr. K: J. Maarse, Schellinkhout; 1959. Ontstaan uiteen
kruising van Rondom met Maarse's Prominent. Geïntr.: 1982.

Een nieuw, laat rijpend ras, waarmee nog weinig ervaring is opgedaan. Door de grote vruchtbaar
heid moet het vruchthout flink worden uitgedund.
Groei:
Matig, met breed uitstaand vruchthout.
Bloei:
Middentijds.
Produktiviteit:
Goed.
Rijptijd:
Laat, gelijk of iets later dan Rovada.
Plukbaarheid:
Goed.
Uiterlijk:
Mooie, grote bessen aan lange trossen.
Kwaliteit:
Goede smaak. Geschikt voor verse consumptie, lijkt ook geschikt
voor verwerking.
Ziekten en beschadigingen: Iets regengevoelig, verder nog weinig ervaring.
N - Rolan

K: instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen, Wageningen; 1969.
Ontstaan uit een kruising van Jonkheer van Tets met Rosetta. Geïntr.: 1981.

Een nieuw, sterk
Groei:
Bloei:
Produktiviteit:
Rijptijd:
Plukbaarheid:
Uiterlijk:
Kwaliteit:

groeiend, middentijds rijpend ras met mooie lange trossen.
Sterk, opgaand, met kort vruchthout.
Laat.
Zeer goed.
Middentijds.
Tamelijk goed, wat dikke trossteel.
Lichtrode bessen aan lange trossen.
Tamelijk zuur, tamelijk goede smaak, geschikt voor verse consumptie, voor
verwerking sapkleur waarschijnlijk te licht.
Ziekten en beschadigingen: Iets regengevoelig; lijkt weinig gevoelig voor bladvalziekte, overigens
nog weinig ervaring.
O - Rondom

K: /. Rietsema, Breda; 1934. Ontstaan uit een kruising van Ribes multiflorum,
Versailles rouge en een oud, zoet Nederlands ras. Geïntr.: 1949.

Eenlaaten - bij goede gezondheid - zeer produktief ras. Minder geschikt voor verwerking tot sap.
Groei:
Zeer krachtig, vormt soms wat moeilijk jonge scheuten onder in de struik.
Bloei:
Middentijds.
Produktiviteit:
Zeer goed, als geen afwijkende struiken voorkomen.
Rijptijd:
Laat.
Plukbaarheid:
Matig, bij kort vruchthout slecht door dicht opeenhangende trossen; hiermee
rekening houden bij de snoei.
Uiterlijk:
Matig grote, glanzende bessen, dicht opeen rondom de dikke hoofdas, matig
lange trossen.
Kwaliteit:
Zuur, vlezige schil, na verwerking sapkleur onvoldoende en slecht aroma. Ge
schikt voor verse consumptie. Wordt ondanks de matige geschiktheid toch
veel gebruikt voor verwerking.
Ziekten en beschadigingen: Weinig vatbaar voor bladvalziekte, dikwijls struiken met afwij
kende bladeren, zoals brandnetelachtige bladeren en grofbladigheid. De afwij
kende bladeren gaan gepaard met onvruchtbaarheid. Strenge selectie van het
stekhout en - in jonge aanplantingen - vervanging van de afwijkende strui
ken zijn noodzakelijk voor een hoge produktie.
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B - Rosetta

K: Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen, Wageningen; 1962.
Ontstaan uit een kruising van Jonkheer van Tets met Heinemanns Rote Spät
lese. Geïntr.: 1974.

Een matig tot krachtig groeiend, laat rijpend ras met lange trossen. Op matig groeikrachtige gron
den kan de groei te wensen overlaten.
Groei:
Matig tot krachtig, met breed uitstaand vruchthout.
Bloei:
Laat.
Produktiviteit
Zeer goed.
Rijptijd:
Laat.
Plukbaarheid:
Zeer goed.
Uiterlijk:
Lichtrode, grote bessen aan zeer lange trossen.
Kwaliteit:
Smaak matig, wat zuur. Geschikt voor verse consumptie, lijkt weinig geschikt
voor verwerking.
Ziekten en beschadigingen: Regengevoelig; toont snel kaligebrek.
A - Rotet

K: Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen, Wageningen; 1963.
Ontstaan uit een kruising van Jonkheer van Tets met Heinemanns Rote Spät
lese. Geïntr.: 1974.

Een fors groeiend, tamelijk laat rijpend ras met mooie bessen. Vrij lange tot lange snoei en vroege,
selectieve zomersnoei bevorderen de produktie.
Groei:
Sterk, met breed uitstaand, slap vruchthout, dat gemakkelijk uitbreekt.
Bloei:
Vroeg.
Produktiviteit:
Goed.
Rijptijd:
Tamelijk laat.
Plukbaarheid:
Zeer goed.
Uiterlijk:
Glanzend rood, grote bessen aan tamelijk lange trossen met vrijwel geen rui.
Kwaliteit:
Smaak tamelijk goed, wat zuur, na verwerking goede sapkleur. Geschikt voor
verse consumptie en verwerking.
Ziekten en beschadigingen: Weinig regengevoelig, rotte bessen zijn gemakkelijk af te schudden.
A - Rovada

K: Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen, Wageningen; 1968.
Ontstaan uit een kruising van Fay's Prolific met Heinemanns Rote Spätlese.
Geïntr.: 1980.

Een laat rijpend en produktief ras met lange, goed gevulde trossen en grote, glanzende bessen.
Groei:
Matig tot sterk met stevige takken.
Bloei:
Laat.
Produktiviteit:
Goed.
Rijptijd:
Laat.
Plukbaarheid:
Goed.
Uiterlijk:
Mooie, glanzende, zeer grote bessen aan lange trossen met een lange dikke
steel.
Kwaliteit:
Tamelijk goede smaak met een vrij sterk aroma. Geschikt voor verse consump
tie, lijkt ook geschikt voor verwerking.
Ziekten en beschadigingen: Voor zover bekend weinig vatbaar voor bladvalziekte; weinig ge
voelig voor regen, overigens weinig ervaring.
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A - Stanza

K: Oorspronkelijk gekweekt door Proeffruitbedrijf voor de kleibouwstreek, Sint
Annaparochie. Ouders niet bekend. Geïntr.: 1967. Dit ras is sinds 1967 kwekersrechtelijk beschermd. De houder van het kwekersrecht is het Proefstation
voor de Fruitteelt, Wilhelminadorp.

Een zeer vruchtbaar, middentijds rijpend ras dat snel in produktie komt. Op matig groeikrachtige
gronden is de groei veelal te zwak. Door de grote vruchtbaarheid moet bij oudere struiken het
vruchthout flink uitgedund en verjongd worden om de besgrootte op peil te houden.
Groei:
Matig, met stevige takken en veel, tamelijk kort vruchthout.
Bloei:
Middentijds tot laat.
Produktiviteit:
Zeer goed, ook bij jonge struiken.
Rijptijd:
Middentijds.
Plukbaarheid:
Goed, mits ruim gesnoeid.
Uiterlijk:
Vrij donkere, middelmatig grote bessen aan matig lange trossen, rijpt wat
ongelijk.
Kwaliteit:
Smaak wat zuur met weinig aroma, stevig, na verwerking goede sapkleur. Zo
wel geschikt voor verse consumptie als voor verwerking.
Ziekten en beschadigingen: Weinig vatbaar voor bladvalziekte, tamelijk regengevoelig, ge
barsten en rotte bessen zijn gemakkelijk af te schudden.

Teelt onder glas
De teelt onder glas komt het meest voor op Voorne. De oppervlakte is niet groot doch blijft vrijwel
constant. Elders in het land komt de teelt onder glas slechts op enkele bedrijven voor.
De belangrijkste oorzaak van de geringe belangstelling is de lange aanlooptijd voordat een goede
produktie wordt bereikt.
Raseigenschappen die bij de rassenkeuze een rol kunnen spelen zijn:
Bloei en bestuiving. De bestuiving moet met behulp van bijen plaatsvinden (één goed volk op
± 300 m2).
Tijdens de bloei is wat luchten dikwijls nodig. Dit in verband met het moeilijk vrijkomen van het
stuifmeel bij een hoge luchtvochtigheid.
De bloei vindt plaats in maart. De kans op nachtvorstschade is vrij groot. Een beveiliging met
hete-luchtkachels is aan te bevelen. Daarnaast kan door wat bijstoken de oogst 10-14 dagen ver
vroegd worden en heeft men geen concurrentie van de vroegste buitenbessen.
Oogsttijd.De oogst vindt plaats in juni tot begin juli. De bessen worden enkele malen doorgeplukt. Boven in de struik rijpen de trosjes het vroegst. Zonder bijstoken is de rijping onder in de
struik gelijk met de eerste bessen van buiten.
Produktiviteit. Het duurt drie tot vier jaar voordat het gewas volledig in produktie is. (Het eerste
jaar na planten is een tussenteelt van een laagblijvend groentegewas mogelijk.)
In het tweede en derde jaar kan de produktie een derde, respectievelijk driekwart tot een volledige
oogst bedragen. Een normale opbrengst bedraagt 2 tot 2,25 kg per m2.
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Vatbaarheid voor ziekten en beschadigingen. Vruchtrot (Botrytis cinerea) komt veel voor.
's Morgens tijdig luchten zodat het gewas niet nat wordt, of snel opdroogt.
Niet meer gieten zodra de bessen gaan kleuren om scheuren van de vruchten tegen te gaan.
Bladvalziekte (Drepanopeziza ribis), spint, bladluis en dopluis kunnen in erge mate optreden.
Voor zover bekend komt alleen het ras Fay's Prolific in aanmerking. Dit ras is gevoelig voor
knoploosheid.
Jonkheer van Tets is proefsgewijs wel geplant. De groei is te sterk. De vruchtbaarheid is wellicht
mede als gevolg daarvan gering.
A - Fay's Prolific

K: Lincoln Fay, Portland, New York, U.S.A.; 1868. Ontstaan
uit een kruising van Victoria met Cherry. Geïntr. : 1880.

Het ras waarvan bekend is dat het het meest geschikt is voor de teelt onder glas. Wordt niet aan
bevolen voor de teelt in de vollegrond, onder andere wegens gevoeligheid voor nachtvorst en le
pelblad en de eigenschap dat veel knoppen niet uitlopen, de zogenaamde knoploosheid.
Groei:
Matig.
Bloei:
Zeer vroeg.
Produktiviteit:
Matig.
Rijptijd:
Tamelijk vroeg.
Plukbaarheid:
Goed.
Uiterlijk:
Tamelijk donkerrood, grote bessen aan lange trossen.
Kwaliteit:
Goed van smaak, lichtzuur, vrij stevig. Geschikt voor verse consumptie.
Ziekten en beschadigingen: Gevoelig voor lepelblad.
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(Ribes nigrum L.)
De zwarte bes behoort evenals de rode bes en de kruisbes tot het geslacht Ribes. De teelt van
zwarte bessen is van geringe betekenis en komt voornamelijk voor in Zeeland. De oppervlakte
in Nederland was in 1983 ongeveer 50 ha. De handelsproduktie in 1983 was 0,5 miljoen kg met
een waarde van 1,5 miljoen gulden.
De bloemen zijn zeer gevoelig voor nachtvorst en daarom wordt zonder nachtvorstbestrijding al
leen in de kuststrook een redelijke en regelmatige produktie verkregen.
Zwarte bessen lenen zich goed voor mechanische oogst door aftrillen. Voor een rendabel gebruik
van grote machines zijn uitgebreide aanplantingen noodzakelijk. Door de hoge kosten van handpluk lijkt alleen mechanische oogst perspectief te bieden voor een lonende teelt voor de verwer
kende industrie. De afzet is vrijwel geheel gericht op de verwerkende industrie, voornamelijk voor
de fabricage van sap. Op bescheiden schaal lijkt voor de nieuwe, grootvruchtige rassen handpluk
met afzet in pondsdozen mogelijk.
Raseigenschappen die bij de rassenkeuze een rol kunnen spelen zijn:
Bloei en bestuiving. Vroegbloeiende rassen hebben meer kans op schade door nachtvorst dan
laatbloeiende rassen. Het verschil in bloeitijd tussen de rassen bedraagt ongeveer twee weken.
Hoewel de meeste zwarte-besserassen zelfverdraagzaam zijn, hebben proeven aangetoond dat
door kruisbestuiving het percentage gezette vruchten en het aantal zaden per vrucht belangrijk
kunnen toenemen. Erg goed zelfverdraagzaam zijn onder andere Baldwin en Black Reward. Zie
ook het hoofdstuk "Bestuiving" op blz. 17.
Oogsttijd. De oogst valt in de tweede helft van juli. Het verschil in rijptijd tussen vroege en late
rassen is ongeveer een week. Er is geen vast verband tussen bloeitijd en rijptijd. Phoenix bloeit
ongeveer 10 dagen later dan Baldwin, maar rijpt vroeger.
Mechanische oogst. Voor de machinale oogst wordt aan een enigszins opgerichte groeiwijze
de voorkeur gegeven. Bij brede struiken gaat het oogsten moeilijker en bestaat meer gevaar voor
vuile en beschadigde bessen. In verband met de kans op beschadigingen bij de oogst is een goede
stevigheid van de schil van belang.
Geschiktheid voor verwerking. Bij verwerking is de sapkleur, het vitamine C-gehalte en het
aroma van belang. Tevens mogen de bessen niet te rijp zijn in verband met sapverlies of te onrijp
hetgeen een mindere kwaliteit van het verwerkte eindprodukt geeft.
Vatbaarheid voor ziekten en beschadigingen. De belangrijkste ziekten zijn rondknop, veroor
zaakt door de besserondknopmijt (Phytoptus ribis) en brandnetelbladvirus. Strenge selectie van
het stekhout en intensieve bestrijding van de besserondknopmijt zijn noodzakelijk. Daarnaast
kunnen zwarte bessen worden aangetast door Amerikaanse kruisbessemeeldauw (Sphaerotheca
mors-uvae), zwarte besseroest (Cronartium ribicola), roest (Meiampsora ribesii-viminalis) en bladvalziekte (Drepanopeziza ribis).
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Rassentabel
De rassen zijn per vroegheidsgroep alfabetisch gerangschikt.
rubriek

vroegheidsgroep

ras

vroeg

Tenah
Tsema
Wellington XXX

A
A
0

laat

Baldwin
Black Reward
Phoenix

B
A
N

Rasbeschrijvingen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
B — Baldwin

Herkomst onbekend.

Een matig groeiend, laat rijpend, produktief ras. De struiken blijven vrij compact en klein. Kan
wat dichter worden geplant dan andere rassen. Door stevig opgaand hout zeer geschikt voor ma
chinale oogst.
Groei:
Matig, met stevige, opgaande takken.
Bloei:
Tamelijk vroeg.
Produktiviteit:
Vrij goed.
Rijptijd:
Laat.
Plukbaarheid:
Door tamelijk korte, dicht opeenhangende trossen moeilijk met de hand te
plukken, zeer geschikt voor machinale oogst.
Uiterlijk:
Middelmatig grote, vrij gelijkmatig gekleurde bessen aan matig lange trossen,
meestal meer dan één tros per knop.
Kwaliteit:
Goede sapkleur, hoog gehalte aan vitamine C, zeer goedaroma, vrijstevige schil.
Ziekten en beschadigingen: Weinig vatbaar voor Amerikaanse kruisbessemeeldauw; tamelijk
vatbaar voor bladvalziekte.
A — Black Reward

K: Stichting Tuinbouwproef- en Selectiebedrijf, Tilburg; 1952. Ont
staan door vrije bestuiving van een ras dat plaatselijk bekend staat als
Haarsteegse. Geïntr.: 1963.

Een krachtig groeiend, laat rijpend, produktief ras. Door lange trossen goed geschikt voor handpluk; door stevig opgaand hout zeer geschikt voor machinale oogst.
Groei:
Krachtig, met stevige, opgaande takken.
Bloei:
Laat, daardoor minder kans op schade door nachtvorst.
Produktiviteit:
Goed.
Rijptijd:
Laat. Rijpe bessen vallen spoedig af.
Plukbaarheid:
Goed, zowel met de hand als machinaal.
Uiterlijk:
Grote bessen aan lange trossen.
Kwaliteit:
Sapkleur tamelijk goed, hoog gehalte aan vitamine C, goede smaak met goed
aroma, stevige schil.
Ziekten en beschadigingen: Weinig vatbaar voor Amerikaanse kruisbessemeeldauw; matig vat
baar voor bladvalziekte; geen opvallende vatbaarheid voor andere ziekten en
plagen.
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N — Phoenix

K: Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen, Wageningen; 1968.
Ontstaan uit een kruising van Daniel's September met Roodknop. Geïntr.:
1981.

Een nieuw, laat bloeiend, laat rijpend ras met grote vruchten.
Groei:
Krachtig, met stevige, tamelijk opgaande takken.
Bloei:
Laat.
Produktiviteit:
Goed.
Rijptijd:
Laat.
Plukbaarheid:
Zeer goed met de hand, lijkt ook machinaal goed te plukken.
Uiterlijk:
Grote bessen aan tamelijk lange trossen.
Kwaliteit:
Goede sapkleur en hoog vitamine C-gehalte, goede smaak met tamelijk goed
aroma, vrij stevige schil.
Ziekten en beschadigingen: Tamelijk vatbaar voor Amerikaanse kruisbessemeeldauw, bladvalziekte en komkommermozaïekvirus.
A - Tenah

K: Stichting Tuinbouwproef- en Selectiebedri/f, Tilburg; 1959. Ontstaan uit
een kruising van [(Goliath x onbekende selectie) x onbekende selectie] met
Brödtorp. Geïntr.: ± 1973 door G. Hanet, Venles-les-Roses, Frankrijk.

Een goed groeiend, vroeg rijpend, produktief ras. Maakt in verschillende opzichten een goede in
druk. Door brede uitgezakte struiken wat minder geschikt voor machinale oogst. Is niet of nauwe
lijks van Tsema te onderscheiden.
Groei:
Krachtig, met uithangende takken.
Bloei:
Vroeg.
Produktiviteit:
Zeer goed.
Rijptijd:
Vroeg.
Met de hand goed, machinaal nog weinig ervaring.
Plukbaarheid:
Uiterlijk:
Grote bessen aan lange trossen.
Kwaliteit:
Goede sapkleur, hoog gehalte aan vitamine C, goede smaak met een goed
aroma.
Ziekten en beschadigingen: Vatbaar voor Amerikaanse kruisbessemeeldauw en bladvalziekte.
A - Tsema

K: Stichting Tuinbouwproef- en Selectiebedrijf, Tilburg; 1959. Ontstaan uit
een kruising van [(Goliath x onbekende selectie) x onbekende selectie] met
Brödtorp. Geïntr.: ± 1973 door G. Hanet, Venles-les-Roses, Frankrijk.

Een goed groeiend, vroeg rijpend, produktief ras. Maakt in verschillende opzichten een goede in
druk. Door brede uitgezakte struiken wat minder geschikt voor machinale oogst. Is niet of nauwe
lijks van Tenah te onderscheiden.
Groei:
Krachtig, met uithangende takken.
Vroeg.
Bloei:
Zeer goed.
Produktiviteit:
Rijptijd:
Vroeg.
Met de hand goed, machinaal nog weinig ervaring.
Plukbaarheid:
Uiterlijk:
Grote bessen aan lange trossen.
Goede sapkleur, hoog gehalte aan vitamine C, goede smaak met goed aroma.
Kwaliteit:
Ziekten en beschadigingen: Vatbaar voor Amerikaanse kruisbessemeeldauw en bladvalziekte.

152

zwarte bes

O - Wellington XXX

K: East Malling Research Station, Kent, Engeland; 1913. Ont
staan uit een kruising van Baldwin met Boskoop Giant. Geïntr. :
1927.

Een krachtig groeiend, vroeg rijpend, produktief ras. Door brede, uitgezakte struiken matig ge
schikt voor machinale oogst.
Groei:
Krachtig, met uithangende takken.
Bloei:
Tamelijk vroeg.
Produktiviteit:
Matig.
Rijptijd:
Vroeg.
Plukbaarheid:
Matig, zowel met de hand als machinaal.
Uiterlijk:
Tamelijk grote bessen aan tamelijk lange trossen.
Kwaliteit:
Sapkleur en aroma matig, hoog gehalte aan vitamine C, matig stevige schil.
Ziekten en beschadigingen: Zeer vatbaar voor besserondknopmijt, brandnetelbladvirus en roestziekten; matig vatbaar voor Amerikaanse kruisbessemeeldauw.
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Loofhoutsoorten voor windschermen in de fruitteelt
Zonder windschermen is de moderne fruitteelt niet mogelijk in ons winderige klimaat. De wind
zou in onbeschermde boomgaarden leiden tot schade aan bloemen, bladeren en scheuten (ten
nadele van vruchtzetting en groei), tot omwaaien van bomen, takbreuk en verhoogde vruchtval
kort voor de pluk. Windschermen rond (buitenschermen) en in de boomgaard (tussen- of binnenschermen) zorgen voor de noodzakelijke beschutting. Bovendien leidt een goede beschutting tij
dens de bloei tot een goed microklimaat en een verhoogde insektenactiviteit; beide faktoren zijn
gunstig voor een goede vruchtzetting. Helaas komen de in Nederland veel gebruikte windscherm
boomsoorten te laat in blad voor vroegbloeiende vruchtsoorten als pruim en peer. Voor appels
is dit niet het geval.
Windschermen bieden aan de lijzijde een doeltreffende bescherming tot een afstand van onge
veer tienmaal de hoogte. In winderige gebieden is voor de buitenschermen, door de lage bomen
en de intensieve beplantingen, een maximale hoogte van 7 tot 9 meter voldoende. Binnenschermen kunnen eventueel nog iets lager zijn. In gebieden waar de wind geen of weinig problemen
oplevert kunnen zowel buiten- als binnenschermen belangrijk lager zijn. Een boomhoogte van
omstreeks 4 meter is daar voldoende.
De aan buiten- en binnenschermen te stellen eisen kunnen verschillend zijn. Zo dienen aan het
buitenscherm aan de zuid- en westkant van de boomgaard in winderige gebieden hoge eisen
gesteld te worden aan weerstand tegen wind. In het verleden werd hiervoor veel populier en wilg
gebruikt. Deze boomsoorten hebben veel nadelen, zoals de grote onttrekking van vocht en voed
sel aan de grond en de ver de boomgaard ingroeiende wortels. De laatste jaren wordt steeds meer
gebruik gemaakt van de snelgroeiende Italiaanse els. In wat minder winderige gebieden is alleen
de els aan te bevelen. Voor de noordelijke en de oostelijke buitenschermen en voor tussenschermen is ook alleen els aan te bevelen.
Naast bescherming tegen schade door wind hebben de buitenschermen een belangrijke funktie
in de milieubescherming. Een goed gesloten buitenscherm voorkomt dat spuitvloeistof uit de
boomgaard overwaait naar belendende percelen, open water of openbare wegen. De hoogte van
de windkering is bij dit aspect van minder belang.
Oudere windschermen kunnen ernstig aangetast worden door loodglans. Vooral na het koppen
van de schermen kan zich boven in de bomen op de grote wonden een belangrijke infectiehaard
van deze zwamziekte vormen. Dit is een besmettingsbron voor de fruitbomen in de naaste
omgeving.
In de rassenlijst is door middel van een letter een waardeoordeel uitgedrukt. De betekenis van
de letters is:
A = wordt voor algemeen of vrij algemeen gebruik aanbevolen.
B = beperkt aanbevolen, slechts te gebruiken voor speciale omstandigheden.
O = wordt van geringe betekenis geacht; het ras/soort komt nog voor, maar in het algemeen
wordt aanplant niet meer aanbevolen.
N = nieuw ras/soort of reeds bekend ras/soort, waarmee onvoldoende ervaring bestaat.
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Els
(Alnus B. EhrhJ
Elzen vertonen na een vrij snelle jeugdgroei spoedig een sterk afnemende lengtegroei. Zij worden
uit zaad gewonnen en kunnen daardoor onderling verschillen in groeikracht. Het worden in het
algemeen geen hoge bomen (tot 15 meter hoog) en ze zijn voor het snel vormen van een hoog
buitenscherm weinig geschikt. Zeer geschikt zijn ze voor binnenschermen en als buitenschermen
aan de noord-, zuid- en oostkant. Elzen vormen een vrij rechte stam en een matig brede, wat open
kroon. Zij verdragen vrij veel schaduw en kunnen goed afgezet en gesnoeid worden.
Regelmatig snoeien is noodzakelijk om enerzijds een niet te breed en te dicht binnenscherm te
verkrijgen en anderzijds om een voldoende dichte onderetage in het buitenscherm te vormen. El
zen zijn uitstekend geschikt voor de mechanische snoei. Bij aanleg kan een plantafstand van mini
maal 1,00 meter worden aangehouden. Doordat de els zijn benodigde stikstof aan de lucht ont
trekt door middel van bacteriën die in knolletjes aan de wortels voorkomen, is hij voor wat deze
voedingsstof betreft vrijwel geen concurrent voor de fruitbomen, ook al omdat de wortels minder
ver reiken en de zuigspanning van de wortels minder groot is dan bij populieren. Ten einde een
goede aanslag van pasgeplante elzen te krijgen verdient het aanbeveling gronden waarop nog
nooit elzen stonden te enten met grond afkomstig van plaatsen waar elzen groeien.
De belangrijkste bladvretende insekten zijn de elzehaantjes lAngelastica alni), die plaatselijk soms
een plaag kunnen vormen. De els kan ook veel last hebben van luis, waardoor de nabijstaande
vruchtbomen onder de roetdauw kunnen komen. Schimmelziekten vormen bij de els weinig pro
blemen. Na het koppen van de elzebomen kunnen de wonden echter geïnfecteerd worden door
loodglans; de aangetaste stompen kunnen op hun beurt een ernstige besmettingsbron vormen
voor pruime- en perebomen. De els is gevoelig voor het onkruidbestrijdingsmiddel amitrol.
A — Zwarte els
(Alnus glutinosa (L.) GaertnJ
De zwarte els hoort thuis op een vochtige humeuze bodem. Op drogere kleigronden is de groei
minder snel, maar toch nog voldoende. Hij is niet geschikt voor uitgesproken droge gronden, ter
wijl op kalkrijke gronden de gevoeligheid voor chlorose tot uiting komt. Hij verdraagt veel scha
duwen heeft na afzetten een sterk uitstoelend vermogen. Het blad is aan de bovenzijde glimmend
donkergroen; het heeft vijf tot zes paar diepliggende nerven, is ovaal rond met een afgeplatte top
en voelt kleverig aan. Zeer luisgevoelig.
A — Italiaanse els
IAlnus cordata (Loisel.) Desf J
Deze soort groeit beduidend sterker dan de zwarte els, waardoor de Italiaanse els als tussenscherm, maar ook als buitenscherm - behalve aan de westkant in zeer winderige gebieden mogelijkheden biedt. Hij verdraagt minder schaduw dan de andere soorten en is goed tegen zee
wind bestand. Jong blad kan door late nachtvorst ernstig worden beschadigd. Na de uitzonderlij
ke winter van 1978/1979 is gebleken dat deze els op een aantal plaatsen door de wintervorst is
beschadigd. De mate van beschadiging bleek echter zeer wisselend te zijn. Als tussenscherm is
hij geschikt. In het aangeboden plantmateriaal komen dikwijls afwijkende vormen voor, wat een
nadeel is. Op kalkrijke gronden is deze els gevoelig voor chlorose. Het blad is groter dan dat van
de andere soorten, leerachtig glimmend groen en het heeft vijf tot zes paar wat gebogen nerven;
het is rond tot ovaal met toegespitste top en een hartvormige voet. De boom loopt later uit dan
de beide andere soorten, maar de wat oudere bomen (na ongeveer zeven jaar) hebben reeds
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vroeg in het jaar (ongeveer februari) zeer veel mannelijke bloei, waardoor al een redelijk dicht
scherm ontstaat. Bladval treedt laat op, vaak pas in december. Italiaanse els heeft enige sierwaarde als alleenstaande boom. Weinig luisgevoelig.
B - Witte of grijze els
(A/nus incana (L.) MoenchJ
Deze soort kan meer droogte verdragen dan de zwarte els en kan op lichtere gronden gebruikt
worden. Schaduw verdraagt hij minder goed, evenals regelmatig afzetten. Hij wordt in de wind
schermen in de fruitteelt minder gebruikt. De bomen kunnen opslag geven. Na opsnoeien ont
staat er een minder dicht scherm dan bij de zwarte en de Italiaanse els. Het blad is aan de boven
zijde grijsgroen, licht behaard en vrij dof; het heeft acht tot vijftien paar duidelijke nerven en is
ovaal met een duidelijke spitse top. De groei is minder dan van de beide andere soorten. In toet
singen van De Dorschkamp te Wageningen is tot ongeveer twaalfjarige leeftijd de hoogtegroei van
witte elzen vergelijkbaar met die van Italiaanse elzen en beduidend beter dan die van zwarte elzen.
Weinig luisgevoelig.

Populier
(Populus L.)
Bepaalde populiererassen zijn door hun snelle groei, het vroege uitlopen en de smalle kroonvorm zeer
geschikt voor het vormen van, vooral aan de windzijde gelegen, hoge buitenschermen voor zeer win
derige en kale gebieden. Ook voor tijdelijke tussenschermen kunnen zij worden gebruikt. Populie
ren zijn gemakkelijk te vermeerderen en slaan vlot aan.
Bij aanleg kan, om een snelle beschutting te verkrijgen, een vrij kleine plantafstand worden aange
houden, die ook gehandhaafd kan blijven omdat de bomen tegenwoordig al in een vroeg stadium
worden gekopt en geschoren. Door bij voldoende hoogte regelmatig te koppen en te snoeien kan
de lengtegroei worden beperkt, de dichtheid van het scherm worden vergroot en de breedte hiervan
binnen de toelaatbareafmetingen worden gehouden. Een nadeel van de populier is dat zijn wortels,
vaak vrij oppervlakkig, zeer ver de fruitaanplant binnengroeien, wat concurrentie voor de vruchtbo
men betekent. Ook na het rooien van de populieren kan deze opslag gedurende vele jaren zeer hinder
lijk zijn. Onder andere om deze reden wordt in niet al te winderige gebieden voor binnen- en buitenschermen - behoudens soms aan de westkant - steeds meer overgegaan op elzen. Ook wordt po
pulier soms gebruikt als wijker; elzen vormen dan later het windscherm.
Een nadeel van de populier is ook dat enkele ziekten veel schade kunnen berokkenen. Van de blad
schimmels zijn roest (Melampsora species,/ en de sinds 1960 sterk optredende Marssonina species
de belangrijkste. Zij veroorzaken beide een vervroegde bladval, waardoor de bomen sterk kunnen
verzwakken. De eerste roestverschijnselen treden op in juli/augustus; de eerste donkere vlekken of
stippen van de Marssonina in juni/juli. Beideziekten kunnen met daartoe aanbevolen gewasbescher
mingsmiddelen worden bestreden. Vooral na koppen is deze bestrijding goed mogelijk.
Sterk verzwaktebomen kunnen mede door het optreden van bastvlekkenziekte en schorsbrand IDothichizapopu/ea) in enkele jaren grotendeels of geheel afsterven. De laatste ziektekan ook optreden
indien men uitgaat van slecht plantmateriaal of wanneer men te laat plant. Ook bij populier kan na
het koppeninfectie door loodglans optreden; de aangetaste stompen kunnen ophun beurt een ern
stige besmettingsbron vormen voor pruime- en perebomen, terwijl de verzwakte populierebomen
zelf aanzienlijk vatbaarder worden voor schorsbrand.
Van de bacterieziekten is kanker (Xanthomonas popuii subsp. popu/ii de belangrijkste. Bij vatbare
rassen kan deze ziekte veel uitval geven.
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Van de bladvretende insekten zijn de satijnvlinder (Leucoma Salicis), het grote en kleine populiere
haantje (Melasoma populi en M. tremulae) en de wilgehaantjes (Phyllodecta species) de belang
rijkste. Zij kunnen plaatselijksoms massaal optreden. Veel directe schade ondervinden de populieren
hiervan echter niet. Daarnaast komen voor de wilgehoutrups (Cossus cossus), de populiereglasvlinder (Paranthrenetabaniformis) en degrote populiereboktor (Saperda carcharias). Deze kunnen zeer
schadelijk zijn, vooral voor jonge populieren in de omgeving. Als snoeihout van populier niet tijdig
(binnen een week) wordt opgeruimdkan wilgehoutrups in korte tijd op fruitbomen overgaan enern
stige schade veroorzaken.

A — Vereecken
(Populus nigra L. cv. Vereecken^1)
Dit ras vormt, doordat de takken een hoek van 30° tot 45° met de stam maken een matig smalle, matig
dichte, wat onregelmatige kroon. De stam en spil zijn, ook in de wind, vrij recht. Regelmatig snoeien
om de kroon smal en dicht te houden en om een dicht scherm te verkrijgen is noodzakelijk. Het ras
komt vrij vroeg in blad.
Eenjarige takken zijn aan devoet rond en aande top hoekig en bruin. Hetblad is afgerond driehoekig
met een zwak wigvormige voet. Het ras loopt enige dagen later uit dan de "Italica". Bij aanleg kan
een plantafstand van 1,00 tot 1,25 meter worden aangehouden. Voor het optreden van late winter
vorst is dit ras weinig gevoelig.
De "Vereecken" is vatbaar voor roest en matig vatbaar voor Marssonina. Schorsbrand komt weinig
voor. Het ras is zeer resistent tegen kanker.
O — Italica
(Populus nigra L. cv. Italica^1)
Kenmerkend voor dit ras is de zuilvormige, ook in de wind rechtblijvende groeiwijze. De vele sterk
vertakte zijtakken staan langs de stam steilomhoog (takhoek kleiner dan 30°), waardoor een dichte,
zeer smalle, regelmatig zuilvormige kroon ontstaat. Het ras heeft de ideale groeivorm voor hoge buitenschermen. Veel snoeien is, gezien de smalle kroon, niet noodzakelijk.
Eenjarige takken zijn rond, glad en grijsgroen. Het blad is afgerond ruitvormig met een duidelijk wig
vormige voet. Het ras komt zeer vroeg in blad. Zeer laat in de winter optredende strenge vorst kan
veel schade veroorzaken, vooral bij door te dichte stand sterk verzwakte bomen. Bij aanleg kan een
plantafstand van 0,80 tot 1,00 meter worden aangehouden.
De "Italica" is matig vatbaar voor roest en vatbaar voor Marssonina. Bij verzwakte bomen (bijvoor
beeld na koppen) kan schorsbrand optreden. Sinds 1963 is het gebruik van dit ras sterk teruggelopen.
Het is vooral in Zeeland steedsmeer vervangen door de "Vereecken". Het ras is zeer resistent tegen
kanker.

1)

Alle Populus nigra-rassen zijn bijzonder gevaarlijk als bron voorde sla- en andijviewortelluis (Pemphigus bur-

sarius

L.).
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Schietwilg
(Salix L J
De schiet- of boomwilg is zeer geschikt voor het vormen van vrij hoge en dichte buitenschermen.
Tegen door de wind meegevoerd zout is de wilg beter bestand dan de populier. De wilg is ook
bestand tegen brak grondwater. Is daarom vooral bruikbaar in kustgebieden.
Gezien de vatbaarheid of waarschijnlijke vatbaarheid van de in de handel zijnde wilgerassen voor
de watermerkziekte (Erwinia Salicis) moet het gebruik van wilgen voor windschermen, vooral in
de niet-winderige gebieden worden ontraden. Door deze ziekte kunnen beplantingen, wanneer
zij ouder zijn dan ongeveer acht jaar, in enkele jaren geheel afsterven. In de kustgebieden, waar
de ziekte minder voorkomt, is het gebruik van schietwilgen minder riskant.
Bij aanleg kan een minimum plantafstand van 1,00 meter worden aangehouden. Wanneer de bo
men een hoogte van ongeveer zeven meter hebben bereikt is het mogelijk om om de andere boom
een exemplaar niet te laag bij de grond af te zagen, waarna zich uit de stobbe struiken kunnen
ontwikkelen die een onderetage gaan vormen en zodoende het scherm ook van onderen gesloten
kunnen houden.
De schietwilg, die een nattere groeiplaats kan verdragen dan de populier, heeft een oppervlakkig
wortelstelsel. De vruchtbomen kunnen hiervan concurrentie ondervinden.
De belangrijkste bladvretende insekten zijn de wilgehaantjes (Phyllodecta species,/ en de wilgen
houtrups (Cossus cossus). Zij kunnen plaatselijk als ernstige plaag optreden, terwijl de wilgen
houtrups ook jonge appelbomen kan aantasten. De wilgentopgalmug (Rhadophaga terminalis)
kan eveneens plaatselijk aan jonge bomen schade aanrichten. Zij veroorzaakt het afsterven van
groeitoppen en beïnvloedt daardoor de lengtegroei. De bestrijdingswijze is nog niet bekend.
Roest en Marssonina-soorten kunnen bij schietwilgen voorkomen; schade kan hierdoor inciden
teel ontstaan. Vanwege de grote gevoeligheid van wilgen voor groeistoffen kan met name in ak
kerbouwgebieden door overwaaien van groeistofbevattende spuitvloeistof gemakkelijk schade
optreden.
B — Liempde
(Salix alba L. cv. Liempde^
De "Liempde" is een vrij snel groeiende rechte wilg met een smalle, vrij dichte, regelmatige pyra
midale kroon. Het blad is matig smal lancetvormig (zes tot zeven keer zo lang als breed); de bo
venzijde is matig dicht behaard. De bladsteel is rood aangelopen. Het ras loopt matig vroeg uit.
Door de vrij smalle groeivorm is snoei weinig nodig.
Het is gebleken dat de "Liempde" zeer vatbaar is voor watermerkziekte. Tegen sterke wind is hij
matig goed bestand.
Van de voor windschermen geschikte wilgerassen werd dit smal opgroeiend ras tot nu toe het
meest gebruikt. Gezien de vatbaarheid voor watermerkziekte moet aanplant als blijvend scherm
worden ontraden, ook aan de kust. Hij kan wel als wijkend tussenscherm worden gebruikt.
N — Belders
(Salix alba L. cv. Belders^
Dit ras heeft een vrij snelle en rechte groei en vormt een smalle, regelmatige, wat open kroon.
Het ras is, behalve wat groeivorm betreft, moeilijk van de "Liempde" te onderscheiden.
Over de geschiktheid voor het gebruik in windschermen en de gevoeligheid voor sterke wind is
nog weinig bekend; vatbaar voor watermerkziekte.
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N — Drakenburg
(Salix alba L. cv. Drakenburg^
Deze wilg heeft eeri wat sterke, wat wilde groei en vormt een matig rechte stam en een matig
smalle, onregelmatige, vrij dichte pyramidale kroon. Het blad is opvallend smal lancetvormig
(acht tot negen keer zo lang als breed) en is aan de bovenzijde zwak behaard. De bladsteel is geel
groen. Het ras loopt vroeg uit. Regelmatig snoeien is noodzakelijk om een niet te brede kroon
te laten ontstaan.
Zeer vatbaar voor watermerkziekte. Tegen sterke wind is het ras goed bestand; het groeit in de
kustgebieden beter dan de "Liempde".
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Grassen voor rijstroken in de fruitteelt
De laatste jaren wordt er ongeveer 1300 ha per jaar aangeplant met appel of peer. De rijstroken
in groot-fruitpercelen worden vrijwel altijd ingezaaid met gras; de grasstroken beslaan globaal de
helft van de oppervlakte.
Voor de inzaai van de grasstroken wordt vrijwel uitsluitend veldbeemdgras aanbevolen; er kan
zonder bezwaar een monocultuur worden ingezaaid. Een goede standvastigheid en zodedichtheid
met daarnaast een goede betredings- en bladvlekkenziekteresistentie zijn de belangrijkste ras
eigenschappen waarmee bij de rassenkeuze rekening dient te worden gehouden. Voor het snel
verkrijgen van een goede grasmat, bijvoorbeeld op kapotgereden kopakkers, komt een mengsel
van 50% veldbeemdgras en 50% Engels raaigras het meest in aanmerking.
Eisen
In de moderne fruitteelt worden er vooral bij de oogst hoge eisen gesteld aan de draagkracht van
de grasstroken. Er wordt dan veelvuldig op gereden met veelal zware belastingen (pallets of palletkisten) en vaak onder minder gunstige (natte) omstandigheden. Daarnaast is een zo laag moge
lijk niveau van onderhoud gewenst.
Grassoorten voor boomgaarden moeten o.a.
- een sterke, dichte en vlakke zode vormen, ook bij weinig of geen stikstofbemesting en goed
standvastig zijn
- zich goed herstellen na beschadiging
- een lage maaibehoefte hebben, zich gemakkelijk laten maaien en niet afsterven onder afge
maaid gras
- goed droogteresistent zijn, maar ook goed bestand zijn tegen wateroverlast (vooral in de spo
ren), bijv. als gevolg van beregening in verband met nachtvorstbestrijding
- goed wintervast zijn
- weinig vatbaar zijn voor ziekten die de zodedichtheid en/of de sterkte nadelig kunnen beinvloeden.
Grassoorten
Intensief berijden wordt het best verdragen door veldbeemdgras en Engels raaigras. Bij deze twee
soorten zijn veel nieuwe rassen ontwikkeld van het zogenaamde grasveldtype die goed stand
vastig zijn en die bovendien een dichte, vlakke zode vormen.
Veldbeemdgras vormt bij een beheer met weinig of geen stikstofbemesting en (mede daardoor)
weinig maaien - ca 7 maal per jaar - in de regel nog een gesloten en sterke grasmat, dit in te
genstelling tot Engels raaigras.
Engels raaigras is vanwege de zekere en snelle opkomst en beginontwikkeling het meest geschikt
voor het snel herstellen van onder andere kapotgereden gedeelten; het verdient aanbeveling het
Engels raaigras altijd uit te zaaien in een mengsel met veldbeemdgras.
Raseigenschappen die bij de rassenkeuze een rol kunnen spelen zijn:
Standvastigheid. Een goede standvastigheid betekent het voldoende levenskrachtig aanwezig
blijven van het ingezaaide gras gedurende langere tijd bij een bepaald gebruiksdoel; de invloed
van andere raseigenschappen zoals bijvoorbeeld ziekten wordt zoveel mogelijk buiten beschou
wing gelaten.
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Zodedichtheid. Geeft de mate van gesloten zijn (dichtheid) van de grasmat aan onder gunstige
groeiomstandigheden, voordat de standvastigheid of ziekten een rol spelen. Standvastige rassen
met een goede zodedichtheid laten weinig onkruiden toe en worden in de regel minder snel kapotgereden.
Resistentie tegen betreden. Doordat op de grasstroken veel gereden wordt en bij de oogst
veelal met zware belastingen, vaak onder minder goede omstandigheden, is deze eigenschap erg
belangrijk. Berijden van de grasstroken onder natte omstandigheden en/of wanneer het gras be
vroren is, veroorzaakt meestal veel schade.
Resistentie tegen ziekten. De belangrijkste ziekte bij veldbeemdgras is bladvlekkenziekte
(Drechslera poae, syn. Helminthosporium vagens), die in de herfst en winter veel schade kan
doen. Door beschaduwing en kort maaien, maar ook door veel stikstof, neemt de aantasting toe.
Rassen met een minder goede resistentie tegen bladvlekkenziekte verdragen betreden minder
goed en herstellen zich veelal ook minder goed dan rassen met een goede resistentie. Veldbeemd
gras wordt, hoofdzakelijk in de nazomer en herfst, vaak aangetast door oranje-strepenroest (Puccinia poarum f.sp. poarum). Bij weinig groei en weinig maaien kunnen vatbare rassen schade on
dervinden, wat tot uiting komt in minder goed bestand zijn tegen berijden en in een minder goed
herstel. Bruine-vlekkenroest (Puccinia brachypodii var. poae-nemoralis syn. Puccinia poanemoralis) treedt vooral op in het voorjaar en de zomer, maar tast het gewas veel minder ernstig
aan dan oranje-strepenroest.
Onder schaduwomstandigheden en weinig groei is een goede resistentie tegen meeldauw (Erysiphe graminis f.sp. poae) gewenst. In de zomer en herfst kunnen bij warme en vochtige omstan
digheden vatbare rassen nogal aangetast worden.
Voor de rassen van Engels raaigras is een goede resistentie tegen kroonroest (Puccinia coronata
f.sp. lolii) erg belangrijk. Vooral bij weinig groei ondervinden veel rassen in de nazomer en herfst
vaak nogal wat schade door aantasting door kroonroest.
Verder wordt Engels raaigras bij weinig stikstofbemesting veelal aangetast door rooddraad (Corticium fuciforme), waardoor de groei en daardoor ook het herstel wat belemmerd wordt.
Snelheid van beginontwikkeling bij veldbeemdgras. Een groot bezwaar van deze soort is
de trage beginontwikkeling, waardoor onkruiden veel kans krijgen zich te vestigen. Tussen de ras
sen bestaan verschillen in snelheid van beginontwikkeling; vooral onder minder gunstige zaaiomstandigheden (temperatuur, vochtvoorziening, zaaibed) kan het gewenst zijn hiermee reke
ning te houden.
Traagheid van groei bij Engels raaigras. Deze soort heeft een grotere stikstofbehoefte dan
bijvoorbeeld veldbeemdgras; dit heeft tot gevolg dat Engels raaigras, bij een voldoende stikstof
voorziening, nogal produktief is en vaak gemaaid moet worden. Traaggroeiende rassen van En
gels raaigras verdienen daarom de voorkeur.
Wintervastheid. Veldbeemdgras is zeer goed wintervast. Veel rassen van Engels raaigras echter
ondervonden in de strenge winters van 1978/1979 en 1981/1982 nogal wat vorstschade, vooral
onder natte omstandigheden. Het is daarom van belang hiermee rekening te houden.
Zaaien
De beste zaaitijd is veelal de nazomer. In het voorjaar is april-begin mei een gunstige zaaitijd. Ook
in andere perioden kan de inzaai goed slagen, maar de kans op mislukking is wat groter. Voor
een goede opkomst zijn vooral voldoende vocht en warmte nodig.
Voor het verkrijgen van een goede grasmat is een zaaizaadhoeveeiheid van 30-50 kg/ha voldoen
de; bij deze hoeveelheden is uitgegaan van de werkelijk in te zaaien oppervlakte en tellen de
zwartstroken niet mee. Bij gunstige omstandigheden - goed zaaibed, voldoende vocht en vol
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doende hoge bodemtemperatuur - kan met ca 30 kg/ha worden volstaan. Bij minder gunstige
omstandigheden is het gewenst om wat meer zaaizaad te gebruiken; meer dan 50 kg/ha geeft
aanvankelijk wel een wat betere grondbedekking, maar bij gebruik van goede rassen heeft dit
slechts gedurende korte tijd effect.
Bemesting
In de praktijk worden de grasstroken in de meeste gevallen niet bemest. Dit heeft als voordeel
dat men kan volstaan met ongeveer 1 maal per 3 weken te maaien gedurende de groeiperiode
(ca 7 maal per jaar). Soms wordt in het voorjaar een lichte stikstofbemesting toegepast voor een
dichtere en sterkere zode; dit leidt wel tot een tijdelijk hogere maaifrequentie (1 maal per 7 à 10
dagen). Bij dit beheer zal er meestal onvoldoende stikstof beschikbaar zijn voor een voldoende
groei van Engels raaigras.
Een goede stikstofbemesting geeft een snelle groei en vooral een hoge produktie wat vaak maaien
betekent; het leidt meestal ook tot een hoger K-getal waardoor meer kans op het optreden van
kurkstip en zacht ontstaat.
Rassenkeuze, rubricering en volgorde van de rassen
In de tabellen op blz. 163 en 164 zijn die rassen vermeld, die in het hoofstuk Grasvelden van de
59e Beschrijvende Rassenlijst voor Landbouwgewassen 1984 staan beschreven bij veldbeemdgras grasveldtype en Engels raaigras grasveldtype. De rassen zijn per soort ingedeeld in de rubrie
ken A, B en N. Per rubriek zijn de rassen in alfabetische volgorde vermeld.
De rubricering en de in de tabellen vermelde waarderingscijfers voor de diverse eigenschappen
zijn hoofdzakelijk gebaseerd op gegevens van gazon- en sportveldproefvelden en komen overeen
met die in de 59e Beschrijvende Rassenlijst voor Landbouwgewassen 1984. Raseigenschappen
die wel van belang zijn voor het gebruik onder gazon- en sportveldomstandigheden, maar niet
voor het gebruik in de fruitteelt, zijn niet overgenomen in deze tabellen.
Achter de rasnaam is de afkorting van de naam van de kweker vermeld en voor buitenlandse ras
sen ook die van de Nederlandse inzender. Hieronder is een verklaring van de afkortingen
gegeven.
Voor de meest recente informatie wordt verwezen naar het hoofdstuk Grasvelden in de jaarlijks
verschijnende Beschrijvende Rassenlijst voor Landbouwgewassen.

Verklaring van de in de tabellen gebruikte afkortingen.
Bar
Ceb
vE
vdH

:
:
:
:

Mom;
Pe :
RSU :
Stei :
Sva :
ZW :
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Barenbrug Holland B.V., Postbus 4, 6800 AA Arnhem
Cebeco-Handelsraad, Postbus 182, 3000 AD Rotterdam
Van Engelen Zaden B.V., Postbus 35, 5250 AA Vlijmen
Kon. Kweekbedrijf en Zaadhandel D.J. van der Have B.V., Postbus 1,
4420 AA Kapelle
Mommersteeg International B.V., Postbus 1, 5250 AA Vlijmen
Fa. P.H. Petersen, 2392 Lundsgaard, Post Langballig, Bondsrepubliek Duitsland
Rutgers State University, New Brunswick, New Jersey, U.S.A.
Saatzucht Steinach Dr. M. von Schmieder Nachf., 8441 Steinach, Bondsrepubliek
Duitsland
Almänna Svenska Utsädesaktiebolaget, Svalöf, Zweden
Zwaan en de Wiljes' Zaadteelt en Zaadhandel B.V., Postbus 2, 9679 ZG Scheemda
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Veldbeemdgras grasveldtype
Veldbeemdgras is zeer wintervast en verdraagt droogte goed. Door de ondergrondse uitlopers
kan veldbeemdgras zich goed herstellen en niet te grote open plekken weer opvullen; een be
zwaar kan zijn dat veldbeemdgras de zwartstroken in kan groeien via de ondergrondse uitlopers.
De raseigenschap snelheid beginontwikkeling is niet vermeld in de Beschrijvende Rassenlijst voor
Landbouwgewassen 1984; de hier vermelde waarderingscijfers zijn ontleend aan het veelal twee
jaarlijks verschijnende rassenbericht Grassen voor grasvelden, 1983 (nr. 662).
Hoge cijfers in de tabel betekenen gunstige waardering van de betrokken eigenschap.

Overzicht van de raseigenschappen bij veldbeemdgras grasveldtype

bruine-vlekkenroest

meeldauw

snelheid begin
ontwikkeling

7,5

6,5

7

7

6,5

6,5

5,5

8

8

7,5

7,5

7

8

8,5

5,5

A - Fylking

Sva

8

8,5

7

7,5

7

8

6

5,5

A - Kimono

Mom

8,5

8,5

8

8,5

6,5

7

5

5,5

A - Monopoly

Mom

7

7,5

7

7,5

6,5

6,5

6,5

6,5

oranje-strepenroest

bladvlekkenziekte

7

vE

zodedichtheid

Bar

A - Entopper

standvastigheid

A - Baron

ras

kweker/inzender

betreden

resistentie tegen

A - Parade

vdH

7,5

8

7,5

8

7

7,5

5,5

6

N - Ampellia

Ceb

8,5

8,5

8

8

6,5

7,5

6,5

5,5

N - Julia

Pe/vE

8,5

8,5

8,5

8,5

6,5

6,5

5,5

5
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Engels raaigras grasveldtype
Engels raaigras heeft een zekere en vlotte opkomst en beginontwikkeling. Voor de vorming van
een dichte en sterke zode is echter een goede stikstofvoorziening noodzakelijk, wat vaak maaien
tot gevolg heeft. Verder laat Engels raaigras zich wat minder goed maaien dan bijvoorbeeld veldbeemdgras.
De rassen die zijn beschreven in de Beschrijvende Rassenlijst voor Landbouwgewassen 1984 bij
Engels raaigras voor sportvelden en/of bij Engels raaigras voor gazons zijn hieronder in één tabel
samengevat.
Hoge cijfers in de tabel betekenen gunstige waardering van de betrokken eigenschap; een hoog
cijfer voor traagheid van groei betekent een langzame groei.

Overzicht van de raseigenschappen bij Engels raaigras grasveldtype

zodedichtheid

wintervastheid

betreden

kroonroest

rooddraad

A - Arno

vdH

8

8

7,5

8

8,5

6

5

A - Barry

Bar

8

8

8

7

8

6

5,5

A - Ensporta

vE

8

8

7

5

7

6

5,5

A - Hunter

Ceb

8

8

7,5

7,5

7,5

6

6

A - Loretta

Stei/vE

7,5

8,5

8

7,5

8

7

6

A - Majestic

Mom

7,5

8

7,5

7,5

8

5

6

A - Manhattan

RSU/vE

7,5

7,5

7,5

8

81)

5

5,51)

A - Score

ZW

8,5

8

7

6,5

7,5

5,5

6

A - Sprinter

ZW

8

7,5

7

8

81)

6,5

6,51)

5,5

61)

!

ras

traagheid
van groei

standvastigheid

kweker/inzender

resistentie tegen

B - Bellatrix

8

7,5

7,5

81)

8

8,5

8

7

9

4,5

5,5

8

8,5

8

7,5

8,5

7,5

5

Ceb

8,5

N - Barclay

Bar

N - Elka

Ceb

V Deze waarderingscijfers staan niet vermeid in de Beschrijvende Rassen/ijst voor Landbouwgewassen 1984,
maar zijn ontleend aan het rassenbericht Grassen voor grasvelden, 1983 (nr. 662).
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Adressen van enkele instellingen
Commissie voor de Samenstelling van de Rassenlijst voor Fruitgewassen,
Nieuwe Wageningseweg 1, Postbus 32, 6700 AA Wageningen.
08370-19056.
Consulentschap in Algemene Dienst voor de Fruitteelt in de volle grond,
Brugstraat 51, 4475 AN Wilhelminadorp.
01100-16390.
Consulentschap in Algemene Dienst voor Gewasbescherming,
Geertjesweg 15, Postbus 9102, 6700 HC Wageningen.
08370-19001.
Consulentschap in Algemene Dienst voor de Bijenteelt,
Tilburgseweg 32, 5081 NG Hilvarenbeek.
013-425888.
Raad voor het Kwekersrecht,
Nudestraat 11, Postbus 104, 6700 AC Wageningen.
08370-19031.
Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Boomkwekerijgewassen (NAKB)
Panhuizerweg 8, Postbus 79, 4040 DB Kesteren.
08886-2511.
Nederlandse Bond van Boomkwekers (NBvB) - cultuurgroep fruitgewassen,
Prinsevinkenpark 19, 2585 NK 's-Gravenhage.
070-524411.
Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO),
Schiefbaanstraat 29, Postbus 90607, 2509 LP 's-Gravenhage.
070-450600.
Rijksinstituut voor het Rassenonderzoek van Cultuurgewassen (RIVRO),
Nieuwe Wageningseweg 1, Postbus 32, 6700 AA Wageningen.
08370-19056.
Proefstation voor de Fruitteelt,
Brugstraat 51, 4475 AN Wilhelminadorp.
01100-16390.
Proefstation voor Tuinbouw onder Glas,
Zuidweg 38, Postbus 8, 2671 MN Naaldwijk.
01740-26541.
Sprenger Instituut,
Haagsteeg 6, Postbus 17, 6700 AA Wageningen.
08370-19013.
Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp",
Bosrandweg 20, Postbus 23, 6700 AA Wageningen.
08370-19050

Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen (IVT),
Mansholtlaan 15, Postbus 16, 6700 AA Wageningen.
08370-19123
Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek (IPO),
Binnenhaven 12, Postbus 42, 6700 Wageningen.
08370-19151.
Proeftuinen
Fruitteeltproefbedrijf voor de IJsselmeerpolders "De Meergronden",
Neushoornweg 21, 8317 PV Kraggenburg.
05275-2411.
Stichting "Fruit- en Boomteeltproeftuin Oost-Gelderland",
Molenweg 46, 7396 AC Terwolde.
05717-1251.
Stichting "Fruit- en Boomteeltproeftuin Midden Nederland",
Roozeveld van der Venlaan 11-13, 4191 PL Geldermalsen.
03455-2041.
Stichting Stichtse Fruittuin,
Werkhovenseweg 3, 3985 MG Werkhoven,
Corr.-adres: Postbus 1011, 1430 BA Aalsmeer.
03437-361.
Stichting Fruitteeltproefbedrijf voor Noordhollands Noorderkwartier,
Burgemeester Steerstraat 12, 1474 MN Oosthuizen.
02991-1221.
Fruitteeltproefbedrijf "Naar Beter Fruit",
Rijksstraatweg 84, 3281 LW Numansdorp.
01856-1573.
Stichting tot Bevordering van de Fruitteelt in Limburg en Noord-Brabant,
Dr. Droessenweg 11, 5964 NC Horst/Meterik.
04709-3600.
Proeftuin Zeewolde (in oprichting),
Corr.-adres: Lange Nering 60, 8302 EE Emmeloord.
Stichting Proeftuin Noord-Brabant,
Heilaarstraat 230, 4814 NR Breda,
Corr.-adres: Postbus 9546, 4801 LG Breda.
076-144382.
Stichting Voorbeeldbedrijf voor Zachtfruit Kesteren e.o.,
Betuwestraat, Kesteren,
B. Thijssen, Hoofdstraat 48, 4041 AE Kesteren.
08886-414.
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Register rassenlijsten 1 t/m 17
Rassenlijst 1 verscheen in
Rassenlijst 2 verscheen in
Rassenlijst 3 verscheen in
Rassenlijst 4 verscheen in
Rassenlijst 5 verscheen in
Rassenlijst 6 verscheen in
Rassenlijst 7 verscheen in
Rassenlijst 8 verscheen in
Rassenlijst 9 verscheen in
Rassenlijst 10 verscheen in
Rassenlijst 11 verscheen in
Rassenlijst 12 verscheen in
Rassenlijst 13 verscheen in
Rassenlijst 14 verscheen in
Rassenlijst 15 verscheen in
Rassenlijst 16 verscheen in
Rassenlijst 17 verscheen in

1933
1935
1936/1937
1938/1939
1943
1948
1954
1957
1958
1960
1962
1965
1967
1969
1975
1980
1985

Staat vermeld
in rassenlijst
AARDBEI
1 en 2
Ananasaardbei
7 t/m 9
Auchincruive Climax
1 en 2
Barnes Large White
5 en 6
Blakemore
16 en 17
Bogota
7 en 8
Bowa
10 t/m 14
Cambridge Vigour
Climax: zie Auchincruive Climax
15 t/m 17
Confitura
1 t/m 13
Deutsch Evern
12 t/m 15
Elista
17
Elsanta
16 en 17
Elvira
6 en 7
Frau Mieze Schindler
8 en 9
Georg Soltwebel
8 t/m 17
Glasa
10 t/m 17
Gorella
Induka
15 t/m 17
16 en 17
Jesco
1 t/m 13
Jucunda
8 t/m 13
Juspa
16 en 17
Karina
17
Karola
16 en 17
Korona

Laxton van Glanerbrug
Louis de Vilmorin
Maandbloeier
Macherauchs Frühernte
Madame Lefeber
Madame Moutot
Moulin Rouge: zie
Oberschlesien
Oberschlesien
Oranda
Ostara
Primella
Rabunda
Rapella
Redgauntlet
Regina
Repita
Revada
Riva
Roem van leperenburg
Scarlet
Senga Gigana
Senga Precosa
Senga Sengana
Sieger
Siletz
Sivetta
Tago
Talisman
Tamella
Tenira
Valeta
Vola

6 t/m 10
1 en 2
1 en 2
7 t/m 14
1 t/m 10
1 t/m 11

1 t/m 11
9 t/m 11
14 t/m 17
16 en 17
14 t/m 17
17
10 t/m 17
8 t/m 15
12 en 13
12 t/m 15
16 en 17
6 en 7
1 t/m 7
16 en 17
11
8 t/m 17
1 en 2
9 t/m 11
15 t/m 17
15 t/m 17
9 t/m 15
15 t/m 17
15 t/m 17
17
11 t/m 17

APPEL
Adam's Pearmain
Akerö
Alexander
Alkmene
Allington Pippin
Alofs' Cox Spur
Alton
Anna Boelens
Appel van Paris
Baumann's Reinette
Beauty of Bath
Belle de Pontoise

1 en 2
1 t/m 6
1 en 2
15 t/m 17
1 t/m 7
15 en 16
8 en 9
2 t/m 6
8 en 9
1 en 2
1 t/m 8
1 en 2
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Belle-Fleur Large Mouche
Benderzoet
Benoni
Bestrood
B.G. Apple
Bismarck
Blackjon
Black Jonathan: zie Blackjon
Blanke Ribber
Blenheim: zie Blenheim Orange
Blenheim Orange
Bloemeezoet
Bosappel
Brabant(se) Bellefleur
Bramley's Seedling
Calville Lesans
Calville Rouge d'Automne
Case Wealthy
Cellini
Ceres
Charlamowsky: zie Duchess
of Oldenburg
Charles Ross
Cherry Cox
Citrine
Close
Cortland
Court-Pendu
Cox's Orange Pippin
Cox's Pomona
Crimson Cox
Dekker's Glorie
Delicious
Dijkmanszoet
Discovery
Dokkumer Nije
Doppelter Zwiebelapfel
Double Red Wealthy:
zie Case Wealthy
Drentse Bellefleur
Dr. Seeligs Orangepepping
Dubbele Bellefleur: zie
Belle-Fleur Large Mouche
Dubbele Winston: zie Winstar
Duchess of Oldenburg
Early Victoria
Eethensche Wijnappel

1)

1 en 2
1 en 2
6 t/m 17
5 en 6
2 t/m 4
I en 2
ii
1 en 2
1 en 2
1 t/m 7
2 t/m 5
1 t/m 6
1 t/m 11
1 en 2
1 en 2
10 t/m 13
1 en 2

8

1

7 t/m 12

8
7 t/m 13
9 t/m 11
1 en 2
1 t/m 17
1 en 2
6 t/m 12
3 t/m 7
1 en 2
7 t/m 15
13 t/m 17
5
1 en 2

1 t/m 6
1 t/m 7

1 en 2
1 t/m 7
1 t/m 4

Eisdener Klumpke
Elan
Ellison's Orange
Elstar
Elton Beauty
Engelsche Pigeon
English Winter Goldpearmain:
zie King of the Pippins
Erich Neumanns Roter
James Grieve
Filippa
Fortune
Franse Zure
Freiherr von Berlepsch
Gelber Richard
Glockenapfel
Glorie van Holland
Gloster (69)
Golden Auvil Spur
Golden Delicious
Golden Delicious Kloon B
Golden Delicious "Smoothee"
Golden Yellospur
Goldrenette Freiherr von
Berlepsch: zie Freiherr
von Berlepsch
Goudreinette1)
Grahams Royal Jubilee: zie
Royal Jubilee
Grand Alexander: zie Alexander
Grauwe Fransche Reinette: zie
Reinette Grise
Gravenstein
Groninger Kroon
Groninger Pippeling
Gronsvelder Klumpke
Gul Graastener: zie
Gravenstein
Harberts Reinette
Herfst Bloemzoet
Holleman
Holstein
Idared
Ingrid Marie
Ivette
Jacob Dirk
Jacques Lebel
Jamba 69

Wordt in Rassen/ijst 1 als een ander ras beschouwd dan Schone van Boskoop.
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1 t/m 7
17
2 t/m 14
15 t/m 17
10 t/m 12
1 en 2

8 t/m 15
1
5 t/m 11
1 t/m 6
1 en 2
1, 2 en 4
7 en 8
1 t/m 13
15 t/m 17
13 t/m 17
5 t/m 17
17
16 en 17
13 t/m 16

1 en 2
1 t/m 8
7 en 8
6 t/m 11

1 en 2
1

1 en 2
15 en 16
14 en 15
7 t/m 15
12 t/m 15
1 en 2
1 en 2
15 t/m 17

James Grieve
James Grieve Lired
Jan Steen
Jasappel
Jonadel
Jonagold
Jonared
Jonathan (zie ook Rode
Jonathan)
Jonwin
Kafappel
Kapai Red Jonathan
Karmijn de Sonnaville
Kesterens Wijnzuur
Keswick Codlin
Keuleman
Keyingappel
King of the Pippins
Klapstaart
Koningszuur
Korallo
Lady Sudeley
Landsberger Reinette
Lane's Prince Albert
Laxton's Early Crimson
Laxton's Fortune: zie
Fortune
Laxto's Superb
Lemoen
Lemoenappel: zie Lemoen
Leven Alma
Lieve Vrouwenappel
Linnaeus Pippin: zie
Yellow Bellflower
Lirow Delicious
Lobo
Lodi
Lombarts Calville
London Pippin
Lord Grosvenor
Lord Lambourne
Lord Suffield
Lucullus
Luntersche Pippeling
Luntersche Present
Manks Codlin

1)

t/m 17
0 t/m 15
t/m 11
en 2
1 t/m 13
5 t/m 17
1 t/m 13
t/m 13
0 t/m 13
en 2
en 10
5 t/m 17
t/m 4
t/m 6
en 7
en 2
en 2,
0 en 11
t/m 7
6 en 17
, 2 en 9
t/m 4
t/m 6
0 en 11

t/m 17
t/m 7
en 2

4 t/m 16
! t/m 17
1 t/m 13
t/m 17
t/m 7
en 2
't/m 13
en 2
I t/m 11
t/m 7
en 2
t/m 11

Mantet
May Queen
Megumi
Melba
Melrose
Merton Worcester
Millicent: zie
Millicent Barnes
Millicent Barnes
Mio
Mutsu
Notarisappel
Odin
Ontario
Oranje de Sonnaville
Oriole
Ossenkop1)
Pater van den Eisen
Peasgood's Nonsuch
Peperappel
Pfirsichroter Sommerapfel
Pisangappel
Poelman's Rode James Grieve
Pomme Rosa Verbrugh
Present van Engeland
Present van Friesland
Present van Holland
Primus
Princesse Noble
Prinkel's Red Jonathan
Prins Bernhard
Prinses Beatrix
Prinses Irene
Prinses Margriet
Queen
Red Astrachan
Red Benoni
Redcoat Grieve
Red Jonathan
Red Victoria
Reinette Descardre
Reinette du Canada
Reinette Grise
Reinette Grise du Canada
Reinette Rouge Etoilée
Reinette van Ekenstein
Renette von Zuccalmaglio: zie

9 t/m 17
3 t/m 7
11 en 12
4 t/m 7
8 t/m 17
10 en 11

11 t/m 15
11 t/m 14
13 t/m 17
1 t/m 8
12 t/m 17
1 en 2
15 en 16
10 t/m 13
1 t/m 6
2 t/m 6
1 en 2
1 en 2
1 t/m 8
1 en 2
10 t/m 15
7 en 8
1 t/m 11
2
2 t/m 7
8, 9, 14 t/m 16
1 t/m 7
10 t/m 13
9
8
8, 10 en 11
8 en 9
1 en 2
1 en 2
13
6 en 7
11 t/m 13
6
1 en 2
1 en 2
1 en 2
1 en 2
1 t/m 8
1 t/m 7

Volgens Engelse gegevens een synoniem voor Belle-Fleur Large Mouche ( - Dubbele Bellefleur).

169

Von Zuccalmaglios Renette
Robijn
Roda Mantet
Rode Astrakan: zie
Red Astrachan
Rode Boskoop Bieling1):
zie ook Rode Boskoop
Schmitz Hübsch
Rode Boskoop Gerlings2)
Rode Boskoop Kalfs
Rode Boskoop Lambrechts
Rode Boskoop Schmitz
Hübsch
Rode Boskoop Verheul
Rode Boskoop Vogelaar
Rode Dijkmanszoet
Rode Herfstcalville: zie
Calville Rouge d'Automne
Rode Jonathan
Rode Jonathan Fleuren
Rode Jonathan Heines
Rode Jonathan Janse W.P.
Rode Jonathan Leys
Rode Jonathan Theuns
Rode Jonathan Vogelaar
Rode Keuleman
Rode Pigeon
Rode Tulpappel
Roem van Dekker
Rosamund
Roter Herbst Calville: zie
Calville Rouge d'Automne
Royal Jubilee
Rubens
Scarlet Benoni
Schellinkhouter
Schone van Boskoop
Schone van lephof
Schöner von Nordhausen
Schutters Reinette
Schweizer Orange
Schweizer Orangenapfel: zie
Schweizer Orange
Septer
Signe Tillisch
Smoothee: zie Golden

1)
2)

8 t/m 13
14 t/m 17

7 t/m 10, 13
7 en 8
13 t/m 17
7, 11 t/m 17
8, 11 t/m 17
7 t/m 17
7, 16 en 17
16 en 17

14 t/m 17
12 en 13
12 en 13
12
12 en 13
12 en 13
11 en 12
6
1 en 2
3 t/m 5
7 en 8
6 en 7

1 t/m 6
8
14 en 15
2 t/m 7
1 t/m 17
5 t/m 7
1 t/m 7
1 en 2
10 t/m 12

15 en 16
1 t/m 6

Wordt in Rassenlijst 8 als een ander ras beschouwd
Wordt in Rassenlijst 7 a/s dezelfde beschouwd a/s R<
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Delicious "Smoothee"
Spartan
Spencer
Sprengerappel
Stark's Earliest
Starkspur Golden Delicious
St. Cecilia
Sterappel: zie Reinette Rouge
Etoilée
Suffolk Superb
Summerred
Superior Red Cox
Sweet Caroline
Syde Hemmetje Wit
Taunton Cross
Testersspur Golden Delicious
Timmy's Cox Spur
Transparente de Croncels
Transparente Jaune: zie
White Transparent
Tulpappel
Tydeman's Early (Worcester)
Virginischer SommerRosenapfel
Virginischer Rosenapfel zie
Virginischer SommerRosenapfel
Vista Bella
Vlaamsche Schijveling: zie
Doppelter Zwiebelapfel
Vogelcalville
Von Zuccalmaglios Renette
Wealthy
Westlandsche Bellfleur: zie
Brabant(se) Bellefleur
White Transparent
Wijker James Grieve
Winstar
Winston
Winston van Oudelande
Winter Banana
Wintercheer: zie Winston
Witte Astrakan
Worcester Pearmain
Wrixparent
Yellow Bellflower

Rode Boskoop Schmitz Hübesch.
Boskoop Verheul.

15 t/m 17
11 t/m 13
7
8 t/m 14
13 t/m 16
1 t/m 6

13 t/m 15
16 en 17
9 t/m 12
16 en 17
1 en 2
8 t/m 11
13 t/m 16
14 en 15
1 t/m 7

1 en 2
7 t/m 17
1 en 2

17

2 t/m 7
1 t/m 6
1 t/m 8, 11

1 t/m 14
10
15 en 16
5 t/m 17
14 en 15
6 en 7
1 en 2
2 t/m 5
7
1 en 2

Yellow Transparent: zie
White Transparent
Zigeunerin
Zoete Aagt
Zoete Campagner
Zoete Ermgaard
Zoete Graauwe Fransche
Reinette
Zoete Grauwe Reinette
Zoete Hollaert
Zoete Kroon
Zoete Oranje
Zoete Paradijs
Zomeraagt

1 t/m 8
1 en 2
1 en 2
1 t/m 13
2
1
1 en 2
1 t/m 15
8 t/m 17
1

1 en 2

BLAUWE BES
Adams
Ama
Berkeley
Bluecrop
Bluejay
Blueray
Bluetta
Cabot
Collins
Concord
Coville
Dixi
Earliblue
Goldtraube
Goldtraube 71
Grover
Harding
Heerma I: zie Ama
Heerma 2
Herbert
Ivanhoe
Jersey
June
Meader
Northland
Patriot
Pionier
Rancocas
Rubel
Sam
Spartan

5
15 t/m 17
7 t/m 17
8 t/m 17
17
8 t/m 17
17
4 t/m 6
11 t/m 17
4 t/m 6,
9 t/m 13
7 t/m 13,
15 t/m 17
7 t/m 17
8 t/m 17
8 t/m 15
15 t/m 17
4 t/m 6
5 en 6
17
8 t/m 17
8 t/m 17
4 t/m 13
5 en 6
17
17
17
4 t/m 6
4 en 5
4 t/m 6
5
17

Stanley
Weymouth
Zuckertraube

5 t/m 13
7 t/m 17
8 t/m 11

BRAAM EN AANVERWANTE GEWASSEN
Black Diamond: zie Himalaya
Black Satin
Brainerd
Himalaya
Oregon Evergreen
Smoothstem
Taylor
Theodoor Reimers: zie
Himalaya
Thornfree
Thornless Evergreen
Wilson
Boysenberry
Japansche Wijnbes
Loganberry
Rubus spectabilis
Veitchberry

16 en 17
7
4 t/m 17
1 t/m 6
15 en 16
4 en 5

15 t/m 17
7 t/m 17
4 en 5
6 en 7
1,4 t/m 7
1, 4 t/m 7
4 en 5
1 en 2,
4 t/m 6

DRUIF
Alicante: zie Black Alicante
Appley Towers
Black Alicante
Black Hamburgh: zie
Frankenthaler
Bla Frankendaler: zie
Frankenthaler
Blaue Alicante: zie
Black Alicante
Blauer Trolinger: zie
Frankenthaler
Blauwe Kampioen
Blauwe Muskaat
Canon Hall
Due of Buccleugh
Fosters White Seedling
Frankenthal: zie Frankenthaler
Frankenthaler
Golden Champion
Granacke: zie Black Alicante
Granaxa: zie Black Alicante
Gros Colman
Gros Maroc

1 t/m 5
1 t/m 17

1 en 2
1 en 2
1 en 2
1 en 2
1 en 2
1 t/m 17
1 t/m 17

1 t/m 7
1 t/m 4,
6 t/m 17
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Gross Vernach: zie
Frankenthaler
Koning der Witten
Lady Downe's Seedling
Lucien Baltet
Muscaat van Alexandrie
Muscat Blanc d'Alexandrië: zie
Muscaat van Alexandrië
Muscat d'Alexandrie: zie
Muscaat van Alexandrië
Muscat of Alexandrië: zie
Muscaat van Alexandrië
Pareldruif
Professor Aberson
Royal

2 t/m 6
2
6 en 7
1 t/m 17

2
7 t/m 12
1 en 2,
6 t/m 11
7 t/m 10
7

Royal Molenberg
Royal Terheyden
Spaanse: zie Black Alicante
1 t/m 7
Victoria
Vroege van der Laan
1 en 2
Weisser Muscat von Alexandrië:
zie Muscaat van Alexandrië
West Frisia
4 t/m 6
6 en 7
Witte Emile Royal
1 t/m 6
Witte Frankendaler
FRAMBOOS
Belle de Fontenay
Boskoopse Hornet
Cumberland
Devon
Gele Superlative
Gertrudis
Glen Clova
Golden Queen
Haagsche Bruine
Heritage
Hornet
Jochems Roem
La France
Laxtonberry
Lloyd George
Mailing Delight
Mailing Enterprise
Mailing Exploit
Mailing Jewel
Mailing Landmark
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1
1 en 2
1 en 2
1 en 2
1 en 2
6 t/m 8
16 en 17
1 en 2
1 en 2
17
1, 2,
6 en 7
12 t/m 17
1 en 2
1 en 2
1 t/m 6, 8
17
7 en 8
7 t/m 13
7 t/m 11
8

Mailing Promise
7 t/m 17
Marlborough
1 en 2
Preussen
1 t/m 13
Pyne's Royal
1 en 2
Schönemann
9 t/m 17
Shaffer's Colossaal
1
Sirius
15 t/m 17
Spica
15 t/m 17
St. Walfried
1 t/m 8
Superlative
1 en 2
Surprise d'Automne
1 en 2
Radboud C: zie Rode Radboud
Radboud type A
5 t/m 9
Rode Radboud
8 t/m 17
Rote Wädenswiler
8
Zefa Herbsternte
17
KERS
Abesse de Mouland
Abrikooskers: zie
Bigarreau Napoléon
Annabella
Asdonkse
Bastaarddikke: zie
Abesse de Mouland
Beekse Late
Begijn: zie Turkey Heart
Beierlander: zie Klerk
Beierlandse Kriek: zie Klerk
Beierlandse Spaanse
Bieskers
Bigarreau Elton: zie
Elton Heart
Biggareau Napoléon
Blankette
Blanser: zie Wijnkers
Blinker: zie Wijnkers
Bonte Knapkers: zie
Bigarreau Napoléon
Boskooper
Bradbourne Black: zie
Hedelfinger Riesenkirsche
Bruine Blansje: zie
Zeeuwse Zoete Morel
Bruine Spaanse: zie
Bruine Vleeskers
Bruine Vleeskers
Bruine Waalsche

1 t/m 7

17
7 t/m 14

1 t/m 7

1 en 2
1 en 2

1 en 2,
7 t/m 17
1 en 2

1 en 2

1 t/m 4,
6 t/m 8
1 en 2

Bruintje: zie Zeeuwse
Zoete Morel
Brusselsche Bruine
Castor
Cerise de Montmorency à
courte queue
Citroenkers: zie Drogans
Gelbe Knorpelkirsche
Corum
Dikke Loen: zie Kernielse
Drogans Gelbe Knorpelkirsche
Dubbele Eierkriek
Dubbele Meikers
Dubbele Morelkers: zie Morel
Duitse Meikers: zie
Early Rivers
Early Frogmore
Early Rivers
Eierkriek: zie
Dubbele Eierkriek
Eisdense Kers: zie
Abesse de Mouland
Elmer
Elton: zie Elton Heart
Elton Heart
Franse Meikers: zie
Early Rivers
Frans Meylingkers
Frühe Französische
Frühe Rote Meckenheimer
Früheste der Mark
Gascogner: zie
Bigarreau Napoléon
Gelderse Kers: zie
Early Rivers
Gelderse Meikers: zie
Dubbele Meikers
Glimmer: zie Wijnkers
Governor Wood
Grienne: zie Kentish
Grote Varikse Zwarte: zie
Varikse Zwarte
Grote Zwarte: zie
Varikse Zwarte
Guigne d'Annonay
Hedelfinger Riesen: zie
Hedelfinger Riesenkirsche
Hedelfinger Riesenkirsche
Heimann 26: zie
Heimanns Rubin Weichsel

5
17
1 en 2

17
1 t/m 7
1 t/m 3
1 t/m 17

1 en 2
1 t/m 17

15 t/m 17
1 t/m 6

7 t/m 14
6 t/m 11
17
6 t/m 8

1 en 2

6 t/m 8

1, 3 t/m 6

Heimanns Rubin Weichsel
Hofkers
Hollander
Hollander-Stroopikriek: zie
Hollander
Inspecteur Löhnis
Jaboulay
Kassins Frühe
Kelleriis Nr. 16
Kentish
Kernielse

13 en 14
1 en 2
1 t/m 7

1 t/m 17
1 en 2
6 t/m 8
12 t/m 17
1 t/m 7
2 t/m 5,
7 t/m 14

Kleine Loen: zie Kernielse
1 t/m 8
Klerk
Klerkekriek: zie Klerk
1 t/m 7
Knolkers
3 t/m 11
Koningskers
Lamotte: zie Frühe
Französische
Langstelige Loen: zie
Kernielse
Lauermann: zie Bigarreau
Napoléon
Leenderskers: zie Steyl
Loen: zie Mierlose Zwarte
Loon: zie Kernielse
Luiker Loen: zie Kernielse
Markies: zie Pater
van Mansfeld
Meikers: zie Dubbele
Meikers
Merton Premier
17
Mierlose Kriek: zie
Mierlose Zwarte
Mierlose Zwarte
1 t/m 14
Molenkers
1 t/m 6
Morel
1 t/m 17
Morellenfeuer: zie Kelleriis Nr.16
Mr. Vroeg
1
Napoléon Ier: zie
Bigarreau Napoléon
Noordkriek: zie Morel
Pater van Mansfeld
1 t/m 17
Platter: zie Wijnkers
Pollux
17
Prinses Juliana
1
Puther Dikke
10 t/m 13
Reine Hortense
1 en 2
Rijkmaker
2, 5 t/m 7
Rode Blansje
1 en 2
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Rode Waalse: zie Kentish
Rouaan: zie Bigarreau
Napoléon
Schattenmorelle: zie Morel
Schneiders Späte Knorpel
kirsche
Seneca
Spaanse: zie
Bigarreau Napoléon
Spithoven: zie
Guigne d'Annonay
Steyl
Streepkers
Stroopikriek: zie Hollander
Stroopkers: zie Hollander
Stroopkriek: zie Hollander
Suikerkers
Suikerkriek: zie Klerk
Turkey Heart
Udense Kriek: zie
Mierlose Zwarte
Udense Spaanse
Udense Zwarte: zie
Mierlose Zwarte
Vacantiekers
Varikse Zwarte
Venus
Virginian: zie Kentish
Volger: zie
Bigarreau Napoléon
Vroege Duitse: zie
Early Rivers
Vroege Hollander: zie
Hollander
Vroege Loen: zie Kernielse
Vroege van Bingelrade: zie
Frühe Französische
Vroege van Rijnsloot: zie
Früheste der Mark
Vroege van Spithoven: zie
Guigne d'Annonay
Vroege van Werder
Werdersche
Westerleese Kriek
Wijnkers
Wilhelmina
Wilsje
Witte Knapkers: zie
Bigarreau Napoléon
Witte Rouaan: zie
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7 t/m 17
10 t/m 12

10 t/m 13
1

1 en 2
1 en 2

1 t/m 17

1
1 t/m 7
17

Bigarreau Napoléon
Witte Vleeskers: zie
Bigarreau Napoléon
Witte Wijnkers: zie Drogans
Gelbe Knorpelkirsche
IJskers: zie Abesse
de Mouland
Zachte Kassins: zie
Kassins Frühe
Zeeuwse Beierlander: zie
Klerk
Zeeuwse Bruine: zie
Vroege van Werder
Zeeuwse Zoete Morel
Zure Morel: zie Morel
Zuurtjes
Zwarte Blanche
Zwarte Blansje: zie
Zwarte Blanche
Zwarte Knappers: zie
Zwarte Spaanse
Zwarte Knapkers: zie
Turkey Heart
Zwarte Loen: zie Kernielse
Zwarte Spaanse
Zwarte Vleeskers: zie
Zwarte Spaanse
Zweeper: zie

1 t/m 7
1 en 2
1 en 2

1 t/m 7

Bigarreau Napoléon
KRUISBES
Achilles

6 t/m 13
1 en 2
1 t/m 8
1 t/m 17
1 t/m 7
1 en 2

Careless
Columbus
Crown Bob
Crownprince
Early Sulphur
Engelse Witte: zie
Whitesmith
Golda
Goudbal
Lancashire Lad
Lancer
Lentse Blonde: zie
Crown Bob
Leveller
Macherauch's Sämling
May Duke

6 t/m 8,
12 t/m 17
1 en 2
10 en 11
1 t/m 13
1 en 2
1 t/m 10

17
8 en 9
1 en 2
1, 2 en 5

1 en 2
1 en 2
6 en 7

Perle von Müncheberg
Resistenta
Roaring Lion
Robustenta
Rosko
Rote Triumphbeere: zie
Whinham's Industry
Vroege Groene
Whinham's Industry
Whitesmith

9
9
1 en 2
9
17

1 en 2
1 t/m 17
1 t/m 15

PEER
Alexandrine Douillard
André Desportes
Belle Louise
Belle Lucrative
Bergamote d'Esperen
Beuckes Butterbirne
Beurré Alexandre Lucas
Beurré Bosc
Beurré Chaudy
Beurré Clairgeau
Beurré d'Amanlis
Beurré d'Anjou: zie
Nec Plus Meuris
Beurré de Mérode: zie
Doyenné Boussoch
Beurré Diel
Beurré Dilly
Beurré Giffard
Beurré Hardy
Beurré Lebrun
Beurré Superfin
Beurré van de Ham
Bezi de Chaumontel
Bezi van Schonauwen
Bonne d'Ezée
Bonne Louise d'Avranches
Brederode
Bronskleurige Doyenné du
Comice: zie Doyenné
Brunettte
Bronskleurige Triomphe de
Vienne: zie Triomphe de
Zélande
Butirra Précoce Morettini
Calebasse à la Reine
Calebasse Bosc: zie
Beurré Bosc

1 en 2
1 en 2
11 t/m 15
1 t/m 7
1 en 2
1 t/m 6
1 t/m 17
1 en 2
2
1 t/m 8
1 t/m 6

1 en 2
6 en 7
1 en 2
1 t/m 17
1 t/m 13
1 t/m 11
1 en 2
1 en 2
1 en 2
2 t/m 7
1 t/m 17
1 t/m 11

12
1 en 2

Calebasse Carafon
Calebasse de Tirlemont
Capiaumont
Charles Ernest
Charmuta
Charneux
Clapp's Favourite
Comtesse de Paris
Conference
Conference-Primo
Conseiller à la Cour
Curé: zie Le Curé
Désiré Cornelis: zie
Docteur Cornelis
Directeur Hardy
Docteur Cornelis
Docteur Jules Guyot
Double de Guerre
Doyenné Boussoch
Doyenné Brunette
Doyenné d'Alençon
Doyenné d'Hiver
Doyenné du Comice
Doyenné Goubault
Dr. Jules Guyot: zie
Docteur Jules Guyot
Dubbele Bonne Louise: zie
Belle Louise
Dubbele Conference Fleuren
Dubbele Conference Testers
de Meulemeester: zie
Conference- Primo
Duchesse Bérèrd
Duchesse d'Angoulême
Durondeau
Emile d'Heyst
Eva Baltet
Ewart
Fertility
Findling von Hohensaaten
Fondante de Charneux: zie
Charneux
Fondante Thiriot
Forellenbirne
Gieser Wildeman
Gorham
Goudbal
Goudmijn: zie
Supertrévoux
Gratioli of Jersey

1 en 2
1 t/m 7
1 en 2
4 en 5
14 en 15
1 t/m 17
1 t/m 17
1 t/m 8
I t/m 17
II t/m 16
1 en 2

5
3 en 4
1 en 2
2
I t/m 7
II t/m 15
1 t/m 7
1 en 2
1 t/m 17
2

12 en 13

7
1 en 2
1 en 2
1 t/m 8
1 t/m 7
10 t/m 12
1 en 2
1 en 2

1 en 2
2 t/m 6
1 t/m 17
9 t/m 12
1 en 2

3 t/m 7
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Groninger Juttepeer
Herfstpeer van Geulle
Herzogin Elsa
Janbaas
Jeanne d'Arc
Jodenpeer
Joséphine de Malines
Jules d'Airolles
Jumbo Clapp's
Jut
Kamperveen
K. K. van Würtemberg
Kleipeer
Kraaipeer
Kruidenierspeer
La France
Lange Gratiool
Laxton's Superb
Lectier
Le Curé
Légipont: zie Charneux
Léon Ponçaint
Lucas Bronzée
Maagdenpeer
Madame Treyve
Marguérite Marillat
Marie Guisse
Max-Red Bartlett
Merton Pride
Nee Plus Meuris
Nieuwe Jut
Noordhollandsche Suikerpeer
Nouveau Poiteau
Oomskinderpeer: zie
Kruidenierspeer
Packham's Triumph
Passe Colmar
Passe Crassane
Pitmaston
Pondspeer
Précoce de Trévoux
Précoce van Wilhelminadorp
President Drouard
President Loutreuil
President Roosevelt
Provisiepeer
Roem van Altena
Roode Suikerij
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5 t/m 7
1 en 2, 6 en
7, 9 t/m 11
1 en 2
1 en 2
1 en 2
1 en 2
1 en 2
1 en 2
11
1 t/m 7
1 en 2
1 en 2
1 t/m 7, 11
1 en 2
1 t/m 6, 12
1 en 2
1 en 2
6 t/m 8
1 en 2
1 en 2
3 t/m 6
11 t/m 15
1 t/m 5
3 t/m 8
1 t/m 6
1 en 2
10 en 11
12 t/m 16
1 t/m 6,
8 t/m 11
1 en 2
1 en 2
1 t/m 7

8 t/m 15
1 en 2
1 en 2
1 t/m 8
1 en 2
1 t/m 15
12 t/m 15
5 t/m 8
1, 5 t/m 12
1 en 2
1 t/m 7
7 t/m 11
1 en 2

Saint Rémy
Santa Maria
Sapperdegroen
Seigneur d'Esperen: zie
Belle Lucrative
Sint Walfried
Soeurs Grégoire
Solaner Birne
Soldat Laboureur
Souvenir du Congrès
Sucrée de Montluçon
Supertrévoux
Sijsjespeer
Triomphe de Vienne
Triomphe de Zélande
Trosjespeer
Valse IJsbout
Wellemanpeer
Williams
Williams Bon Chrétien: zie
Williams
Winterbergamote
Winterlouwtje
Winternelis
Winterrietpeer
IJsbout
Zoete Brederode
Zwijndrechtse Wijnpeer

1 t/m 17
12 en 13
1 en 2

1 t/m 4
1 en 2
7 en 8
1 t/m 4
1 t/m 6
3 t/m 8
10 t/m 17
1 en 2
1 t/m 17
12 t/m 15
1 en 2
6 en 7
6 en 7
1 t/m 13

1 en 2
1 t/m 4
1 en 2
1 en 2,
8 t/m 17
1 en 2
6 t/m 13, '
1 t/m 8

PERZIK
Admirable
Advance
Alexander
Alexander's Early
Alexandra Noblesse
Alexis Lepère
Amerikaanse Champion: zie
Champion
Amsden
Arkansas
Baltet
Baron Dufour
Barrington
Belle de Beausse
Belle de Doué
Belle de Vitry
Belle Impériale
Bilyeu

1
1
1
6
1
2 t/m 7

1 t/m 17
1, 6 t/m 1<
1, 4 t/m 7
1
1, 2, 6 en '
1 t/m 7
1, 3 t/m 7
1, 6 t/m 8
1 t/m 7
6 en 7

Bloedperzik
Blondeau
Blondelle
Bonouvrier
Bourdine
Brigg's Red May
Broechemse
Canada
Carman
Champion
Charles Ingouf

6
1 t/m 7
6 en 7
1
1
1, 6 en 7
8 en 9
5, 8 t/m 10
1 en 2
6 t/m 17
8 en 9,
11 t/m 14
Chevreuse hâtive
6 en 7
Crawford Early
1
De Malte
1
Der Schützenleutnant Rudolph 2 t/m 4
Dido van Bijweg
1 t/m 4
Dr. Hogg
1
Dubbele Montagne: zie
Witte Montagne
Duchess of Cornwall
2 t/m 7
Dugelay
8 en 9
Duke of York
1 t/m 17
Dymond
1 t/m 7
Early Rivers
1 en 6
Elberta
1 t/m 5
Emigrant
8 t/m 11
Engelse Zwolse
7
Erly Red Fre
8 en 9
Fitzgerald
1
Frau Anneliese Rudolph
1, 8 en 9
Frau Marie Rudolph
2 t/m 4
Génard
1
Gladstone
1
Gloire Lyonnaise
6 t/m 16
Greta Jonker
1 t/m 7
Grosse Mignonne
1 t/m 7
Hale Early
1 t/m 11
High's Early Canada
6 t/m 11
Hitt's Royal George
6 en 7
James Walkee
6 en 7
Jerseyland
8 en 9
J. H. Hale
2 t/m 15, 17
Juli Bordeaux
6 en 7
July Elberta
4 t/m 7
Kernechter vom Vorgebirge
1 t/m 14
Kestrel
1 t/m 7
Knops
8 t/m 10
Königin Carola von Sachsen
1 t/m 4
Kwekersgoud
7 t/m 14

Lady
La France
Lakperzik
Lord Napier
Lord Palmerstone
Lugliatico
Madame Blanchet
Madame Girerd
Madame Rogniat
Madeleine de Courson
Mamie Ross
Mayflower
Mevrouw Ide
Mevrouw Wurfbain
Mignonne hâtive
Montagne
Montagne: zie Witte Montagne
Musser
Nectarine Early Rivers
No. 22
No. 24
Noire de Montreuil
Notarisperzik
Oberschutzenleutnant Rudolph
Opoix
Oranjeperzik
Peregrine
Perzik van Van Alfen
Pierk
Pitmaston Orange
President Griepenkerl
Président Luizet
Prince of Wales
Princess of Wales
Professor Mayer
Professor Rudolph
Proskauer
Redhaven
Reine des Vergers
Rekord aus Alfter
Rivers Early York
Rode Montagne
Roter Ellerstädter
Royal George
Salwey
Sanguinole
Schone uit het Westland

6 t/m 17
1 t/m 7
1
1
1
1
6 en 7
1
7
1 en 6
1
1 t/m 7,
9 en 10
1 t/m 6
1, 6 en 7
1
1 t/m 5
1, 6 t/m 9
1
14 t/m 17
14 t/m 17
1 t/m 7
6
1
6 en 7
1
1 t/m 17
6
6
1
2 t/m 5
1 t/m 7
1 t/m 5
1, 6 en 7
6 en 7
1 t/m 5
1
8 en 9
1 t/m 7,
11 t/m 14
8 en 9
1
6 en 7
11 t/m 14
1 t/m 5
1, 6 t/m 17
6
1 t/m 6,
8 t/m 16
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Sea Eagle
Semis Baize
Sneed
Southhaven
Stirling Castle
Tardive de Brunei
Téton de Vénus
Théophile Sueur
Tos China Novembre
Tos China Septembre
Triumph
Vaes Oogst
Vedette
Veteran
Victor
Vilmorin
Vroege Montagne: zie
Witte Montagne
Vroege van Cronenstein
Walberton Admirable
Wassenberger
Waterloo
Wilder
Witte Montagne

1 t/m 7
1
1
8 t/m 10
6 en 7
6 t/m 17
1
2 t/m 7
4 t/m 7
4 t/m 7
1
8 t/m 14
8 en 9
8 en 9
1 t/m 13
1 t/m 13

6 en 7
6 en 7
6, 8 t/m 14
1, 6 en 7
5
6 t/m 13, 17

PRUIM (VOLLEGROND)
Anna Späth
Belle de Louvain
Blauwe van Rillaar: zie
Sanctus Hubertus
Blauwe Wijnpruim: zie
Monsieur Hâtif
Bleue de Belgique
Bleue de Perque: zie
Bleue de Belgique
Bleur
Bluefre
Blue Rock
Botan
Burbank
Coe's Golden Drop
Czar
Denniston's Superb
Dittrich Uhlhorn
Doyenné
Drap d'or d'Esperen
Dubbele Boerenwitte
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1 en 2, 17
1 en 2,
16 en 17

1 en 2,
15 t/m 17

1 en 2
14 t/m 16
15 en 16
1 en 2
1 en 2
1 en 2
1 t/m 17
1 t/m 7
1 en 2
1 t/m 6
1 en 2
1 t/m 7

Early Blue Star
Early Laxton
Early Rivers
Early Transparent Gage
Else
Emma Lepperman
Enkele Boerenwitte
Fleuriana
Franse Wijnpruim: zie
Monsieur Hâtif
Golden Japan
Hauszwetsche
Heron
Italiaanse Kwets
Jefferson
Kirkes
Kroosjes Blauw
Kroosjes Rood
Mirabelle de Metz
Mirabelle de Nancy
Monarch
Monsieur Hâtif
Monsieur Jaune
Nectarinepruim
Octoberblauwe
Ongeduldige
Ontario
Opal
Pershore
Pond's Seedling
President
Prince Engelbert
Purple Pershore
Rademaker
Reine-Claude Boddaert
Reine-Claude Conducta
Reine-Claude d'Althan
Reine-Claude de Bavay
Reine-Claude de Brahy
Reine-Claude d'Oullins
Reine-Claude Hoefer
Reine-Claude Sweykhuizen
Reine-Claude van Beers
Reine-Claude van Schouwen
Reine-Claude Verte
Reine-Claude Violette
Reine des Mirabelles
Reine Victoria: zie Victoria

14 en 15
1 t/m 14
1 t/m 13
4 t/m 8
5 t/m 7
6 en 7
1 en 2
13 t/m 15

3
1 en 2
1 en 2
1 en 2,
7 en 8
1 t/m 8
1 t/m 7
1 en 2
1 en 2
1 t/m 7
7 t/m 13
1 en 2
5 t/m 17
1 en 2
1 en 2
1 en 2
2
1,5 t/m 15
11 t/m 17
1
1 en 2
1 t/m 6
1 t/m 6
1, 6 en 7
1 en 2
1 t/m 6
2 t/m 6
1 t/m 17
1 t/m 6
1 t/m 6
1 t/m 17
6 t/m 11
7 t/m 11
5 t/m 11
7 en 8,
12 t/m 17
1 t/m 14
1 en 2
1 en 2

Rode Abrikozepruim
Rode Eierpruim
Ruth Gerstetter
Santa Rosa
Sanctus Hubertus
Tollenaarspruim
Tonrieboer
Tragedy
Utility
Victoria
Vroege Tolse
Warwickshire Drooper
Washington
Westlandsche Tonneboer
Witte Eierpruim
Yakima
Zoete Kwets

1 en 2
1 t/m 6
3 t/m 7
2 en 3
13 t/m 17
1
2, 6 en 7
1 en 2
2 t/m 8
1 t/m 17
10 t/m 13
7 t/m 16
1 en 2
1
1 en 2
10 en 11
1 t/m 7

PRUIM (ONDER GLAS)
Ape
Beauty
Burbank
Early Laxton
Formosa
Golden Japan
Great Yellow
Honeymoon
Howards Miracle
Indian Blood
June Blood
Laxton's Bountiful
Methley
Ontario
Ras de Bloois
Red Ace
Red June
Reine-Claude d'Oullins
Santa Rosa
Utility
Victoria

8
6 t/m 15
4 t/m 7,
12 t/m 17
6
4, 6 t/m 11
4 t/m 17
8
4
9 t/m 11
8
4 t/m 7,
12 t/m 17
4
6 en 7
6 t/m 17
8
4
7 en 8
6
6 en 7
6
6

RODE BES
Correction
Duitsche Zure: zie
Prince Albert
Erstling aus Vierlanden

2 t/m 5

1 t/m 13

Fay's Prolific
Fertility
Geelsteel
Gondouin
Groseiller sans pépins
Heinemanns Rote Spätlese
Hoornsche
Hoornse Geelsteel
Jonkheer van Tets
La Constante
Laxton's No. 1
Laxton's Perfection

1 t/m 17
6 en 7
1 t/m 3
5 t/m 7
1
10 en 11
1 t/m 3
6 en 7
5 t/m 17
6 en 7
1, 2, 5,
7 t/m 12
1, 2, 4,
6 t/m 12
1 t/m 3
1, 6 en 7
1
8 t/m 15
6 en 7
5
1 t/m 3
12 en 13
1 t/m 11
10 t/m 15
16
6 en 7
17
17
7 t/m 17
15 t/m 17

Lentsche
Loppersummer
Losdorper
Maarse's Prominent
Moore's Ruby
Multiflorum hybriden
Oostvoornsche
Palandts Sämling
Prince Albert
Red Lake
IVT. 6811
Rode Geelsteel
Rode Rebel
Rolan
Rondom
Rosetta
Rote Spätlese: zie
Heinemanns Rote Spätlese
Rötet
15 t/m 17
Rovada
17
St. Anna Korfke
1 t/m 3,
6 en 7
Stanza
13 t/m 17
Versailles
5 t/m 10
Vlijmensche
1 t/m 3
Westlandsche
1 t/m 3
Wilson's Longbunch
6 en 7
WITTE BES
Hollandsche Witte
Langtrossige Witte
Weisser aus Jüterbog
Weisse Kaiserliche
White Transparent
Witte van Bar-Ie-Duc

1 t/m 3
1 t/m 3
1 t/m 3
2 en 3
1 t/m 3
1 t/m 3
179

Witte Geelsteel
Witte Hollander
Witte Kromhout
Witte Parel

11
7 t/m 11
1
1 t/m 3,
8 t/m 11

ZWARTE BES
Akkermans Bes
Amos Black
Baldwin
Baldwin Hilltop'; zie
Baldwin
Black Reward
Blacksmith
Boskoop Giant
Brödtorp
Consort
Cotswold Cross
Daniels' September
Davison's Eight
Gertrudis
Goliath
Hollandsche Zwarte
Lee's Prolific
Mendip Cross
Phoenix
Roodknop
Seebrook's Black
Silvergieters Zwarte
Tenah
Tsema
Wellington XXX
Westwick Choice
Westwick Triumph
Zwarte bes met gele vrucht
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8 t/m 15
9
1 t/m 17

13 t/m 17
9
1 t/m 3
8
10 t/m 12
7 t/m 9,
11 t/m 13
8 t/m 16
1 t/m 6
5
1 t/m 14
1 t/m 3
1, 2, 6 en 7
7 t/m 9
17
1 t/m 16
1 en 2
2 t/m 12
16 en 17
16 en 17
4 t/m 17
5 t/m 9
5 t/m 8
1

Rassenregister 17e Rassenlijst
A
Achilles
Alkmene
Ama
Ampellia
Amsden
Annabella
Anna Späth
Arno

109
61
78
163
130
101
138
164

B
Baldwin
Barclay
Baron
Barry
Belders
Bellatrix
Belle de Louvain
Benoni
Berkeley
Beurré Alexandre Lucas
Beurré Hardy
Bigarreau Napoléon
Black Alicante
Black Reward
Black Satin
Bleue de Belgique
Bluecrop
Bluejay
Bluetta
Blueray
Bogota
Bonne Louise d'Avranches
Brompton
Burbank

151
164
163
164
158
164
139
57
79
123
121
105
87
151
83
139
79
79
79
81
39
121
135
142

C
Castor
Champion
Charger
Charneux
Clapp's Favourite
Cob
Collins
Colt
Conference

101
131
96
123
120
96
79
97
124

Confitura
Cornflower
Corum
Coville
Cox's Orange Pippin
Czar

39
96
101
80
63
139

D
Discovery
Dixi
Doyenné du Cornice
Drakenburg
Duke of York

58
80
125
159
131

E
Earliblue
Early Rivers
Elan
Elka
Elmer
Elsanta
Elstar
Elvira
EM LA Queen Cox
Entopper
Ensporta

80
102
62
164
106
39
64
40
63
163
164

F
F 12/1
Fay's Prolific
Frankenthaler
Frühe Rote Meckenheimer
Fylking

96
149
87
102
163

G
GM 61
GM 79
Gieser Wildeman
Glasa
Glen Clova
Gloster
Golda
Golden Auvil Spur
Golden Champion
Golden Delicious
Golden Delicious Kloon B

96
96
127
44
91
65
109
74
88
66
67
181

Golden Delicious "Smoothee"
Golden Japan
Goldtraube 71
Gorella
Grijze els
Gros Maroc

66
142
80
40
156
88

H
Heerma 2
Herbert
Heritage
Himalaya
Hunter

80
81
94
83
164

1
Induka
Inspecteur Löhnis
Italiaanse els
Italica
Ivanhoe

40
102
155
157
81

J
Jamba 69
James Grieve
Jesco
J. H. Hale
Jochems Roem
Jonagold
Jonkheer van Tets
Julia
June Blood

74
58
44
131
92
68
145
163
143

K
Karina
Karmijn de Sonnaville
Karola
Kelleriis Nr. 16
Kimono
Korallo
Korona
Kummer Cox
Kwee MA
Kwee MC
Kwee "selectie Adams"

41
69
41
107
163
64
41
63
115
114
115

L
Lady
Laxton's Superb
Liempde

132
70
158

Limburgse Boskriek
Lobo
Lombarts Calville
Loretta

97
74
70
164

M
M. 9
M. 26
M. 27
MM. 106
Majestic
Malling Delight
Malling Promise
Manhattan
Mantet
Marianna
Meader
Meikers
Melrose
Merton Premier
Micronette
Monopoly
Monsieur Hâtif
Morel
Muscaat van Alexandrië
Mutsu
Myrobalan

50
51
50
51
164
92
92
164
74
135
80
103
71
103
135
163
140
107
89
74
134

N
No. 22
No. 24
New Jonagold
Northland

132
132
68
81

O
Odin
Ontario
Opal
Ostara

62
143
140
45

P
Parade
Pater van Mansfeld
Patriot
Peregrine
Phoenix
Pixy
Pollux
Primella

163
103
81
132
152
135
104
42

q
Queen Cox

t
63

Tago
Tamella

r
Rabunda
Rapella
Redgauntlet
Reine-Claude d'Althan
Reine-Claude d'Oullins
Reirie-Claude van Schouwen
Riva
Roda Mantet
Rode Boskoop
Rode Boskoop Schmitz Hübsch
Rode Dijkmanszoet
Rode Jonathan
Rode Radboud
Rode Rebel
Rolan
Rondom
Rosetta
Rosko
Rötet
Rovada

45
45
44
140
141
141
42
59
72
72
75
74
93
146
146
146
147
109
147
147

Tardive de Brunei
Tenah
Tenira
Thornfree
Thornless Evergreen
Triomphe de Vienne
Tsema
Tydeman's Early

u
Udense Spaanse

Valeta
Venus
Vereecken
Victoria
Vista Bella
Vola

44
105
157
141
61
44

w
Weymouth

Saint Remy

Whinham's Industry

Salwey

Wijnkers

127
132
Sanctus Hubertus
141
Scarlet Benoni
57
Schneiders Späte Knorpelkirsche
104
Schönemann
93
Schone van Boskoop
72
Score
164
Senga Gigana
42
Senga Sengana
43
Sirius
93
Sivetta
43
Spartan (appel)
74
Spartan (blauwe bes)
81
Spica
93
Sprinter
164
Stanza
148
St. Julien A
129, 135
Summerred
59
Superkalfs
72
Supertrévoux
120
Sweet Caroline
76

104

v

Wellington XXX

s

43
44
132
152
44
84
84
122
152
60

Wilmuta
Winston
Winterrietpeer
Witte els
Witte Montagne

153
81
110
105
68
73
128
156
132

z
Zefa Herbsternte
Zoete Brederode
Zoete Oranje
Zwarte els

94
128
76
155

183

c\|t

p\ c

\

J

Appel
Zomerrassen

B - Benoni

B - Discovery
185

187

Herfstrassen

Bewaarrassen

194

A - Zoete Oranje

195

Peer
Zomerrassen

B - Supertrévoux

196

Herfstrassen

Stoofpeer

A - Saint Rémy
199

Uitgaven over Fruitteelt.
De volgende mededelingen en publicaties worden franco toegezonden na ontvangst van het ver
melde bedrag op de bijbehorende postrekening onder vermelding van de titel.
Mededelingen van het Proefstation voor de Fruitteelt
16. J. Tromp en S. J. Wertheim:
Kijk op vruchtkwaliteit, 202 blz.
17. P. Delver: Stip in appels, 125 blz.
18. H. A. Th. v.d. Scheer: Kanker bij vruchtbomen, 66 blz.
19. D. J. de Jong en H. Beeke:
Bladrollers in appel- en pereboomgaarden, 218 blz.

augustus
december
december

1977
1978
1980

f 12,50
f 15,00
/ 15,00

december

1982

f 25,00

Te bestellen via postrekening no. 49 50 17 Proefstation voor de Fruitteelt, Brugstraat 51,
Wilhelminadorp.
Publikaties van het Consulentschap in Algemene Dienst voor de Fruitteelt en het Proefstation
voor de Fruitteelt
1. De teelt van aardbeien in de vollegrond, 60 blz.
(tweede druk)
2. De teelt van aardbeien onder glas, 64 blz. (tweede druk)
3. De teelt van houtig kleinfruit, 78 blz. (tweede druk)
4. De teelt van blauwe bessen, 30 blz.
5. De teelt van walnoten, 75 blz.
6. De teelt van hazelnoten, 64 blz.

oktober
juli
december
juni
mei
december

1977
1980
1983
1979
1981
1981

f 6,50
f 7,50
f 10,00
f 5,00
f 10,00
f 10,00

Te bestellen via postrekening no. 49 50 17 Proefstation voor de Fruitteelt, Brugstraat 51,
Wilhelminadorp.
Publikatie Rijksinstituut voor Rassenonderzoek van Cultuurgewassen.
Verdwenen Appel- en Pererassen, 96 blz.

december

1983

f 12,50

Te bestellen via postrekening no. 94 39 19 RIVRO, Postbus 32, Wageningen.
Jaarlijkse Publikatie Consulentschap in Algemene Dienst voor Gewasbescherming/Nederlandse
Fruitteelt Organisatie
Bespuitingen Groot Fruit, adviezen voor 1984
Gewasbescherming Kleinfruit, adviezen voor 1984

voorjaar
voorjaar

1984
1984

Te bestellen via postrekening no. 16 90 875, CAD-Gewasbescherming,
Wageningen.

f
f

4,50
4,50

Postbus 9102,

Publikaties Sprenger Instituut
W. Merkens en W. v. Deelen: Appelsapbereiding bij de fruitteler.
De fruitteelt, jaargang 62, 602-603 (1972)
Ing. J. Kok en Ing. L. Gersons: Appelrassen voor de
appelmoesfabricage. Bulletin 145

november

1977

Bewaring van groenten en fruit. Praktijkadvies no. 5

februari

1984

Gratis te bestellen bij het Sprenger Instituut, Postbus 17, 6700 AA Wageningen, 08370-19013.
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