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voorwoord

Voorwoord
De Rassenlijst voor Fruitgewassen wordt voor het eerst in twee delen uitgegeven nl.
een deel Grootfruit en een deel Kleinfruit. Voor u ligt het deel Kleinfruit. Hierin komen
aardbei, blauwe bes, braam, framboos, kruisbes, rode bes, witte bes en zwarte bes aan
de orde.
De Rassenlijst voor Fruitgewassen deel Kleinfruit geeft informatie over de belangrijkste
rassen, die op grond van hun gebruikswaarde (o.a. productiviteit, kwaliteit en ziekte
resistentie) 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.
Door de brede basis is de rassenlijst van belang voor zowel de fruitteler als voor de
handelaar, de vermeerderaar, voorlichter en het onderwijs.
De schrijfwijze van de rasnamen berust op officieel vastgestelde benamingen. De namen
van kwekersrechtelijk beschermde rassen zijn vastgesteld door de Raad voor het
Kwekersrecht of door het Communautair Bureau voor Plantenrassen.
De rassenlijst verschijnt in principe eens per vijf jaar. In de tussenliggende periode wordt
in artikelen in de vakpers regelmatig voorlichting gegeven over nieuwe rasontwik
kelingen bij fruitgewassen. In vergelijking met de vorige rassenlijst is deze rassenlijst op
een aantal onderdelen gewijzigd: vele nieuwe rassen zijn opgenomen. De rasbe
schrijvingen zijn waar mogelijk uitgebreid en geactualiseerd.
%Het

Gebruikswaardeonderzoek aan houtige kleinfruitgewassen (blauwe bes, braam,
framboos, kruisbes, rode bes, witte bes en zwarte bes) wordt uitgevoerd en
gecoördineerd door ing. J.M.T. Balkhoven, Fruitteeltpraktijkonderzoek (FPO). Het
gebruikswaardeonderzoek betreffende aardbeien wordt nog tot 1.1.2000 uitgevoerd
onder supervisie van het FPO. Vanaf 1.1.2000 valt dit onderzoek echter onder het
Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en Vollegrondsgroenteteelt.
De rassenlijst wordt samengesteld op basis van de gegevens die uit het gebruikswaarde
onderzoek en andere proefnemingen voortkomen. Daarnaast zijn praktijkgegevens van
veel betekenis om tot een evenwichtig gebruikswaarde-oordeel te komen. Daarom werd
de praktische uitvoering van de samenstelling van de rassenlijst in handen gelegd van
een Redactieraad Kleinfruit met een brede samenstelling (zie titelblad).
Bij de samenstelling van deze rassenlijst werd medewerking verleend door: .
het Fruitteeltpraktijkonderzoek (FPO);
het Centrum voor Plantenveredelings- en Reproduktieonderzoek (CPRO), Wageningen;
het Demonstratiebedrijf Tongeren, België;
DLV-adviesgroep nv, marktgroep Aardbei;
DLV-adviesgroep nv, marktgroep Fruitteelt;
de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Bloemisterij- en Boomkwekerijgewassen
(NAKB), Den Haag;
het Landelijk Proefbedrijf voor Insektenbestuiving en Bijenhouderij, Ambrosiushoeve,
Hilvarenbeek;
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag;
het Productschap Tuinbouw, Den Haag;
Wageningen, november 1999.

J.J. Bakker.
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Aanwijzingen voor het gebruik
De rassen zijn per gewas(groep) 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 niet meer aanbevolen.
N = Nieuw ras of een reeds bekend ras waarmee onvoldoende ervaring bestaat.
De indeling van de rassen wordt vermeld in een rassentabel die aan de beschrijving van
de rassen voorafgaat. Tevens is bij alle 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 recht is verleend. De volgende afkortingen zijn hierbij gebruikt:
K.
=
Kweker.
V.
=
Vertegenwoordiger (gevolgmatigde) van de kweker.
Geïntr.
=
Geïntroduceerd. Hierachter staat het jaar waarin het ras in de handel is
gebracht of waarin de NAKB voor het eerst vermeerderingsmateriaal van
het ras heeft uitgegeven.
Kw.r.
=
Kwekersrecht. Dit betekent dat aan het ras kwekersrecht is verleend en
het ras is ingeschreven in een register. Het bijgevoegd jaartal geeft aan
wanneer het kwekersrecht is verleend. De afkorting aangevr. geeft aan
dat het kwekersrecht is aangevraagd en dat het hierbij behorende
onderzoek nog niet is afgesloten. Teeltmateriaal van een met
kwekersrecht beschermd ras mag alleen door of met toestemming van
de kweker, onder licentie, worden vermeerderd of verhandeld.
- Kw.r. NL: Dit betekent dat aan het ras het hatfonale kwekersrecht is
verleend en dat het ras is ingeschreven in het Nederlands Rassenregister.
- Kw.r. EU: Dit betekent, dat aan het ras communautair kwekersrecht,
geldend voor alle Lid-Staten van de Europese Gemeenschap, is verleend
en dat het ras is ingeschreven in het Register van communautaire
kwekersrechten.
Enkele in de rassenlijst gebruikte begrippen kunnen als volgt omschreven worden:
De Zaaizaad- en Plantgoedwet verstond onder ras: een tot een cultuurgewas behorende
groep van planten, die voor cultuurdoeleinden als een zelfstandige eenheid wordt
beschouwd en waarvan de karakteristieke eigenschappen op de voor het gewas
gebruikelijke wijze constant reproduceerbaar zijn. Bij het van kracht worden van het
UPOV-verdrag van 1991 is de definitie overeenkomstig de tekst van het UPOV-verdrag
als volgt aangepast:
Ras: een plantengroep binnen één botanisch taxon van de laagst bekende rang, welke
groep kan worden
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- gedefinieerd aan de hand van de expressie van de eigenschappen die het resultaat is
van een bepaald genotype of een combinatie van genotypen;
- onderscheiden van elke andere plantengroep op grond van de expressie van tenminste
één van die eigenschappen en
- beschouwd als een eenheid, gezien zijn geschiktheid om onveranderd te worden
vermeerderd.
Soms wordt in plaats van het woord ras ook wel de term cultivar gebruikt, die dezelfde
betekenis heeft. Een ras kan langs generatieve weg, dus door zaad, of langs vegetatieve
weg, bijvoorbeeld door stekken of enten, vermeerderd worden. Zijn de planten of
struiken via vegetatieve vermeerdering afkomstig van dezelfde ouder- (moeder-) struik
of -plant, dan wordt van een kloon gesproken.
Onder vatbaarheid wordt verstaan het geheel van eigenschappen die een ras meer of
minder geschikt maken als gastheer. Vatbaarheid is een gradueel begrip. Ook resistentie
wordt in deze rassenlijst als een gradueel begrip gebruikt en is het tegenovergestelde
van vatbaarheid. Gevoeligheid is het vermogen van een ras om op parasiet, virus of
abiotische factor met ziekteverschijnselen te reageren.
Bij de ziekten en plagen wordt tussen haakjes en cursief de latijnse naam vermeld. Bij de
schimmelziekten wordt steeds de Latijnse naam voor de geslachtelijke vorm gegeven
met eventueel tussenhaakjes de naam van de ongeslachtelijke vorm. Zo is de Latijnse
aanduiding voor bijvoorbeeld vruchtrot Botryotinia fuckeliana ( amam. Botrytis cinerea).
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Kwekersrecht
Nederlands kwekersrecht
De Zaaizaad- en Plantgoedwet, in werking getreden op 1 juni 1967 en laatst herzien op
24 april 1998, 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. De inschrijving geschiedt
door de Raad voor het Kwekersrecht onder vermelding van de door de Raad
vastgestelde karakteriserende beschrijving en benaming van het ras. De ingeschreven
benaming wordt aangemerkt als soortaanduiding, waardoor de rasnaam niet als merk
beschermd kan worden. Immers de rasnaam moet door iedereen gebruikt kunnen
worden. Het kwekersrecht geeft aan de houder het uitsluitend recht om teeltmateriaal
van het ras te vermeerderen en te verhandelen. Door het geven van licentie, onder door
de kweker te bepalen voorwaarden, kan deze dit recht ook aan anderen geven. Voorts
kali de kweker, indien dit niet eerder mogelijk was, zijn rechten ook uitoefenen op het
geoogste product.
Het kwekersrecht wordt verleend op aanvraag van de daadwerkelijke kweker van het
nieuwe kweekproduct of diens rechtsopvolger. Het door de kweker aangemelde
kweekproduct dient daarbij op het tijdstip van de aanvraag te voldoen aan de criteria
van nieuwheid en zelfstandigheid. Een ras wordt als nieuw aangemerkt indien op de
datum van indiening van de aanvraag voor kwekersrecht in Nederland niet langer dan
één jaar geleden teeltmateriaal of geoogst materiaal van het ras in Nederland is verkocht
of anderszins ter beschikking is gesteld aan derden. Voor het buitenland geldt de
periode van niet langer dan vier jaar, dan wel zes jaar in het geval van bomen en
wijnstokken.
Een ras is zelfstandig als het na onderzoek van het ingezonden teeltmateriaal
(identiteitsmonster) blijkt te voldoen aan de volgende identiteitscriteria:
- duidelijk onderscheidbaar ten opzichte van de op het moment van aanvrage bekende
rassen;
- voldoende homogeniteit;
- bestendig, zodanig dat na vermeerdering het ras aaii'~zijn omschrijving blijft
beantwoorden.
leder ras dat aan bovenstaande criteria voldoet kan na onderzoek door de Raad voor het
Kwekersrecht beschermd worden. Het kwekersrecht is opengesteld voor alle gewassen
behorend tot het plantenrijk. Het onderzoek voor verlening van kwekersrecht heeft geen
betrekking op de gebruikswaarde.
De duur van het kwekersrecht is met ingang van 18 september 1991 voor rassen van
aardappel, acacia, appel, es, iep, kers, peer, populier, pruim en wilg gesteld op 30 jaar.
Voor rassen van de overige gewassen geldt het kwekersrecht voor 25 jaar. Tijdens de
duur van het kwekersrecht is de rechthebbende op het kwekersrecht, c.q. degene op
wiens naam het ras staat ingeschreven, verplicht tot het betalen van een jaarcijns. Het
kwekersrecht blijft alleen geldig indien men jaarlijks en bij vooruitbetaling cijns aan de
Raad betaalt.
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Aanvraag en onderzoek voor verlening van kwekersrecht en inschrijving in het
Nederlands Rassenregister. Aanvragen voor verlening van kwekersrecht en inschrijving
in het Nederlands Rassenregister dienen door de kweker of diens gemachtigde te
worden gericht tot de Raad voor het Kwekersrecht, Postbus 104, 6700 AC
Wageningen, telefoon 0317-478090, fax 0317-425867. In het Publikatieblad van de
Raad voor het Kwekersrecht vindt men informatie over de wijze van indiening van een
aanvraag en de administratieve respectievelijk technische eisen waaraan de aanvraag en
het bij de aanvraag behorende identiteitsmateriaal moeten voldoen. Tevens vindt men er
informatie over ingediende aanvragen en de daarover genomen beslissingen, de
naamgeving van rassen enz. Als het tijdstip van de aanvraag geldt in beginsel dag en
uur waarop zowel de vastgestelde formulieren als de aanvraag- en onderzoekskosten
eerste teeltperiode (of overnamekosten) in het bezit van de Raad zijn.
De tarieven voor aanvraag en onderzoek en de jaarcijnsen voor ingeschreven rassen zijn
op aanvraag bij de Raad voor het Kwekersrecht te verkrijgen.
Na het afsluiten van het kwekersrecht-onderzoek wordt op grond van het onderzoeks
rapport door de Raad een beslissing genomen omtrent de toekenning van het
kwekersrecht. Ook dient, alvorens kwekersrecht kan worden verleend, de naam van het
ras door de Raad te zijn vastgesteld.
Communautair kwekersrecht
Het kwekersrecht is, zoals het octrooi en het auteursrecht, een industrieel
^eigendomsrecht, maar dan voor plantenrassen waarvan materiaal geproduceerd en in de
handel gebracht wordt. In het verleden konden kwekers in de meeste van de vijftien Lid
staten van de Europese Unie uitsluitend nationale kwekersrechten aanvragen. Die
bescherming was, en is nog steeds, beperkt tot het grondgebied van elke Lid-Staat
afzonderlijk; de aanvraag om bescherming moet worden ingediend bij de bevoegde
autoriteit van de Lid-Staat. Nu kan zowel nationaal als communautair kwekersrecht
worden aangevraagd.
Sedert 27 april 1995 kunnen kwekers met één enkele aanvraag bij het Communautair
Bureau voor Plantenrassen bescherming aanvragen voor de gehele Europese Unie. De
bescherming kan worden verleend door middel van één enkele beslissing van dat
Bureau. De gerechtigde draagt zelf zorg voor de handhaving van het recht op grond van
de nationale civiele wetgeving.
In het Mededelingenblad van het Communautair Bureau voor Plantenrassen vindt men
informatie over ingediende aanvragen en de daarover genomen beslissingen, de
naamgeving van rassen enz.
Communautair Bureau voor Plantenrassen. Het Communautair Bureau voor
Plantenrassen is een nieuwe, volledig onafhankelijke instelling van de Europese Unie.
Het heeft exclusieve bevoegdheid voor de tenuitvoerlegging van de nieuwe regeling
inzake het communautair kwekersrecht.
De vestigingsplaats van het Bureau is:
Communautair Bureau voor Plantenrassen, PB 2141, F-49021 Angers Cedex 02,
Frankrijk.
Telefoon: 00-33 2 41368450; fax:00-33 2 41368460; internet: http://www.cpvo.fr/nl.
Aanvragen van communautair kwekersrechten. Aanvragen kunnen worden ingediend
rechtstreeks bij het Communautair Bureau voor Plantenrassen of bij de nationale
organen in de Lid-Staten. De aanvrager bepaalt zelf waar hij zijn aanvraag indient. Een
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datum van aanvraag en een datum van voorrang kunnen worden vastgesteld op basis
van de eerste datum van ontvangst in een bureau. Indien een aanvraag wordt ingediend
via een nationaal orgaan dient evenwel rekening te worden gehouden met het volgende:
- het ' nationale orgaan behandelt de aanvragen niet maar verwerkt ze wel
administratief: het orgaan treedt op als brievenbus en stuurt de aanvraag met
bijgevoegde documenten door naar het Communautair Bureau voor Plantenrassen;
- het verdient aanbeveling een aparte kennisgeving rechtstreeks naar het
Communautair Bureau te zenden voor het geval dat een aanvraag onderweg naar
het Communautair Bureau verloren zou gaan of pas nà de voor het doorsturen
vastgestelde termijn van één maand zou aankomen;
- aanvraagrechten kunnen niet aan het nationaal orgaan (Raad voor het Kwekersrecht)
worden betaald. De Raad berekent wel een administratieve vergoeding.
Meer gedetailleerde informatie omtrent aanmelding, onderzoek, tarieven en betalingen
kan worden verkregen bij bovengenoemd Communautair Bureau of bij de Raad voor het
Kwekersrecht.
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Inleiding
In Nederland is er een areaal kleinfruit van ongeveer 3000 ha. De teelten zijn over het
algemeen vrij arbeidsintensief. Er vindt een steeds verdere spreiding van de aanvoer
plaats, zowel door vervroeging als verlating om een betere prijs voor de producten te
behalen. Bij aardbei worden eind februari uit verwarmde kassen de eerste vruchten
aangevoerd, terwijl via doordragers en gekoelde planten tot in december kan worden
geplukt. Bij blauwe bes, rode bes, framboos en braam worden op beperkte schaal
kassen en plastic tunnels gebruikt om het tijdstip van de oogst te vervroegen of te
verlaten. In de vollegrond kan de kwaliteit van de vruchten verhoogd worden door het
gebruik van plastic regenkappen. Zwarte bessen worden vooral voor de industrie
geteeld, de oogst hiervan is verregaand gemechaniseerd. De productie voor de industrie
gaat veelal buiten de veiling om. Kruisbes en witte bes zijn kleine teelten.
De tabel hieronder geeft een indicatie van de omvang van de teelten.
Het hoofdstuk kleinfruit geeft achtereenvolgens informatie over de opzet van het
gebruikswaardeonderzoek, plantmateriaal en bestuiving. Daarna worden de gewassen in
alfabetische volgorde behandeld. Per gewas wordt ingegaan op eigenschappen die van
belang zijn bij de rassenkeuze. Vervolgens worden de rassen uitgebreid beschreven,
samenvattingen van de beschrijvingen zijn te vinden in de overzichtstabellen.
Overzicht van arealen kleinfruit in Nederland
areaal in ha

>

1990
1.867

Aardbei
Blauwe bes
Braam
Framboos
Kruisbes
Rode bes
Zwarte bes
Overiq

175-200 1)
25-35 ')
35-45 ')
15-20 ')
150 ')
200-250 ')
515

Kleinfruit totaal

1992
1.763

1997
1.943
198
25
46
<151)
174
484
>11
953

164
27
30
132
210
70
632

1998
1.981

1999
2.008

1.005

1.087

') Schatting. Van witte bes zijn geen areaalgegevens beschikbaar.

Overzicht van veilingaanvoer en -omzet van kleinfruit in Nederland
veilingaanvoer x 1.000 kg
Aardbei
Blauwe bes
Braam
Framboos
Kruisbes
Rode bes
Zwarte bes
Kleinfruit totaal

veilingomzet x 1.000 gld

1990
25.641

1997
18.809

1998
18.800

1990
103.111

1997
117.167

1998
111.000

426
456
216
43
1.297
56
2.494

1.049
209
345
18
1.179
5
2.805

778
296
330
17
925
7
2.353

3.618
2.247
3.072
236
8.132
273
17.578

7.259
2.897
4.913
110
10.505
49
25.750

5.392
3.567
4.650
103
8.177
66
21.953

Van witte bes zijn geen gegevens beschikbaar.
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Het gebruikswaardeonderzoek bij kleinfruit
Evenals bij grootfruit wordt het gebruikswaardeonderzoek bij kleinfruit verricht door
doorlopend nieuwe rassen en selecties te vergelijken met de in de praktijk gangbare
rassen, waardoor de gebruikswaarde van de nieuwe rassen onder Nederlandse
omstandigheden vastgesteld wordt.
Aan het in onderzoek nemen van nieuwe rassen of selecties worden in het algemeen
geen voorwaarden gesteld. Wel worden veelal slechts die rassen en selecties
opgenomen waarover in binnen- en/of buitenland in gunstige zin wordt geschreven of
gesproken.
Het gebruikswaardeonderzoek bij kleinfruit kent in principe een eerste en een tweede
(landelijke) beoordelingsfase. Bij aardbeien is nog steeds het CPRO in Wageningen de
belangrijkste leverancier van nieuwe selecties. Deze worden vaak direct in de proeven
opgenomen, waarbij een scherpe scheiding tussen de eerste en tweede beoordeling
moeilijk te maken is. Jaarlijks wordt na de oogst in overleg tussen CPRO en
proefnemers beslist welke CPRO-selecties verder zullen worden beproefd. Het aandeel
buitenlandse rassen, waarvoor in de kas of vollegrond wel een eerste beoordeling wordt
opgezet, is de laatste jaren wat toegenomen.
Zowel voor de teelt van aardbeien onder glas als in de vollegrond vindt het gebruiks
waardeonderzoek plaats op de proeftuin te Horst. Tot 1.1.2000 valt dit onderzoek
onder de verantwoordelijkheid van het Fruitteeltpraktijkonderzoek (FPO), na die datum is
het Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en Vollegrondsgroenten ervoor verantwoor
delijk.
Voor alle proeven met eenmaaldragende rassen wordt het plantmateriaal opgekweekt op
een vermeerderingsveld op de proeftuin te Horst. Er kan dus steeds worden uitgegaan
van eenzelfde plantdatum en van gelijkwaardig plantmateriaal.
Voor de houtige kleinfruitgewassen komen de meeste nieuwe rassen uit het buitenland.
Er wordt steeds een eerste beoordeling uitgevoerd door het FPO in Randwijk. Sinds
enkele jaren loopt in Wilhelminadorp een aparte beoordeling op resistentie tegen ziekten
en plagen. Indien dat gewenst wordt geacht kunnen in overleg met het bedrijfsleven
eenvoudige proeven worden aangelegd op commerciële bedrijven. Een uitzondering
vormt de blauwe bes. Dit gewas stelt speciale eisen aan de grond (lage pH) en wordt
daarom uitsluitend op de proeftuin te Horst beproefd. Zowel de eerste als tweede
beoordeling van nieuwe blauwe bessenrassen vinden daar plaats.

Plantmateriaal
Virusvrij plantmateriaal
Alle plantmateriaal van kleinfruitgewassen dat in de handel wordt gebracht moet door
de NAKB gekeurd zijn. Het is aan te bevelen dat steeds wordt uitgegaan van virusvrij
materiaal, omdat virussen sterke groei- en oogstreducties kunnen veroorzaken. De
virusoverdracht vindt bij de kleinfruitgewassen vooral door insecten en mijten (o.a.
luizen, cicaden en rondknopmijten) en door aaltjes plaats. Bij Rubus wordt raspberry
bushy dwarf virus door stuifmeel overgedragen.
De mate van herinfectie is afhankelijk van het voorkomen van de combinatie van
insecten of aaltjes en virussen. In het algemeen treedt in de loop van enkele jaren
herinfectie op. Het voorkómen van de genoemde plagen is dan ook noodzakelijk om
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herinfectie tegen te gaan. Vooral bij aardbeien speelt het voorkómen van herinfectie op
vermeerderingsvelden de grootste rol.
Bij aardbeien gaat men steeds uit van virusvrij pre-basismateriaal dat in luisdichte
kassen wordt opgekweekt. Ook van de belangrijkste rassen van de houtige kleinfruitgewassen is virusvrij uitgangsmateriaal beschikbaar. Met virus(sen) besmet materiaal
kan virusvrij worden gemaakt door warmtebehandeling en/of meristeemcultuur.
Weefselkweek (in-vitrocultuur)
Het is o.a. bij aardbei, framboos en braam mogelijk de vermeerdering via weefselkweek
te doen. Hierdoor is een zeer snelle vermeerdering mogelijk.
Uit onderzoek is echter gebleken dat tijdens de in-vitrocultuur mutaties of tenminste
modificaties kunnen optreden die na enkele normale vermeerderingsjaren nog aanwezig
zijn. Bij aardbei blijkt een overvloedige bloei ('hyper flowering') regelmatig voor te
komen. Een beoordeling op het behoud van raseigenschappen is daarom na een periode
van weefselkweek zeker nodig. Omdat in Nederland met luisdichte kassen een sluitend
systeem met een korte vermeerderingsperiode buiten bestaat, wordt voor de praktijk
(nog) geen gebruik gemaakt van in-vitrovermeerdering bij aardbeien.
Waarmerking door de NAKB
Alle Nederlandse aardbeiplantenvermeerderaars en kwekers van plantmateriaal van
houtige kleinfruitgewassen zijn verplicht aangesloten bij de NAKB en moeten zich aan
de keuringsvoorschriften van de NAKB houden. Plantmateriaal mag slechts verhandeld
worden als het is voorzien van een document waaruit blijkt dat het materiaal aan de EU
voorschriften voldoet. Materiaal dat aan de extra kwaliteits- en gezondheidseisen
voldoet kan door de NAKB worden gecertificeerd. Partijen aardbeiplanten van de klasse
SEE moeten door de NAKB worden gewaarmerkt en gecertificeerd. Planten in de klasse
SE en EE moeten worden begeleid door een EE-certificaat en planten in de klasse E
worden afgeleverd met een NAKB Elite®-certificaat.
Keuringseisen van de NAKB
Gekeurd wordt op rasechtheid, gezondheid en uitwendige kwaliteit. Bij aardbeiplanten is
de klasse-indeling zowel afhankelijk van de keuringsklasse der moederplanten als van
het voorkomen van ziekten en plagen. Zo kunnen planten alleen in de klasse SEE
worden gekeurd als ze gegroeid zijn uit pre-basismoerplanten, geteeld zijn in een
luisdichte kas en ze, na toetsing, virusvrij blijken te zijn. Er mogen geen ziekten of
plagen in het gewas voorkomen. Goedkeuring in de klasse SE en later EE kan slechts
plaatsvinden als het materiaal is geteeld uit SEE-materiaal en is uitgeplant op een erkend
topveld (o.a. tenminste 500 m verwijderd van een ander perceel beplant met aardbei
planten, tenzij dat eveneens een topveld is). Ernstige ziekten en plagen mogen niet in
het gewas voorkomen en voorts ten hoogste een geringe aantasting door meeldauw of
spint.
Indeling in klasse E geschiedt als de planten worden geteeld uit EE-materiaal. Voor
indeling in klasse E gelden wat minder stringente belendingseisen en zijn de eisen
betreffende het voorkomen van sommige ziekten en plagen iets minder streng dan voor
SEE- en EE-materiaaU In alle gevallen moeten de planten voldoen aan het begrip 'vol
waardig plantmateriaal', dat wil zeggen dat de planten voldoende moeten zijn ontwik
keld, goed zijn beworteld, voldoende ontdaan van ranken en dode bladeren en niet
beschadigd door droogte, vorst of meeldauw.
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Bij de houtige kleinfruitgeevassen komen slechts de pre-basis moerplanten en het direct
daaruit gegroeide materiaal in aanmerking voor de kwalificatie 'virusvrij'. De percelen
waarop het plantmateriaal wordt gekweekt moeten vrij zijn van virusoverdragende
aaltjes en er mogen in de omgeving geen besmettingsbronnen van ernstige ziekten
voorkomen.
Aanvullende kwaliteitseisen
Voor de houtige kleinfruitgewassen zijn door de Nederlandse Fruittelers Organisatie
(NFO) aanvullende kwaliteitseisen vastgesteld voor een kwaliteit Extra. Daarbij geldt
voor rode en witte bessen dat één- en tweejarig materiaal tenminste drie goed
ontwikkelde twijgen moet hebben met een lengte van 60 cm en een diameter van 6 mm
(gemeten 10 cm boven de grond). Voor één- en tweejarige zwarte bessen geldt dat ze
minimaal vijf goed ontwikkelde twijgen van 50 cm moeten hebben met een diameter
van 6 mm. Voor één- en tweejarige kruisbessen geldt een minimum aantal twijgen van
drie met een lengte van 50 cm en een diameter van 5 mm. Bij frambozen is toegevoegd
dat het wortelgestel goed vertakt moet zijn met voldoende fijne wortels. Bij bramen is
aangegeven dat men de voorkeur moet geven aan tweejarig plantmateriaal met stevige,
goed afgeharde stengels van minimaal 60 cm. Voor blauwe bessen moeten éénjarige
planten tenminste drie stevige twijgen hebben met een minimum lengte van 30 en een
gemiddelde lengte van 40 cm. Tweejarige planten moeten tenminste drie stevige
twijgen van 60 cm lengte hebben. Worden de blauwe bessen in container geleverd dan
moet die voor een éénjarige plant tenminste 1,3 liter zijn, voor een tweejarige plant 2,5
liter. Alle twijgen moeten tijdig afgesloten zijn.

Bestuiving
Onvoldoende bestuiving veroorzaakt vruchtrui of een vruchtzetting waarbij misvormde
en kleinere vruchten ontstaan.
Kleinfruitteeltgewassen als aardbei, framboos, braam en bessen zijn zelffertiel: het
stuifmeel van hetzelfde ras geeft voldoende zetting. Hierdoor is een gemengde aanplant
van verschillende rassen niet nodig. Zelffertiel wil niet zeggèTrdat de bestuiving vanzelf
gaat, het stuifmeel uit de meeldraden moet naar het stempeloppervlak van de stamper
worden overgebracht.
Bestuiving vindt voornamelijk plaats door de wind en insecten. De bloemen van
kleinfuitteelt gewassen zijn ingericht voor insectenbestuiving, ze bezitten vaak kleurige
kroonbladeren en produceren nectar, stuifmeel en geuren. Bovendien kan het plakkerige
stuifmeel gemakkelijk door insecten worden verzameld. Dit alles om de bestuivende
insecten te lokken. De wind levert echter ook een belangrijke bijdrage aan de bestuiving
van klein fruit.
Gezonde sterke planten bezitten bloemen met goed ontwikkelde stampers en
kiemkrachtig stuifmeel dat in korte tijd door de stamper kan groeien.
Algemeen is het aan te bevelen om bij een buitenteelt van houtige kleinfruitgewasen
vier bijenvolken per ha in te zetten om de bestuiving zo goed mogelijk te laten verlopen.
Bij een buitenteelt van aardbeien kan volstaan worden met 1 à 2 goede bijenvolken per
ha.
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Bestuiving bij bedekte teelten.
De bestuiving van kleinfruit bij bedekte teelten verloopt moeilijker dan buiten. Omdat de
wind ontbreekt is de bestuiving volledig afhankelijk van de activiteit van geplaatste
bestuivende insecten. Naast de kwaliteit van de bijen- en hommelvolken zijn ook de
teeltmaatregelen belangrijk voor een goede bestuiving en vruchtzetting.
Tijdens de bloei is de hoeveelheid water waarover de plant kan beschikken in sterke
mate bepalend voor de productie van nectar en stuifmeel. Diverse malen is in de praktijk
gebleken dat door extra water geven het bloembezoek sterk werd verbeterd.
Bij een te hoge luchtvochtigheid kan condensatie op de bloemen ontstaan waardoor
bijen het stuifmeel niet meer verzamelen. Bij een te lage luchtvochtigheid daarentegen
droogt het stuifmeel uit waardoor de bijen het stuifmeel niet meer plakkerig kunnen
maken wat nodig is voor het verzamelen. Ook verdampt er dan veel nectar, waardoor
de bloemen minder aantrekkelijk worden. Als bijen geen voedsel (stuifmeel en nectar)
kunnen verzamelen stopt het bloembezoek. Een luchtvochtigheid tussen 60 en 80 %
tijdens de bloei is meestal geschikt voor goed bloembezoek.
Vooral bij gebruik van heteluchtkachels kan het gehalte aan CO2 in de kaslucht sterk
oplopen. Bij gehaltes boven 2500 dpm CO2 raken bijen en hommels versuft en neemt de
activiteit sterk af.
Bijen worden pas goed actief bij temperaturen boven 15° C. Bij lagere temperaturen zijn
veel insecten nodig om het broednest van het bijenvolk te verwarmen. Bovendien
produceren veel planten bij lagere temperaturen minder nectar en komt ook het
stuifmeel slechts langzaam vrij uit de helmknoppen.
Çij zeer hoge temperaturen zijn veel bijen nodig om het broednest te koelen tot 35 °C
waardoor er minder bijen beschikbaar blijven voor het bestuivingswerk. Door de
bijenvolken bij deze hoge temperaturen af te dekken wordt schaduw gecreëerd
waardoor voorkomen kan worden dat veel activiteit van het bijenvolk verloren gaat.
Omdat door glas en kunststof het UV licht van de zon wordt tegengehouden kunnen
bijen zich in kassen moeilijk oriënteren. Bijen oriënteren zich namelijk voor een belangrijk
deel op de stand van de zon. Onderzoek van de Ambrosiushoeve heeft aangetoond dat
er door het aanbrengen van markeringen, vooral de eerste 2 weken na het plaatsen,
minder bijen vervliegen waardoor de bijenvolken minder bijen verliezen. De markeringen
aanbrengen in de directe omgeving van het bijenvolk in de kleuren wit, blauw of geel.
Dit zijn de kleuren die door de bijen het beste worden onderscheiden.
De bijenvolken altijd in de kas of tunnel plaatsen zodat ze evenals het te bestuiven
gewas reageren op het kasklimaat. 's Avonds plaatsen geeft de bijen de gelegenheid
om geleidelijk aan het klimaat van de kassen te wennen. Het heeft de voorkeur om de
bijen te plaatsen als er een donkere regenachtige dag wordt verwacht, hierdoor wordt
het doodvliegen van de bijen tegen het glas van de kas voorkomen. Vooral als de kas
aan de binnenkant vochtig is gaan veel bijen verloren.
Bij kleinfruitgewassen moeten vaak in korte tijd zeer veel bloemen bestoven worden. De
honingbij is het meest geschikt door het grote aantal bijen per volk. Bij sterk geforceerde
teelten, waarbij door de vaak ongunstige omstandigheden weinig aanbod is van nectar
en stuifmeel, is het aan te bevelen om naast bijenvolken ook hommels in te zetten voor
de bestuiving.
Een goed bijenvolk per 1000 m2 is voldoende voor een goed bloembezoek.

13

aardbei

Aardbei
(Fragaria x ananassa (Duch.) Guédès)
A.J.P. van de Waart (FPO)

Inleiding
Aardbeien worden in de vollegrond, onder glas en onder plastic geteeld. Bij de teelt
onder plastic wordt deels een bedekking met losse geperforeerde plastic direct over het
gewas heen gebruikt, deels wordt geteeld in lage of hoge tunnels. Hoge tunnels worden
veelal aan elkaar gebouwd zodat een plastic kas ontstaat.
In 1999 was de oppervlakte vollegrondsaardbeien volgens de meitelling van het CBS
1.863 ha, waarvan ongeveer 645 ha bestemd was voor de commerciële
plantenvermeerdering. Van de totafe oppervlakte ligt ruim 60% in Noord-Brabant. Ook in
Limburg en in Gelderland neemt de aardbeienteelt een relatief belangrijke plaats in. De
totale oppervlakte van de productievelden was waarschijnlijk groter dan de meitelling
aangeeft, omdat in mei de productievelden voor de verlate teelt nog slechts ten dele zijn
geplant.
De oppervlakte glasaardbeien bedroeg in 1999 103 ha. Teeltcentra zijn de
Bommelerwaard en de Baronie van Breda. In plastic tunnels werd 42 ha geteeld.
De afzet van aardbeien is gericht op de verse consumptie. De totals veilingaanvoer van
aardbeien bedroeg in 1998 18.800 ton met een waarde van circa 111 miljoen gulden.
De teelt van vollegrondsaardbeien (inclusief de teelt in plastic tunnels en de verlate
teelt) was met circa 70% van de aanvoer goed voor bijna 60% van de omzet. Op de
belangrijkste veilingen bestond het overgrote deel van de aanvoer van zowel glas- als
vollegrondsaardbeien uit het ras Elsanta.
Er vindt een steeds verdere spreiding van de aanvoer plaats, zowel door vervroeging als
verlating. De oogst van glasaardbeien begint eind februari en gaat door tot eind
december. Het overgrote deel van de aanvoer valt in de maanden april en mei.
Gedurende het seizoen van de vollegrondsaardbeien (half juni - september) is de
aanvoer van glasaardbeien klein, maar in het najaar neemt.de aanvoer weer wat toe.
Het betreft dan vooral nieuwe beplantingen met gekoelde wachtbed-, tray- en
zogenaamde A+-planten (zware, gekoelde vermeerderingsveldplanten) in containers of
veenbalen. Voor de echte stookteelten wordt hoofdzakelijk gebruik gemaakt van
trayplanten. In vele gevallen worden de gewassen, na een rustperiode in de winter, in
het voorjaar nog eens vervroegd. Men haalt dus twee oogsten van een gewas.
Voor de vroege stookteelt worden de planten meestal vanaf half november of begin
december de kas ingedragen. De geschiktheid van een ras voor de vroege stookteelt
wordt bepaald door de geschiktheid voor forceren en de natuurlijke vroegheid. Verder is
het oogsttijdstip afhankelijk van het moment waarop met forceren wordt begonnen en
van de aangehouden teelttemperatuur.
De gebruikswaarde van rassen is verder afhankelijk van de productiviteit, de kwaliteit
van de vruchten, de vatbaarheid voor ziekten en het gewastype.
Vooral de oogstverlatende teeltmethoden nemen nog steeds verder in omvang toe. Voor
het verlaten van de oogst wordt gebruik gemaakt van eenmaaldragende en door
dragende rassen. De totale oppervlakte met een verlate teelt wordt geschat op circa
750 ha, waarvan minder dan 10% met doordragende rassen. Met name in kassen en
hoge plastic tunnels neemt de teelt in veensubstraat sterk toe. Maar ook op zwaardere
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gronden waar verlate teelt in de grond niet mogelijk is wordt steeds meer buiten op
stellingen in veensubstraat geteeld. Tevens worden ook doordragende rassen vanwege
problemen met bodemschimmels ook buiten wel in veensubstraat (meest veenbalen)
geteeld.
Voor verlating met eenmaaldragende rassen wordt gebruik gemaakt van gekoelde
wachtbed-, tray- en A+-planten. Voor de echte stookteelt worden hoofdzakelijk alleen
nog trayplanten gebruikt. Bij de teelt met gekoelde planten worden de planten vanaf
december-januari opgeslagen in een koelhuis bij -1 tot -2°C en uitgeplant in de periode
vanaf begin april tot eind augustus. Bij plantdata na half juli wordt uitsluitend in
veensubstraat en in hoge plastic tunnels of onder glas geplant. De oogst begint
ongeveer twee maanden na het planten en duurt in de zomer ongeveer vier weken. Bij
een verlate teelt in substraat in hoge plastic tunnels en onder glas wordt het gewas
geoogst in het najaar met een oogstduur van 8-12 weken en vindt in toenemende mate
doorteelt voor een vroege oogst in het volgende voorjaar plaats.
De teelt van doordragende aardbeien vormt slechts een gering percentage van de totale
Nederlandse aardbeienteelt. Met name op de zwaardere gronden kan de teelt van
doordragers echter een goed alternatief zijn voor een verlate teelt met gekoelde
wachtbedplanten. Doordragende rassen hebben de eigenschap gedurende de hele zomer
bloemen en vruchten te geven. Bij sommige rassen kan de bloemaanleg in een erg
warme periode echter in meer of mindere mate stagneren. De planten worden in april
geplant, meestal na vier tot zes weken onder glas of plastic te zijn voorgetrokken. Door
tot half mei één- of tweemaal de bloemen weg te nemen wordt de groei gestimuleerd en
^vordt het begin van de oogst verschoven naar een tijdstip waarop de pluk van de
normale vollegrondsaardbeien over zijn hoogtepunt is. Bij veel doordragende rassen
moeten de trossen worden weggenomen nadat er 3 tot 5 grote vruchten van zijn
geoogst (zgn. trosdunning). Hierdoor wordt zowel de vruchtgrootte als de groei op peil
gehouden.
Voor een goede teelt moet worden uitgegaan van gezond plantmateriaal. Daarom moet
door de NAKB goedgekeurd plantmateriaal worden gebruikt, hetzij voor eigen vermeer
dering, hetzij direct voor productie (wachtbed of productieveld).

Raseigenschappen van belang bij de rassenkeuze
Bloei en bestuiving. De rassen zijn in het algemeen zelffertiet, waardoor geen
kruisbestuiving nodig is. Een goede bestuiving door wind en/of insecten is echter
noodzakelijk voor het verkrijgen van goedgevormde, volledig uitgegroeide vruchten. Bij
de doordragende rassen heeft gedurende de gehele zomer bloemaanleg, bloei en
vruchtzetting plaats. Bij deze rijkbloeiende rassen worden van iedere bloeiwijze meestal
slechts de eerste drie tot vijf vruchten geoogst. Daarna wordt de bloemstengel
verwijderd om de vruchtgrootte op peil te houden.
In kassen en tunnels moeten bijen- of hommelvolken worden geplaatst voor een
optimale vruchtzetting (zie ook het hoofdstuk "Bestuiving" op blz. 12).
Oogsttijd. De verschillende teeltwijzen leiden tot belangrijke verschillen in oogsttijd. Ten
opzichte van de normale vollegrondsteelt - met een oogst in juni/juli - geeft geperforeerd
plastic een vervroeging van ruim een week, lage plastic tunnels van ongeveer twee
weken en hoge tunnels van ongeveer drie weken. De grootste vervroeging wordt
verkregen met vroeg verwarmd staand glas: meer dan twee maanden.
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Verlating wordt verkregen met gekoelde wachtbedplanten (of zware, gekoelde
vermeerderingsveldplanten) van eenmaaldragende 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. Met een verlate teelt
in (verwarmde) tunnels of kassen kan, afhankelijk van het planttijdstip, tot eind
december geoogst worden.
Productiviteit. Een hoge productiviteit met veel vruchten in kwaliteit I en een hoge
plukprestatie zijn gewenst. De productiviteit van de rassen is ondermeer afhankelijk van
de vroegheid en varieert van matig tot zeer goed.
Geschiktheid voor verse consumptie. Aardbeien voor de verse consumptie moeten
voldoende groot zijn, mooi van vorm en kleur, stevig en weinig kwetsbaar. Ze moeten
goed smaken en een goed aroma hebben. Ook moeten de vruchten schoon en gaaf zijn.
Het is daarom noodzakelijk ervoor te zorgen dat de vruchten niet in aanraking komen
rfiet de grond. In de vollegrondsteelt wordt daarom veelal stro tussen de rijen en de
planten gelegd. In de beschermde teelt (kassen en tunnels) is, wanneer op stellingen in
substraat wordt geteeld, afdekking van de grond met wit plastic niet meer nodig. Bij de
teelt van doordragende rassen in de vollegrond worden stro en plastic vaak
gecombineerd.
BewaarbaarheidJ Aardbeien kunnen slechts kort bewaard worden. De bewaarduur is in
belangrijke mate afhankelijk van de temperatuur en kan door bewaring bij enkele graden
boven nul met enkele dagen verlengd worden. Het is daarom van groot belang dat na de
pluk de vruchten zo snel mogelijk gekoeld worden bij 1-3 °C. Deze temperatuur dient
gedurende de hele afzetfase gehandhaafd te worden. Op de veilingen is koelen van
aardbeien verplicht. De bewaarbaarheid is verder afhankelijk van de wijze van plukken,
van de weersomstandigheden en het ras.
Zorgvuldig plukken zonder de vruchten te kneuzen voorkomt later donkere, doffe
plekken op de vruchten. Weinig kwetsbare vruchten worden in het algemeen minder
snel beschadigd. Naast verschillen tussen de rassen in vatbaarheid voor vruchtrot
versnelt ook vochtig weer tijdens de pluk de aantasting door vruchtrot.
Vatbaarheid voor ziekten en plagen. Al op het vermeerderingsveld en op het wachtbed
kunnen verschillende schadelijke schimmels optreden. Belangrijk zijn de bodem
schimmels Verticillium alboatrum en V. dahliae (verwelkingsziekte), Phytophthora
fragariae var. fragariae (roodwortelrot) en P. cactorum (stengelbasisrot) en de op
bladeren en vruchten voorkomende Sphaerotheca aphani (meeldauw). De voornaamste
veroorzaker van vruchtrot is Botryotinia fuckeliana (amam. Botrytis cinerea) (grauwe
schimmel). Speciaal bij het ras Lambada kan Alternaria alternata (paarse-vlekkenziekte)
veel schade veroorzaken. Soms kan ook Colletotrichum acutatum (veroorzaker van
zowel blad- en stengel-aantasting als vruchtrot) ernstige schade veroorzaken. Stengelrot
wordt veroorzaakt door Botryotinia fuckeliana (amam. Botrytis cinerea) of door
Rhizoctonia fragariae. In de kas zijn van belang: vruchtrot vooral veroorzaakt door B.
fuckeliana en soms ook stengelrot veroorzaakt door B. fuckeliana en Rhizoctonia
fragariae en meeldauw. Tussen de verschillende rassen kunnen aanzienlijke verschillen
in vatbaarheid voor bepaalde ziekten bestaan.
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Verder kunnen spint, bladluizen, aardbeibloesemkever en virussen zeer schadelijk zijn;
bladluizen vooral indirect door het overbrengen van virussen.

Overzichtstabellen
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Rassentabel met rubricering1) naar teeltwijze
De rassen zijn per groep alfabetisch gerangschikt.

Eenmaaldragend
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Elsanta
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') Zie voor de betekenis van de gebruikte rubriceringsietters biz. 4. 2) Stoken vanaf begin januari.
3) Stoken vanaf begin februari. *) Wachtbedpianten in koelhuis tot mei/juii. *) Verlate teelt, gevolgd
door oogst in het voorjaar.
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Overzicht van de eigenschappen van aardbeirassen
De rassen zijn per groep alfabetisch gerangschikt.
rijptijd')

productiviteit

v = vroeg

m = matig

vrucht
grootte

tv = tam. vroeg tg = tam. goed

tg = tam. groot

m - middentijds g = goed

g = groot

tl = tamelijk laat zg = zeer goed

zg = zeer groot

kleur
uitwendig

inwendig

I = laat

ras
Eenmaaldragend
Darselect
Elsanta
Elvira
Gorella
Karola
Kimberly
Korona
Lambada
Pavana
Primella
Doordragend
Everest
Everglade
Evita
Rapella
Selva

ti
ti
tv
tv
V

m
m
tv
I
V

I2)
m2)
v2)
m2)
I2)

tg-g
zg
g
tg
m
tg-g
zg
m
g-zg
tg

g
g
g
g
tg
g-zg
g
g

g-zg
tg

g-zg

g

g

tg
tg

g-zg
g

g

m-tg

g-zg

rood
rood
oranjerood
rood
tam. donkerrood
oranjerood
donkerrood
rood
rood
rood

oranje
oranje
oranjerood
lichtrood
rood
oranje
rood
lichtrood
rood
rood

rood
rood
rood..
rood
rood

oranjerood
oranje
rood
rood
lichtrood

') De rijptijd is gebaseerd op de normale vollegrond. 2) De rijptijd is bij doordragers een relatief begrip,
omdat de oogstperiode samenhangt met het verwijderen van de bloemtrossen in het voorjaar (nodig
om de groei te bevorderen). Bij het ene ras komt nieuwe bloei wat sneller op gang dan bij het
andere.
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kwets
stevig
baarheid heid
w

t = tamelijk
stevig
weinig
= weinig s = stevig

m = matig
V

z = zeer
stevig

— vrij

sappigheid

aroma

w = weinig
sterk
m
= matig
t - tamelijk
sterk
t = tam.
v = vrij
sterk
v = vrij sterk
z - zeer

m = matig

smaak
w = weinig
m = matig

vatbaarheid voor 2)
w = weinig
t « tamelijk
z = zeer

t - tam.
goed
g = goed
z = zeer
goed

Eenmaafdragend
Darselect
Elsanta
Elvira
Gorella
Karola
Kimberly
Corona
Lambada
Pavana
Primella
Doordragend
Everest
Everglade
Evita
Rapella
Selva

w
zw
zw
zw
m
w
m
w
w

z
z
s
s
t
s-z
s
t
s-z
t

z
z
z
m

w
w
w-m
w
zw

t-s
t
s
s
z

m
v
v
v
t

V

V
V
V

t
t
V

t
t
m
m
t
t
t
m
t

t
g
g
m
g
t-g
z
z
g
t

m
m
t
t
w

g
g
t-g
g
w

) De mate waarin een ras wordt aangetast is niet alleen afhankelijk van de vatbaarheid maar ook
van de infectiedruk. 3) Van roodwortelrot 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 teeltomstandigheden. Hessen die zijn aangeduid
4 Onder vruchtrot wordt hier
els weinig vatbaar vertonen in de praktijk slechts zelden aantasting.

)

verstaan een aantasting door Botrytis fuck'eliana.
= Geen of onvoldoende gegevens bekend.
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Rijptijden van eenmaaldragende rassen in de normale vollegrondsteelt
De rassen zijn naar afnemende vroegheid gerangschikt.
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Rasbeschrijvingen
Eenmaaldragende rassen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
Zie voor de rubriceringen van de rassen de rassentabel met rubricering naar teeltwijze
op blz. 17.
Darselect

K: Société Civile Darbonne, Miiiy-la-Forêt, Frankrijk;
1989. Ontstaan uit een kruising van Elsanta met Parker.
Gei'ntr.: 1995. Kw.r. EU 1997, gerechtigde: Société
Civile Darbonne. Onder licentie in de handel.

Een tamelijk productief ras, geschikt voor een doorteelt onder glas en plastic en voor de
vollegrondsteelt. Het ras lijkt zich moeilijk te laten vervroegen.
Groei:
Fors en tamelijk breed met grote bladeren.
Bloei:
De bloemtrossen zijn grof met een beperkt aantal grote bloemen met
goede meeldraden.
Productiviteit:
Tamelijk goed tot goed.
Rijptijd:
Tamelijk laat.
Uiterlijk:
Groot, gelijkmatig, kegelvormig maar iets langwerpig, rood. Grote wat
opgerichte kelkbladeren.
Kwaliteit:
Zeer stevig en weinig kwetsbaar, goed houdbaar, vrij sappig, inwendig
s
oranje, smaak tamelijk goed, aroma tamelijk sterk.
Ziekten en beschadigingen: Lijkt gevoelig voor spint. Over de vatbaarheic. voor bodem
schimmels is nog weinig bekend maar met Elsanta als ouder lijkt
vatbaarheid voor deze schimmels voor de hand te liggen.
Elsanta

K: Centrum voor Plantenveredelings- en Heproduktieonderzoek, Wageningen; 1975. Ontstaan uit een kruising
van Gorella met Holiday. Geïntr. 1981. Kw.r. NL 1983,
gerechtigde: Centrum voor Plantenveredelings- en
Fteproduktieonderzoek. Onder licentie in de handel.

Het hoofdras, zowel voor de lichte stookteelt, de koude teelt, de teelt onder plastic als
voor de normale vollegrondsteelt en de verlate teelt. Het ras is ook geschikt voor een
doorteelt. Moeilijk sterk te forceren.
Groei:
Fors en tamelijk breed, maar voldoende open met tamelijk lange
stevige bloemtrossen.
®'oe':
Tamelijk grote bloemen met goed ontwikkelde meeldraden. Meeldraden
in de eerste bloemen vaak slecht.
Productiviteit:
Zeer goed.
Rijptijd:
Tamelijk laat.
Uiterlijk:
Groot, gelijkmatig, afgerond kegelvormig en glanzend rood. Soms aan
de top onvoldoende gezet.
Kwaliteit:
Zear stevig en zeer weinig kwetsbaar, goed houdbaar, vrij sappig,
inwendig oranje, smaak goed, aroma tamelijk sterk.
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Ziekten en beschadigingen: Zeer vatbaar voor verwelkingsziekte en roodwortelrot,
vatbaar voor Colletotrichum, tamelijk vatbaar voor stengelbasisrot en
meeldauw en weinig vatbaar voor vruchtrot. Gevoelig voor
wintervorst.
- Elvira

K: Centrum voor Plantenverede/ings- en Reproduktieonderzoek, Wageningen; 1967. Ontstaan uit een kruising
van Gorella met Vola. Geïntr. 1977. Kw.r. NL 1977,
gerechtigde: Centrum voor Plantenveredelings- en
Reproduktieonderzoek. Onder licentie in de handel.

Elvira voldoet redelijk in de teelt in tunnels en in de vollegrondsteelt. Bij sterker forceren
komen de vruchten onvoldoende op kleur.
Groei:
Matig met een open planttype en tamelijk korte bladstelen.
Bloei:
Tamelijk grote bloemen met goed ontwikkelde meeldraden.
Productiviteit:
Goed.
Fyjptijd:
Tamelijk vroeg.
Vruchtuiterlijk: Groot, gelijkmatig kegelvormig en oranjerood (in de vollegrond soms
wat bruinrood).
Vruchtkwaliteit: Stevig en zeer weinig kwetsbaar, vrij sappig, inwendig oranjerood,
smaak goed, aroma matig sterk. Plukt moeilijk zonder dop.
Ziekten en beschadigingen: Tamelijk vatbaar voor verwelkingsziekte, meeldauw en
roodwortelrot, weinig vatbaar voor stengelbasisrot en vruchtrot.
- Gorella

K: Centrum voor Plantenveredelings- en Reproduktie
onderzoek, Wageningen; 1955. Ontstaan uit een kruising
van Juspa met de Amerikaanse selectie 3763. Geïntr.
1960. Vrij in de handel.

Voldoet redelijk in de lichte stookteelt, de koude-kasteelt, onder plastic en in de
vollegrondsteelt. Wordt door de matige productie steeds minder geteeld. Vormt weinig
bloemtrossen en moet daarom vroeg worden geplant.
Groei:
Tamelijk fors met stugge, opgaande bladeren
Bloei:
Grove bloemtrossen met tamelijk grote bloemen met in het algemeen
goed ontwikkelde meeldraden en zeer stevige bloemstelen.
Productiviteit:
Tamelijk goed.
Rijptijd:
Tamelijk vroeg.
Vruchtuiterlijk: Groot, kegelvormig en glanzend rood. Soms met een traag rijpende
punt: eerste vruchten soms iets onregelmatig gezet.
Vruchtkwaliteit: Stevig en zeer weinig kwetsbaar, tamelijk sappig en inwendig
lichtrood, smaak matig met iets te weinig zuur, aroma matig sterk.
Ziekten en beschadigingen: Zeer vatbaar voor verwelkingsziekte, tamelijk vatbaar voor
meeldauw, weinig vatbaar voor roodwortelrot, stengelbasisrot en
vruchtrot.
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Karola

K: Centrum voor Plantenveredelings- en Reproduktieonderzoek, Wageningen; 1974. Ontstaan uit een kruising
van IVT 6771 (Gorella x Midway) met Karina. Geïntr.
1983. Kw.r. NL 1983, gerechtigde: Centrum voor
Plantenveredelings- en Reproduktieonderzoek. Onder
licentie in de handel.

Dit ras is redelijk geschikt voor de vroege stookteelt. Voldoet op zand beter dan op klei.
Groei:
Tamelijk fors met grote, iets gootvormige bladeren. Open planttype.
Bloei:
Grote bloemen met goede meeldraden, stevige, vaak sterk vertakte
bloeiwijzen.
Productiviteit:
Matig.
Rijptijd:
Vroeg.
Uiterlijk:
Tamelijk groot, lang kegelvormig en tamelijk donkerrood.
Kwaliteit:
Tamelijk stevig en matig kwetsbaar, inwendig rood, tamelijk sappig,
smaak goed, aroma tamelijk sterk.
Ziekten en beschadigingen: Zeer vatbaar voor stengelbasisrot en roodwortelrot, tamelijk
vatbaar voor meeldauw en weinig vatbaar voor vruchtrot en
verwelkingsziekte. Gevoelig voor bladverbranding en voor zwavel,
waardoor ook bladverbranding kan optreden.
Kimberly
s

K: Koningsplant, Oud Gastel; 1993. Ontstaan uit een
kruising van Gorella met Chandler. Geïntr. 1997. EU
Kw.r. 1999, gerechtigde: Koningsplant. Onder licentie in
de handel.

Een tamelijk vroeg rijpend, productief ras, geschikt voor de teelt in de vollegrond.
Fors met een zwaar gewas. Bladeren wat lichtgroen van kleur.
Grote bloemen met goede meeldraden.
Productiviteit:
Tamelijk goed tot goed.
Rijptijd:
Middentijds.
Uiterlijk:
Groot tot zeer groot, gelijkmatig en kort kegelvormig, glanzend
oranjerood met iets dieperliggende zaden. Kleine, vlakliggende
kelkbladen.
Kwaliteit:
Stevig tot zeer stevig, maar iets kwetsbaar door de dieperliggende
zaden. Goed houdbaar, vrij sappig, inwendig oranje, smaak tamelijk
goed tot goed, iets zuur, aroma tamelijk sterk,
•7:_. .
en beschadigingen: Over de vatbaarheid voor ziekten en plagen is nog weinig
bekend. Zou echter niet of weinig vatbaar zijn voor meeldauw, weinig
vatbaar voor vruchtrot en tamelijk vatbaar voor verwelkingsziekte.
uroei:
Bloei:
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- Korona

K: Centrum voor Plantenveredelings- en Beproduktieonderzoek, Wageningen; 1972. Ontstaan uit een kruising
van Tamella met Induka. Geïntr. 1978. Kw.r. NL 1980,
gerechtigde: Centrum voor Plantenveredelings- en
Beproduktieonderzoek. Onder licentie in de handel.

Voldoet redelijk goed in de vollegrondsteelt. De vruchten worden bij de pluk echter
gemakkelijker beschadigd dan die van Elsanta. Vraagt vooral tijdens de oogst extra
aandacht voor de vochtvoorziening. Moet tijdig geoogst worden omdat de vruchten
anders te donker van kleur zijn.
Groei:
Fors opgaand en tamelijk open gewas met veel blad.
Bloei:
Grote bloemen met goed ontwikkelde meeldraden.
Productiviteit:
Zeer goed.
Rijptijd:
Middentijds.
Uiterlijk:
Groot, kegelvormig en glanzend donkerrood. De eerste vruchten zijn
dikwijls afgeplat en overlangs gegroefd,
kwaliteit:
Stevig, maar vrij kwetsbaar, inwendig rood, zeer sappig, smaak zeer
goed, aroma tamelijk sterk.
Ziekten en beschadigingen: Tamelijk vatbaar voor meeldauw, vruchtrot en roodwortelrot, weinig vatbaar voor verwelkingsziekte en stengelbasisrot. Vatbaar
voor Colletotrichum.
- Lambada

K: Centrum voor Plantenveredelings- en Beproduktie
onderzoek, Wageningen; 1982. Ontstaan uit een kruising
van (Sivetta x Holiday) met (Karina x Primella).
Geïntr. 1992. Kw.r. NL 1993. Kw.r. EU 1996,
gerechtigde: Centrum voor Plantenveredelings- en
Beproduktieonderzoek. Onder licentie in de handel.

Redelijk geschikt voor de vroege stookteelt. Is tamelijk vroegrijpend en matig tot
tamelijk productief. De smaak is zeer goed.
Groei:
Fors met een opgaand, vrij open gewas.
Bloei:
Bloei matig met een gering aantal, lange-,vruchttrossen en relatief
weinig bloemen per tros. Grote bloemen met goed ontwikkelde meel
draden.
Productiviteit:
Matig.
Rijptijd:
Tamelijk vroeg.
Uiterlijk:
Groot en iets lang kegelvormig, zeer gelijkmatig van grootte en vorm,
glanzend helderrood.
Kwaliteit:
Tamelijk stevig, matig kwetsbaar en inwendig lichtrood, zeer sappig,
zeer goede smaak, aroma matig sterk.
Ziekten en beschadigingen: Tamelijk vatbaar voor meeldauw (zowel op bladeren als
vruchten) en roodwortelrot en weinig vatbaar voor verwelkingsziekte,
stengelbasisrot en vruchtrot. Op vermeerderingsvelden zeer vatbaar
voor paarse-vlekkenziekte.
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Pavana

K: Centrum voor Plantenveredelings- en Reproduktieonderzoek, Wageningen; 1988. Ontstaan uit een kruising
van een CPRO-se/ectie met een Turks ras. Geïntr. 1999.
Kw.r. EU aangevr., aanvrager: Centrum voor Planten
veredelings- en Reproduktieonderzoek. Onder licentie in
de handel.

Pavana is een laatrijpend ras voor de vollegrond met als bijzondere eigenschap 3 resis
tentiegenen tegen roodwortelrot.

Groei:
®'oe':

Fors, maar open met middelgrote bladeren; zowel blad- als bloemstelen
zwaar behaard.
Lange bloemtrossen met matig grote bloemen en goede meeldraden.

Productiviteit:

Goed tot zeer goed.

Rijptijd:

Laat (ca. 5 dagen na Elsanta).

Uiterlijk:
Kwaliteit:

Groot tot zeer groot, iets afgeplat kegelvormig en glanzend helderrood.
Stevig tot zeer stevig, weinig kwetsbaar, goed houdbaar, zeer sappig,
inwendig rood en met een goede, friszure smaak, aroma tamelijk sterk.
Ziekten en beschadigingen: Bevat 3 resistentiegenen tegen roodwortelrot, waardoor de

kans op aantasting door deze schimmel klein is. Lijkt weinig vatbaar
voor stengelbasisrot, meeldauw en verwelkingsziekte.

~ Primella

K. Stichting Tuinbouwproef- en selectiebedrijf, Tilburg;
1962. Ontstaan uit een kruising van Gorella met Glasa.
Geïntr. 1969. Vrij in de handel.

Dit ras is redelijk geschikt voor een vroege stookteelt. Is tamelijk productief.
Groei:
Tamelijk fors met een open, opgaand planttype.
Bloei:
Grote bloemen met goed ontwikkelde meeldraden, bloeiwijzen tamelijk
lang.
Productiviteit:
Tamelijk goed.
Rijptijd:
Vroeg.
Uiterlijk:
Eerst groot, later tamelijk klein, afgeplat, lang kegelvormig en glanzend
rood met tamelijk grote kelk.
Kwaliteit:
Tamelijk stevig en weinig kwetsbaar, inwendig rood en matig sappig,
smaak tamelijk goed, aroma matig sterk.
'ekten en beschadigingen: Zeer vatbaar voor roodwortelrot, tamelijk vatbaar voor
verwelkingsziekte, weinig vatbaar voor meeldauw, stengelbasisrot en
vruchtrot.
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Doordragende rassen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
Zie voor de rubriceringen van de rassen de rassentabel met rubricering naar teeltwijze
op blz. 17.
- Everest

K: E. Vinson Ltd.,
1992. Ontstaan uit
Geïntr. 1997. Kw.r.
Ltd. Onder licentie in

Faversham, Kent, Groot-Brittannië;
een kruising van Evita met Irvine.
EU aangevr., aanvrager: E. Vinson
de handel.

Een productief tot zeer productief en relatief laatrijpend ras, vooral geschikt voor de
vollegrond.
Groei:
Vrij "fors, maar wat gedrongen en bossig, bladeren donkergroen.
Bloemen op gelijk hoogte met het gewas of er iets bovenuitstekend.
,Bloei:
Grote bloemen met goede meeldraden. Relatief weinig bloemen per
tros, waardoor trosdunning niet of minder nodig is.
Productiviteit:
Goed tot zeer goed.
Rijptijd:
Relatief laat.
Uiterlijk:
Groot, kort kegelvormig tot kegelvormig met een afgeronde punt en
opstaande kelkblaadjes, glanzend helderrood.
Kwaliteit:
Tamelijk stevig tot stevig, weinig kwetsbaar, goed houdbaar, matig
sappig, inwendig oranjerood tot rood, smaak goed, aroma matig sterk.
Ziekten en beschadigingen: Over de vatbaarheid voor ziekten is nog weinig bekend. Het
gewas lijkt weinig vatbaar voor meeldauw, de vruchten kunnen echter
wel worden aangetast.
- Everglade

K: E. Vinson Ltd.,
1992. Ontstaan uit
Geïntr. 1992. Kw.r.
Ltd. Onder licentie in

Faversham, Kent, Groot-Brittannië;
een kruising van Evita met Irvine.
EU aangevr., aanvrager: E. Vinson.
de handel.

Een productief en relatief vroeg rijpend doordragend ras, waarvan de oogst valt tussen
die van Elsanta en Selva, vooral geschikt voor de vollegrond.
Groei:
Een kort en bossig gewas met bleekgroene bladeren (als Evita) en
buiten het gewas uitstekende bloemtrossen.
Bloei:
Vrij kleine bloemen met meestal goed stuifmeel. Veel bloemen per tros,
waardoor trosdunning zeker nodig is.
Productiviteit:
Goed.
Rijptijd:
Relatief middentijds.
Uiterlijk:
Aanvankelijk groot, later snel kleiner wordend, breed kegelvormig,
glanzend helderrood. Kelkblaadjes vlak ingeplant. Eerste bloemen soms
matig gezet, later goede zetting.
Kwaliteit:
Tamelijk stevig en weinig kwetsbaar, vrij sappig, inwendig oranje,
smaak goed, aroma matig sterk.
Ziekten en beschadigingen: Over de vatbaarheid voor ziekten is nog (te) weinig bekend.
Het gewas lijkt weinig vatbaar voor meeldauw, de vruchten kunnen
echter wel worden aangetast.
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- Evita

K: E. Vinson Ltd., Faversham, Kent, Groot-Brittannië;
1989. Ontstaan uit een kruising van Chandler met
(Brighton x Gore/ia). Gei'ntr. 1992. Kw.r. EU 1996,
gerechtigde E . Vinson Ltd. Onder licentie in de handel.

Voldoet goed in de vollegrond en op substraat.

Groei

In het begin goed met een wat bossig rommelig planttype met op
vallend lichte bladkleur en matig grote bladeren. Later soms wat
tegenvallende groei.
Bloei:
Grote bloemen aan vrij stevige bloemtrossen die iets boven het gewas
uitsteken. Vrij veel bloemen per tros. Trosdunning noodzakelijk.
Productiviteit:
Goed tot zeer goed.
Rijptijd:
Relatief vroeg; begin oogst iets vroeger dan van Rapella.
Uiterlijk:
Tamelijk groot, veelal regelmatig kegelvormig, soms echter weinig
homogeen. Glanzend helderrood. Grote kelkbladen.
Kwaliteit:
Stevig en weinig tot matig kwetsbaar, goed houdbaar, vrij sappig,
inwendig rood, smaak tamelijk goed tot goed, aroma tamelijk sterk,
lekten en beschadigingen: Op de vruchten kan meeldauw voorkomen, maar niet op het
blad. Lijkt ook verder weinig vatbaar voor ziekten, maar doordat de
teelt overwegend op veenbalen plaatsvindt is er weinig over bekend.
Veelvuldige vermeerdering via weefselkweek lijkt de vruchtkwaliteit
van dit ras nadelig te hebben beïnvloed.
~ Rapella

K: Centrum voor Plantenveredelings- en Reproduktieonderzoek, Wageningen; 1973. Ontstaan uit een kruising
van Tioga met Rabunda. Geïntr. 1983. Kw.r. NL 1983,
gerechtigde: Centrum voor Plantenveredelings- en
Reproduktieonderzoek. Onder licentie in de handel.

Voldoet vooral goed in de vollegrond.

Groei:
Bloei:

Fors, tamelijk breed planttype met grote bladeren.
Stevige, sterk vertakte bloemstengels met mooie, grote bloemen.
Trosdunning is noodzakelijk.
Productiviteit:
Goed.
Rijptijd:
Relatief middentijds; vrij lange oogstperiode.
Uiterlijk:
Groot, vooral de eerste vruchten overlangs gegroefd en soms aan de
punt slecht gezet, latere vruchten regelmatiger kegelvormig,
aantrekkelijk helderrood.
Kwaliteit:
Stevig en weinig kwetsbaar, houdbaarheid goed, vrij sappig, inwendig
helderrood, smaak goed, aroma tamelijk sterk,
lekten en beschadigingen: Zeer vatbaar voor roodwortelrot. Tamelijk vatbaar voor
meeldauw en verwelkingsziekte. Op de vruchten kan meeldauw
voorkomen. Weinig vatbaar voor vruchtrot en stengelbasisrot.
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- Selva

K: Universiteit van Californie, Davis, Californie, VS;
1977. Ontstaan uit een kruising van 70.3.117 (zuster
van Brighton) met (Tufts x 63.7.101). Geïntr. 1983.
Kw.r. NL 1988, gerechtigde: Universiteit van Californie.
Onder licentie in de handel.

Dit ras wordt vanwege het zeer goede vruchtuiterlijk en het feit dat nauwelijks
trosdunning hoeft plaats te vinden op bescheiden schaal geteeld (in Belgisch Limburg op
grotere schaal). Nadelen zijn de matige productiviteit en de zeer matige smaak.
Groei:
Fors, opgaand gewas met grof blad en voldoende lange vrucht
stengels. Vraagt weinig trosdunning.
Bloei:
Mooie, grote bloemen.
Rijptijd:
Relatief laat; begin oogst duidelijk later dan van Rapella.
Productiviteit:
Matig tot tamelijk goed.
Uiterlijk:
Groot tot zeer groot, zeer uniform, mooi kegelvormig en glanzend rood.
» Kwaliteit:
Zeer stevig en zeer weinig kwetsbaar, goed houdbaar, tamelijk sappig,
inwendig lichtrood, weinig smaak en aroma.
Ziekten en beschadigingen: Weinig vatbaar voor verwelkingsziekte, meeldauw, stengelbasisrot en vruchtrot.

Afgevoerd
Avanta
Onvoldoende productiviteit en stevigheid.
Bogota
Onvoldoende vruchtkwaliteit.
Induka
Vooral geschikt voor verwerkende industrie: vruchten (te) klein.
Polka
Vooral geschikt voor verwerkende industrie: vruchten (te) klein.
Sivetta
Zeer vatbaar voor paarse-vlekkenziekte en stengelbasisrot.
Tenira
Onvoldoende productiviteit en vruchtgrootte in vergelijking met Elsanta.
Ostara
Vraagt te veel trosdunning en de vruchtkwaliteit is onvoldoende.
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aardbei

Darselect

Elsanta
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KIMBERLY

Kimberly

- Pavana
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Everest

Everglade
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Blauwe bes
( Vaccinium corymbosum L. )
W.A.G.M. Jansen (FPO), J. Bal (DLV-adviesgroep nv, marktgroep Fruitteelt)

Inleiding
Blauwe bessen zijn vruchten van een plantensoort die tot het geslacht Vaccinium L. in
de familie van de Ericaceae (Heifamilie) behoort. In Nederland komen van dit geslacht
enkele soorten in het wild voor, namelijk V. myrtillus L. (blauwe bosbes), V. vitis-idaea
L. (rode bosbes) en V. uliginosum L. (rijsbes). Nauw verwant zijn twee soorten uit het
geslacht Oxycoccus Hill: de kleine veenbes (O. palustris Pers.) en de grote veenbes (O.
macrocarpon (Aiton) Pursh). Deze laatste, die ook wel lepeltjesheide, Amerikaanse
veenbes of cranberry wordt genoemd, is niet inheems maar komt wel op Terschelling
voor. Waarschijnlijk zijn de eerste bessen er de vorige eeuw bij een schipbreuk aan
gespoeld.
De inheemse soorten vormen slechts lage gewassen. In Noord-Amerika komen echter
ook soorten voor die veel grotere struiken vormen. De blauwe bessenrassen die wij
kennen zijn verkregen door selectie in deze soorten en door kruising binnen en tussen
deze soorten.
Een belangrijk deel van de productie wordt geveild. Van enkele grote bedrijven worden
de bessen deels machinaal geoogst en direct afgezet naar de verwerkende industrie. De
veiling Zuid Oost Nederland te Grubbenvorst heeft veruit de grootste omzet aan blauwe
bessen. De totale veilingaanvoer bedroeg in 1997 ruim 1 miljoen kg met een waarde
van 7,25 miljoen gulden (1998 resp. 778.000 kg en 5,4 miljoen gulden).
De oppervlakte blauwe bessen in Nederland bedroeg volgens de meitelling in 1997 198
ha en breidt zich langzaam uit. De meeste aanplantingen liggen in Noord-Limburg, het
daaraan grenzende deel van Noord-Brabant en in Drenthe. De specifieke eisen die de
blauwe bes stelt: een luchtige, vochthoudende zand- of veengrond met een lage pH (4
tot 5) maakt dat blauwe bessen in Nederland zeker niet overaJ_geteeld kunnen worden.
De meeste rassen die in Nederland worden geteeld zijn afkomstig uit Amerikaanse
selectie- en veredelingsprogramma's. Er zijn echter ook enkele oudere rassen van Duitse
herkomst, terwijl nieuwe rassen uit Australië en Nieuw-Zeeland zeker beproevenswaard
zijn.

Raseigenschappen van belang bij de rassenkeuze
Bloei en bestuiving. Blauwe bessen bloeien in trossen en er is een groot verschil in
bloeitijd tussen de eerste en laatste bloem van een tros. Dit is een voordeel bij
nachtvorst. Toch kunnen de blauwe bessen, die meestal in de eerste helft van mei
bloeien, ernstige nachtvorstschade oplopen. Beregening tegen nachtvorst is mogelijk,
maar er bestaat dan zeker het risico van uitbreken van takken door de ijsmassa. Het
nachtvorstrisico kan ook enigszins gespreid worden door rassen te planten die op
verschillende tijdstippen bloeien.
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Het planten van meerdere rassen op één perceel heeft, mits de
ver uit elkaar liggen, ook het voordeel dat kruisbestuiving an op
\
a|gemeen
bessen via zelfbestuiving vruchten kunnen geven, leidt kru.sbestu'V.ngjn het a ge^
tot meer en grotere bessen. Kruisbestuiving wordt b„ de blauwe bes veroorzaakt
insecten (zie ook het hoofdstuk "Bestuiving op blz. 12).
Oogsttijd. Als voor de verse consumptie geteeld wordt is
aanvoer van groot belang. Het verschil in rijptijd tussen e

rgg"t ongeveer
^ r|jpende ras

zes weken. De vroegste rassen rijpen eind juni tot ein ju
__t J» oogsttijd dus
Elliott rijpt van half augustus tot half september. Per ras bedraagt de oogsttijd
ongeveer één maand, waarbij vier tot vijf maal moet worden gepu
.
Door blauwe bessen in tunnels of kassei te telen kan de oogstpenode met ruim
maand worden vervroegd.
Productiviteit. De productiviteit hangt ten dele samen met de k®sgr°^
vroegrijpende rassen meestal wat minder productief dan e mi
De Amerikaanse rassen hebben gemiddeld grotere vruch
waardoor de plukprestatie bij handpluk hoger g .
Nieuw-Zeelandse rassen hebben grote tot zeer g
geoogst is de besgrootte minder van belang, maar spelen
gemakkelijk te trillen zijn van de bessen een grotere rol.

rassen,
en

Als machinaal

wordt
oogstperiode en het

Geschiktheid voor verse consumptie^ Bij ^9- voor
rekening worden gehouden met de besgrootte.
^
wg| rekening
grootte worden gesorteerd, wordt bij de blokmde g P verschj))ende keren moet
gehouden met de vruchtgrootte. Omdat bij blauwe
worden doorgeplukt is het belangrijk alleen voldoender'JP
bestaan er tussen de rassen zowel verschillen in vru
tot donkerblauw-zwart) als in smaak en aroma.

,.rL.chten te oogsten. Verder
lichtblauw bedauwd

C.KMkh.id voor verwerking. Blauwe besser

-«•—*—
en aroma bezitten.
Bewaarbaarheid. De houdbaarheid van blauwe bessen
oogsttijdstip en de bewaarcondities daarna. BIJ te 9
neemt het risico toe dat te rijpe bessen worden gepl
achteruit gaat. Voor een goede bewaarbaarheid is
snel mogelijk wordt afgevoerd. Zonder koeling

t^en

de plukken

waardoor de bewaarbaarheid
.
^ ^ veldwarmte zo
„pnlukte bessen wel tot
houdbaarheid en vertraagt

een week bewaard worden. Bewaring bij 1 C
„motandiaheden (10% O2 en 10%
eventuele schimmelvorming. Onder geconditioneer e
H
Er bestaan tussen de
CO,) kunnen blauwe bessen tot 4 à 6 weken bewaard worden E,^ bestaan tU^
rassen verschillen in houdbaarheid; onder Nederlandse omstandigheden
echter weinig bekend.
Voor het meest recente advies raadplege men een voor ic

. „..„„ieatip
mg
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Vatbaarheid voor ziekten eri beschadigingen. Hoewel in Amerika veel ziekten en plagen
schade in een blauwe bessenaanplant kunnen veroorzaken, beperken de ziekte
problemen zich in Nederland vooral tot taksterfte (Godronia cassandrae f.sp. vaccinii),
grauwe schimmel (Botryotinia fuckeliana) (amam. Botrytis cinerea) en vruchtrot
(Colletotrichum gioeosporioides). Vooral in vatbaarheid voor taksterfte bestaan tussen
de rassen grote verschillen. De laatste jaren lijkt taksterfte echter wat minder voor te
komen. Van de nieuwere rassen is hierdoor weinig over de vatbaarheid voor deze
schimmel bekend. Als plaag kunnen de kleine wintervlinder (Operophthera brumata), de
blauwe bessenluis (Fimbriatis fimbriata) en de gegroefde lapsnuitkever (taxuskever)
[Otiorhynchus sulcatus) schade veroorzaken.

Overzichtstabellen
Rassentabel met rubricering 1) naar teeltwijze
De rassen zijn per rijptijdengroep alfabetisch gerangschikt.
vroegheidsgroep ras

zeer vroeg

vroeg

middentijds

laat

zeer laat

vervroegde teelt
(kas of tunnel)

Bluetta

B

Duke

A

Nui
Patriot
Puru
Reka
Spartan

A
0

Berkeley
Bluecrop
Brigitta Blue
Chandler
Goldtraube 71
Coville
Dixi
Elliott

-

-

B
-

vollegrondsteelt
verse consumptie verwerking2)
B
A
-

B
N
N
0
B
- -. A
A
N
0

_
-

N
-

.

A
N
-

A

-

0
B

0
0

-

A

-

-

') Zie voor de betekenis van de gebruikte rubriceringsletters biz. 4. 2) Bij machinale oogst
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Rijptijden in de vollegrond
De rassen zijn naar afnemende vroegheid gerangschikt.

Bluetta
Duke
Patriot
Nui
Puru
Reka
Spartan
Bluecrop
Brigitta Blue
Goldtraube 71
Berkeley
Chandler
Coville
Dixi
Elliott
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Overzicht van de eigenschappen van blauwe bessenrassen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
groei
kracht

produc
tiviteit

rijptijd

vruchtgrootte

vatbaarheid gevoeligheid
voor vorst
voor
taksterfte

m - matig

m = matig

ts = tamelijk
sterk
s = sterk

tg = tam.

zv - zeer
vroeg
v = vroeg

mg - matig
groot
tg = tam.

zw - zeer
weinig
w = weinig

zw = zeer
weinig
w = weinig

goed
g * goed

m = middentijds

g

m

= matig

t

zs = zeer

zg = zeer

I

zg = zeer

t

= tamelijk

sterk

- laat

groot
= groot

- tamelijk

groot

goed
zl = zeer
laat

,ras
Berkeley
Bluecrop
Bluetta
Brigitta Blue
Chandler
Coville
Dixi
Duke
Elliott
Goldtraube 71
Nui
Patriot
Puru
Reka
Spartan

ts

zg

m

zg

t

t

S

zg
m

m
zv
m
m
I

g

W

W

mg
g
zg
tg
tg •
tg
m
m
zg

t

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

9
g
g

tg
g
g

zv
zl

g-zg
m-g
m

m

V

g

g

V

g

zg

V

g

V

tg
zg

... = Geen of onvoldoende gegevens bekend.
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Rasbeschrijvingen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
De vóór de rasnaam genoemde rubriceringen hebben betrekking op respectievelijk de
vervroegde teelt, de vollegrondsteelt voor verse consumptie en de vollegrondsteelt voor
verwerking.
I B / - - Berkeley

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

Dit ras stelt hoge eisen aan de grond, maar is ondanks de vatbaarheid voor taksterfte
een van de beste Amerikaanse rassen.
roe':
Tamelijk sterk.
Productiviteit:
Zeer goed.
^''Ptijd:
Middentijds.
uchtkwaliteit: Zeer grote, mooie, lichtblauwe bessen met een goede smaak.
ten en beschadigingen: Tamelijk vatbaar voor taksterfte en tamelijk gevoelig voor
wintervorst.

Ie

/ A / A - Bluecrop

K: United States Department of Agriculture en New
Jersey Agricultural Experiment Station, New Brunswick,
New Jersey, U.S.A.; 1941. Ontstaan uit een kruising van
(Jersey x Pioneer) met (Stanley x June). Geïntr. 1952.

Dit ras voldoet erg goed in de vollegrond en lijkt ondanks de middentijdse rijping
aeschikt voor teelt in kas of tunnel.
ei"

productiviteit:
«UPt'jd:

e

Sterk en opgaand, de lange vruchtdragende takken kunnen echter
gaan hangen,
Zeer goed.
Middentijds.

c tkwaliteit: Grote, mooie en stevige bessen met een lichtblauwe kleur en een
goede smaak.
ten en beschadigingen: Weinig vatbaar voor taksterfte en weinig gevoelig voor
wintervorst.

® ' B !- - Bluetta

K: United States Department of Agriculture en New
Jersey Agricultural Experiment Station, New Brunswick,
New Jersey, U.S.A.; 1952. Ontstaan uit een kruising van
(North Sedgwick Lowbush x CoviHe) met Earliblue.
Geïntr. 1967.

D't ras valt op door de zeer vroege rijptijd en de regelmatige productie; het stelt hoge
eisen aan de grond.
GroeiMatig, compact en bossig.
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Productiviteit:
Matig.
Rijptijd:
Zeer vroeg.
Vruchtkwaliteit: Matig grote, goed smakende bessen.
Ziekten en beschadigingen: Lijkt tamelijk vatbaar voor taksterfte.
- / A / N - Brigitta Blue

K: Horticultural Research Institute, Victoria Department
of Agriculture, Knoxfield, Victoria, Australië, 19...
Ontstaan uit een open bestuiving van Lateblue. In
Australië geselecteerd uit zaad verkregen van Michigan
State University, Michigan, U.S.A. Geïntr. 1977.

Valt op door de zeer goede bewaareigenschappen in de koelcel. Is door de korte
oogstperiode waarschijnlijk zeer geschikt voor machinale oogst
Groei:
Sterk en opgaand.
{Productiviteit:
Goed.
Rijptijd:
Middentijds (relatief kort).
Vruchtkwaliteit: Grote; zeer goed houdbare bessen met een goede smaak.
Ziekten en beschadigingen: Nog weinig ervaring.
- / N / - - Chandler

K: United States Department of Agriculture, Weymouth,
New Jersey, U.S.A., 1965. Ontstaan uit een kruising van
Darrow met M-23 [Berkeley x 18-9 (GM-37 x CU5)].
Geïntr. 1994.

Heeft zeer grote bessen en een hoge productie. De vraag is echter in hoeverre dit ras
een verbetering is van de oudere middentijdse rassen. (Ook bekend onder de naam No.
139).
Groei:
Tamelijk sterk.
Productiviteit:
Goed.
Rijptijd:
Middentijds.
Vruchtkwaliteit: Zeer grote bessen met een goede smaak.
Ziekten en beschadigingen: Nog weinig ervaring.
- I O I O - Coville

K: United States Department of Agriculture, Weymouth,
New Jersey, U.S.A., 1938. Ontstaan uit een kruising van
Stanley met (Jersey x Pioneer). Geïntr. 1949.

Groei:
Matig, maar opgaand met stevig hout.
Productiviteit:
Goed.
Rijptijd:
Laat.
Vruchtkwaliteit: Tamelijk grote, lichtblauwe bessen met een goede smaak
Ziekten en beschadigingen: Lijkt weinig vatbaar voor taksterfte.
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Dixi

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

proei:

Tamelijk sterk.
Tamelijk goed.
JjPtijd:
Laat.
ruc tkwaliteit: Tamelijk grote, matig stevige en iets donkere bessen met een tamelijk
2- ,
goede smaak (aan het begin van de oogst beter dan later).
'e ten en beschadigingen: Lijkt matig vatbaar voor taksterfte.
Productiviteit:

~ Duke

K: United States Department of Agriculture en New
Jersey Agricultural Experiment Station, New Brunswick,
New Jersey, U.S.A., 1972. Ontstaan uit een kruising van
(Ivanhoe x Earliblue) met [(Berkeley x Earliblue) x (Coville
x Atlantici], Geïntr. 1985.

ijkt een goede vervanger voor het vroegstrijpende ras (Bluetta). Is geschikt voor
Machinale oogst.
e ,'
Productiviteit:

Tamelijk sterk en opgaand.
Goed.

^MPtijd:

2eer vroeg.

n

waliteit: Tamelijk grote, stevige en iets donkerblauwe bessen met een goede
smaak. De kroonblaadjes blijven soms lang aan de vruchten zitten.
en beschadigingen: Lijkt weinig vatbaar voor taksterfte, maar is matig vatbaar
voor anthracnose-vruchtrot.

'^'~

Elliott

K: United States Department of Agriculture, Otter Lake,
Michigan, U.S.A., 19... Ontstaan uit kruising van Burling
ton met US1 [Dixi x IJersey x Pioneer)]. Geïntr. 1973.

Iliott is veruit het laatst rijpende ras in het huidige sortiment; de erg late rijptijd wordt
Groa"W81 a'S
p_ . '

86n b8ZWaar geZien'

Tamelijk sterk, opgaand, maar erg bossig.
Goed.
'JPtijd'
-7
Vru h l
'aat 'soms lange plukperiode).
wa
te
:
Ziekt
'' '* Matig grote, lichtblauwe bessen met een goede smaak.
en en beschadigingen: Over de vatbaarheid voor ziekten is weinig bekend.
Productiviteit:

'O/a - Goldtraube 71

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

rna'ar^d U')e ^ '°* ^
'S ^00r c'e 9er'n9e besgrootte minder geschikt voor handpluk,
oor de gezonde, sterke groei wel geschikt voor machinale oogst.
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Groei:
Sterk tot zeer sterk.
Productiviteit:
Goed tot zeer goed.
Rijptijd:
Middentijds eri relatief kort.
Vruchtkwaliteit'. Matig grote, stevige en iets donkere bessen met een goede smaak.
Ziekten en beschadigingen: Weinig of niet vatbaar voor taksterfte.
A / - / - - Nui

K: Ruakura Agricultural Centre, Hamilton, Nieuw Zeeland,
1972. Ontstaan uit een kruising van (Ashworth x
Earliblue) met Bluecrop. Geïntr. 1987. V: W. Dierking,
Gilten-Nienhagen, Duitsland.

Nui betekent in Maoritaal groot en verwijst naar de maat van de bessen. Dit ras voldoet
zeer goed in tunnels en kassen.
Groei:
Tamelijk sterk en vooral de eerste jaren breeduit groeiend. Heeft grote
bladeren.
Productiviteit:
Matig tot goed.
Rijptijd:
Vroeg.
Vruchtkwaliteit: Zeer grote, wat vijfhoekige vruchten die goed smaken. Goede
houdbaarheid.
Ziekten en beschadigingen: Nog weinig van bekend, in tunnels en kassen echter
tamelijk gevoelig voor blauwe bessentopgalmug en kaswittevlieg.
O / B / - - Patriot

K: United States Department of Agriculture and Main
Agricultural Experiment Station, Orono, Main, U.S.A.;
1957. Ontstaan uit een kruising van US 3 IDixi x
Michigan Lowbush-1) met Earliblue. Geïntr. 1976.

Groei:
Productiviteit:
Rijptijd:
Vruchtkwaliteit:

Tamelijk sterk en opgaand met een open gewas.
Matig.
Vroeg.
-—.
Grote, stevige en wat afgeplatte bessen met een goede smaak. Door
de dichte trossen is het bij het begin van de oogst soms moeilijk het
juiste pluktijdstip vast te stellen.
Ziekten en beschadigingen: Erg winterhard. Over vatbaarheid voor ziekten is (te) weinig
bekend.

- / N / N - Puru

K: Ruakura Agricultural Centre, Hamilton, Nieuw Zeeland,
1972. Ontstaan uit een kruising van (Ashworth x
Earliblue) met Bluecrop. Geïntr. 1987. V: W. Dierking,
Gilten-Nienhagen, Duitsland.

Puru betekent in Maoritaal helder en verwijst naar de helderblauwe kleur van de bessen.
Het ras voldoet ook goed bij machinale oogst.
Groei:
Tamelijk sterk en opgaand met stevig hout.
Productiviteit:
Goed.
Rijptijd:
Vroeg.
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Vruchtkwaliteit: Grote, goed smakende bessen met een redelijke houdbaarhe'
Ziekten en beschadigingen:

Nog

- I U I - - Reka

weinig ervaring.

K- Ruakura Agricultural Centre, Hamilton Nieuw Zeeland,
1972. Ontstaan uit een kruising van (Ashwortb x
Earliblue) met Bluecrop. Geïntr. 1987.
V: W. Dierking, Gilten-Nienhagen, Duitsland.

Reka

betekent in Maoritaal blauw en verwijst naar

de kleur

van

ondanks de vroege rijptijd niet geschikt voor de t®elt 'n ^S®
Groei:
Tamelijk sterk. De vruchtdragende takken ZIJ
Productiviteit:

Zeer goed,

Rijptijd:

Vroeg.
Tamelijk

Vruchtkwaliteit:

de^es

hter s|ap

.

en hangen.
RJJ

ING

soms te veel bessen voor een go
houdbaarheid.

grote bessen met een goe

Ziekten en beschadigingen:

Nog

nPVoeliq

voor de blauwe

weinig ervaring. Is ec

bessentopgalmug.

-/o /- -

SB,„,„

« M M

™

Earliblue met 11-93. Geïntr. 1977.

Qroei:
Productiviteit:

Sterk en opgaand.
Goed.

Rijptijd:
Vroeg.
Vruchtkwaliteit: Zeer grote bessen met een erg goed

„maak

Ziekten en beschadigingen: Lijkt weinig vatbaar voor zie

Afgevoerd
Bluejay
Matige productie.

Collins
Matige productie en matige besgrootte.

Earliblue
Matige productie en wilde groei.

Nelson
Vaak tegenvallende groei.

'

blauwe bes

blauwe bes

-/O/A - Goldtraube 71
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braam

Braam
(Rubus L. sectie Moriferi)
A.J.P. van de Waart (FPO) en A.A. van Oosten

Inleiding
De braam behoort evenals de framboos tot het geslacht Rubus L. in de familie
Rosaceae. Tot het geslacht Rubus behoren meer dan 600 soorten, waaronder de
bramensoorten R. procerus P.J. Muell. en R. laciniatus (West.) Willd. De systematiek
van braam is echter erg ingewikkeld door de grote vormenrijkdom als gevolg van
hybridisatie, apomixie en Polyploidie. De meeste bramensoorten zijn min of meer
ingewikkelde kruisingsproducten tussen verschillende soorten. Sommige bramensoorten
kunnen ook met framboos (/?. idaeus L.) gekruist worden. Uit dergelijke kruisingen zijn
o"a. de Loganbes, de Taybes en Silvan ontstaan. De meeste kruisingsproducten tussen
braam en framboos hebben echter geen grote commerciële waarde gekregen.
Voor de bedrijfsmatige teelt worden tegenwoordig vrijwel uitsluitend doornloze ( =
stekelloze) rassen gebruikt.
De oppervlakte bramen in Nederland bedroeg volgens de meitelling in 1997 25 ha. De
veilingaanvoer van bramen bedroeg in 1997 ruim 200 ton en in 1 998 bijna 300 ton met
een productiewaarde van resp. 2,9 en 3,6 miljoen gulden.
De indruk is dat de oppervlakte in de vollegrond gelijk blijft of iets terugloopt, terwijl er
op zeer beperkte schaal vervroegd en verlaat wordt in tunnels en kassen. Voor
vervroegen worden veelal de rassen Loch Ness en Huil Thornless gebruikt. Verlaten van
de oogst kan dan bereikt worden door bramenplanten in potten te koelen.
In de vollegrond kan de kwaliteit door teelt onder plastic regenschermen sterk worden
verbeterd.

Raseigenschappen van belang bij de rassenkeuze _
Bloei en bestuiving. De rassen zijn in het algemeen zelffertiel, waardoor geen kruis
bestuiving nodig is. In kassen en tunnels is het nodig bijen- of hommelvolken te plaatsen
voor een optimale bestuiving. Zie ook het hoofdstuk "Bestuiving" op blz. 12.
Stekelloosheid. Hoewel bramen van nature gestekeld zijn worden thans bij voorkeur
stekelloze rassen aangeplant omdat het gewas van deze rassen gemakkelijker te
bewerken is en er bij wind minder vruchtbeschadiging optreedt.
De meeste stekelloze rassen komen stekelloos terug uit wortelopslag. Uitzonderingen
vormen Thornless Evergreen en sommige hybriden (b.v. de stekelloze Loganbes). Dit zijn
zogenaamde periclinaal chimaeren die uit wortelopslag gestekeld terugkomen.
Oogsttijd. De aanvoer van bramen uit de buitenteelt vindt plaats van eind juli tot half
oktober. Voor spreiding van de aanvoer is het gewenst rassen met een verschillende
rijptijd te planten. Het verschil in rijptijd tussen vroege en late rassen bedraagt ongeveer
vier weken. Per ras duurt de oogst zes à zeven weken. Door de bramen te telen onder
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plastic of glas kari een vervroeging van circa vier
J^gnneer het gewas ook
vervroeging van nog eens vier weken kan wor ®^V®rorden aangeboden. Door gebruik
wordt verwarmd. Zo kunnen vanaf eind mei ba
tunnel of kas worden
te maken van gekoelde planten in potten die in de zomer ,n een tunnel
geplaatst kan de oogst worden verlengd tot eind decern er.
Productiviteit. Een hoge productie en een hoge plukprestatie zijn gewenst. De produ
kan nogal nadelig worden beïnvloed door taksterfte.
Geschiktheid voor verse consumptie. Voor verse
bare vruchten met een frisse, niet te zure smaak en
g
Tussen de rassen bestaan grote verschillen in stevigheid, smaak

van

groot belang,
vatbaarheid voor

vruchtrot.
Geschiktheid voor verwerking. Bramen kunnen worden diepgevro^ ^

beiang

dat de

sap, tot bramen op lichte siroop of tot jam. Voor
bramen op lichte siroop
vruchten hun zwarte kleur behouden en niet rood ver e
• _
H ^ worden,
moet de consistentie van de vruchten goed blijven en mag de kleur met
Ook voor sapbereiding is de kleur erg belangrijk.
Bewaarbaarheid. Bramen zijn maximaal slechts e"kele^"an groot belang. Van
Van de veldwarmte uit het product na de oogst, du
,
stevig product
minstens even groot belang is echter dat een betrouw aar,
gheden niet altijd
geoogst wordt. Dit is zonder overkapping onder Nederland
even eenvoudig.
Vatbaarheid voor ziekten en beschadigingen, ^'^^^^^gé^kkenziekte (Septoria
stengelvlekkenziekte IRhabdospora ruborum), bla
tPhraamidium violaceum) en
rubil' stengelsterfte (Leptosphaeria coniothynum), r°e®
jnerea\ waarvoor de rassen
grauwe schimmel (Botryotinia fuckeliana) (amam. Bo ry '
^ bramengalmijt
verschillend vatbaar zijn. Belangrijke dierlijke besc a ige
^ bonenspintmijt
fAcalitus essigi/ die de rode-vruchtziekte veroorzaa t, spi
'
o a. de groene
(Tetranychus urticae) en kruisbessenmijt (Bryobia nb.s) en wantsen,
appelwants Lygocoris pabulinus.
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Overzichtstabellen
Rassentabel met rubricering1) naar teeltwijze
De rassen zijn per rijptijdengroep alfabetisch gerangschikt.
vervroegde teelt
onder glas of plastic

vroegheidsgroep

ras

vroeg

Huil Thornless
Loch Ness

B
B

Chester Thornless
Navaho
Thornfree

-

laat

vollegrondsteelt
-

B
A
N
0

-

') Zie voor de betekenis van de gebruikte rubriceringsletters blz. 4.

RIJptijden in de vollegrond (Wilhelminadorp)
De rassen zijn naar afnemende vroegheid gerangschikt.

1

maand
Huil Thornless
Loch Ness

1

1 aug.

ras

1

1 sept.

i
i
.fljifjjiBjjjMj

i

I

I

1«

Navaho

1
1

1

Thornfree

1 okt.

1

1

1

I

I

"1

I

-

1

Chester Thornless
Overzicht van de eigenschappen van bramenrassen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
groeikracht produc
tiviteit

rijptijd

vrucht
grootte

ts = tamelijk

m - matig

v - vroeg

g = groot

sterk
s = sterk

w = weinig
m = matig

g = goed

1 = laat

tg = tam.

t = tameliik

zg = zeer

stengelziekten

vruchtrot

groot

S

zg

1

g

w

m

S

m
g
g
g

V

tg
tg
g
g

m
w
w
t

m
w
m
m

goed

ras
Chester Thornless
Huil Thornless
Loch Ness
Navaho
Thornfree
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ts
s
s

V
1

1
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Rasbeschrijvingen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
De vóór de rasnaam genoemde rubriceringen hebben betrekking op respectievelijk de
ervroegde teelt en de vollegrondsteelt.
' A - Chester Thornless

K: John W. Huil, United States Department of
Agriculture, Carbondaie, Illinois, U.S.A.; 1968. Ontstaan
uit een kruising van SIUS 47 (US 1482 x Darrow) met
Thornfree. Geïntr. 1985.

9roeiend, laat rijpend en stekelloos ras met grote vruchten.
pr
Sterk, met lange dikke scheuten.
productiviteit:
Zeer goed.
VuT'h*
*"aat' e'nd au9ustus tot half oktober.
Vr ntu'ter''jk: Groot, glanzend zwart, mooi van vorm, rond tot kegelvormig.
waliteit: Stevig met een goede smaak. Geschikt voor verse consumptie en
2j .
waarschijnlijk ook voor verwerking.
n en beschadigingen: Weinig vatbaar voor stengelziekten. Matig vatbaar voor
vruchtrot, overigens nog te weinig ervaring. Zou resistent zijn tegen
N
Botryosphaeria dothidea. Is tamelijk winterhard.
B/—

Huil Thornless

K: John W. Huil, United States Department of
Agriculture, Carbondaie, Illinois, U.S.A.; 1968. Ontstaan
uit een kruising van SIUS 47 (US 1482 x Darrow! met
Thornfree. Geïntr. 1981.

9r°eiend, vroeg rijpend stekelloos ras met grote vruchten. Komt vanwege de
teelt
stekelloosheid en goede vruchtkwaliteit vooral in aanmerking voor de
Qroe.'n P'astic tunnels en in kassen.
Vro

Ster'<.

6 njpin9'

pr-j

Sterk, met lange, dikke en ongestekelde scheuten die gemakkelijk
breken en moeilijk langs de grond geleid kunnen worden. Maakt weinig
grondscheuten, deze worden daarom vaak ingesnoeid om voldoende
i°n9 hout voor het volgend jaar te krijgen.

s£viteit:

"S:

Vruchtk"ter'^k- Tamel'jk 9r°ot, glanzend zwart, stomp kegelvormig.
waliteit: Stevig en sappig met een erg goede, zoete smaak en een goed aroma,
bekten
Geschikt voor verse consumptie en waarschijnlijk ook voor verwerking.
en beschadigingen: Matig vatbaar voor stengelziekten en vruchtrot. Zeker niet
geheel winterhard.

braam
B / B - Loch Ness

K: Scottish Crop Research Institute, Invergowrie, Dundee,
Schotland; 1978. Complexe kruising van 4 Noord
Amerikaanse rassen met Schotse kruisingslijnen. Geïntr.
1990. Kw.r. NL 1991, gerechtigde: GPL International,
Odense,
Denemarken.
V:
Royalty
Administration
International C.V., 's-Gravenzande. Onder licentie in de
handel.

Een matig tot sterk groeiend, stekelloos ras met vlak ingeplante lange zijscheuten. De
vruchten zijn geschikt voor verse consumptie en verwerking.
Groei:
Tamelijk sterk met lange stekelloze, vlak ingeplante zijscheuten
waardoor het opvangen van de onderste scheuten noodzakelijk is.
Geeft voldoende nieuwe jonge scheuten.
Productiviteit:
Rijptijd:
Vruchtuiterlijk:
Vruchtkwaliteit:

Goed.
In de vollegrond: vroeg, vanaf 2' helft juli tot half september.
Tamelijk groot, glanzend zwart en stomp kegelvormig.
Stevig, weinig kwetsbaar en sappig met een redelijke tot goede smaak
en een redelijk aroma. Voor een goede smaak moeten de vruchten wel
goed rijp zijn. Geschikt voor verse consumptie en waarschijnlijk ook
voor verwerking.
Ziekten en beschadigingen: Lijkt weinig vatbaar voor vruchtrot en stengelziekten. Op
diverse plaatsen in Nederland zijn door onverklaarbare oorzaak planten
afgestorven, op enkele plaatsen zijn zelfs hele aanplanten afgestorven.
Vatbaar voor valse meeldauw.

- / N - Navaho

K: United States Department of Agriculture, University of
Arkansas, U.S.A.; 1977. Ontstaan uit een kruising van
Ark. 583 (Thornfree x Brazos) met Ark. 631 (Thornfree x
Darrow). Geïntr. 1989.

Een sterk groeiend, stekelloos ras met vrij steil ingeplante zijscheuten en grote
donkergroene bladeren. De vruchten zijn geschikt voor verse consumptie en verwerking.
Groei:
Sterk, met steil ingeplante, lange stekelloze vruchtscheuten waardoor
de kans op uitbreken van deze scheuten groot is. De plant maakt
voldoende nieuwe jonge scheuten.
Productiviteit:
Rijptijd:

Goed.
Laat, van half augustus tot in de 2" helft van oktober (erg lange oogstperiode).
Vruchtuiterlijk: Groot, glanzend zwart en stomp kegelvormig, soms iets onregelmatig.
Vruchtkwaliteit: Stevig, weinig kwetsbaar, sappig met een redelijk goede smaak, wat
zuur, maar met een matig aroma. Geschikt voor verse consumptie en
waarschijnlijk ook voor verwerking.
Ziekten en beschadigingen: Lijkt weinig vatbaar voor stengelziekten en matig vatbaar
voor vruchtrot, verder weinig ervaring.
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-I O - Thornfree

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

Een sterk groeiend, stekelloos en laat rijpend ras met grote vruchten die zeer geschikt
zijn voor verse consumptie en verwerking. Voldoet beter in Gelderland dan in Zeeland.
ijroei:
Sterk, met lange dikke scheuten die gemakkelijk breken, matige
vertakking, ongestekeld.
Productiviteit:
Kan goed zijn, maar valt soms tegen door taksterfte.
Rijptijd:
Laat, vanaf half augustus tot begin oktober, met een top half
september. Volgens ervaringen in Zeeland worden daar in een koud
najaar niet alle vruchten rijp.
Vruchtuiterliik,
Groot, glanzend zwart en stomp kegelvormig.
ruchtkwaliteit: Tamelijk stevig en iets kwetsbaar, sappig, met een redelijk goede
smaak, wat zuur met een goed aroma. Geschikt voor verse
consumptie en verwerking.
Ie
en en beschadigingen: Tamelijk vatbaar voor stengelziekten en matig vatbaar voor
vruchtrot.

Afgevoerd
Bedfort Giant
Gestekeld met onvoldoende vruchtkwaliteit.
Himalaya
Gestekeld met erg kwetsbare en relatief kleine vruchten.
Thornless Evergreen
"voldoende smaak en (te) kleine vruchten.
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-\N - Navaho
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Framboos
(Rubus idaeus L.)
A.J.P. van de Waart (FPO) eri A.A. van Oosten

Inleiding
De framboos behoort evenals de braam tot het geslacht Rubus L. in de familie
Rosaceae. Binnen het geslacht Rubus heeft men soortskruisingen uitgevoerd tussen
framboos en braam, waardoor een aantal hybriden is ontstaan. De meeste daarvan
hebben geen commerciële waarde gekregen. Een klein aantal hybriden wordt echter wel
°P kleine schaal aangeplant, onder andere de Loganbes en de Taybes. Ook Silvan is een
braam x frambooshybride.
Van de Rubus-soorten die naast de braam en framboos ook wel (door partieu ie|e"
worden geplant, is in Nederland de Japanse Wijnbes (R. phoenicoSasius Maxim.! we e
bekendste.
Het frambozenareaal was in 1997 circa 46 ha groot. De veilingaanvoer bedroeg in 1997
efi 1998 resp. 345 en 330 ton met een productiewaarde van resp. 4,91 en 4,
biljoen gulden. Binnen de soort R. icfaeus onderscheidt men de gewone o
zomerframboos en de herfstframboos. De herfstframboos vormt, in tegenstelling tot e
z&merframboos die tweejarig is, in het najaar vruchten aan de toppen van de scheuten
die in de zomer gegroeid zijn.
Om van de herfstframboos een optimale oogst in het najaar te krijgen wor en in e
winter alle scheuten tot op de grond teruggesnoeid. Doet men dit niet dan ster t e
Qedeelte van de stengels dat gedragen heeft 's winters in en draagt het lager ge egen
stengelgedeelte de volgende zomer (in juli) vanuit de in het najaar nog niet uitge open
doppen. Zeker in de vollegrond gaat dit echter ten koste van de groei van de nieuwe
scheuten en dus van de productie in het volgende najaar. In kassen en tunnels, waar
^erfstframbozen meestal in potten geteeld worden, maakt men wel gebrui van
e'genschap dat zowel in najaar als voorjaar geoogst kan worden. In de winter wor
de afgedragen toppen afgeknipt. In het voorjaar wordt dan van de on erste oge
geoogst. Men noemt dit een doorteelt. Op deze manier zijn zonder potten te wisse e
twee oogsten per jaar mogelijk. De productie begint bij deze methode in ou e ass®
en tunnels begin mei en duurt dan tot half november. Vooral het ras Galante om
c'e?e methode in aanmerking. De productie van de herfstframbozen <s in et agemee
lager dan van de 2ûmerfrarnbozen. Dit kan echter door een nauwere plantafstand.
e*

telen in een V-haag en het aanhouden van wat meer stengels per m gro en
worden gecompenseerd. De vatbaarheid voor ziekten is wat geringer,
m in
^°Hegrond met de oogst een goede aansluiting bij de zomerframbozen te rijgen en
et r's>co van slecht weer in het najaar te verminderen moeten herfst ram °*e" on
®en regenscherm of in tunnels of kassen worden geteeld. Alleen het re a ie
"ipende herfstframbozenras Autumn Bliss komt eventueel in aanmer ing voor
uitenteelt onder regenkappen. De zomerframboos wordt in Nederland meesta aan
fechte haag geteeld.
. t .
framboos is een kwetsbare vrucht. Daarom is het raadzaam dat vollegrondstelers er
°ok bij de zomerframboos toe overgaan om boven het gewas plastic regensc ermen aan

framboos
te brengen, zodat de vruchten tijdens de rijping droog blijven. Verder is er vrij veel
belangstelling voor het vervroegen en verlaten van de oogst in plastic tunnels en in
kassen. Er wordt dan zowel in potten als in de grond geteeld. Voor vervroegen komen
vooral de vroegrijpende rassen Glen Moy en Glen Clova in aanmerking. Voor verlaten
kan men kiezen tussen rassen van herfstframbozen en gekoelde planten van
zomerframbozenrassen. Als voor gekoelde planten wordt gekozen neemt men meestal
speciaal geteelde, goed belichte planten, waarvan vrijwel alle knoppen uitlopen. De
oogst begint acht tot tien weken na het planten, zodat evenals met gekoelde
aardbeiplanten een goede oogstplanning mogelijk is. Wordt buiten geplant dan dient
men de gekoelde planten eind mei uit te zetten om de oogst te laten aansluiten bij die
van de gewone zomerframbozen.
Voor een goede teelt is het van groot belang uit te gaan van gezond (virusvrij) plantmateriaal. Frambozen groeien goed op zand en niet te zware klei, mits de waterhuis
houding goed is.

Raseigenschappen van belang bij de rassenkeuze
Bloei en bestuiving. De framboos is in het algemeen zelfverdraagzaam, maar insecten
bevorderen de vruchtzetting. Een goede vruchtzetting is absoluut noodzakelijk, omdat
een slechte zetting niet alleen kleinere vruchten geeft, maar ook vruchten van een
mindere kwaliteit (onregelmatig, korrelig). Zie ook het hoofdstuk "Bestuiving" op blz.
12.

Oogsttijd. Zomerframbozen rijpen van eind juni - begin juli tot in het begin van augustus.
De oogst is met ongeveer vier weken te vervroegen door het gewas in een plastic
tunnel te telen. Frambozen kunnen ook onder glas worden geplant, zowel in de grond
als in potten. Als de kas wordt verwarmd kan de oogst nog eens vier weken extra
worden vervroegd.
Het verschil in rijptijd tussen vroege en late rassen bedraagt in de vollegrond (dus
zonder vervroeging) ruim twee weken. Per ras duurt de oogst^ongeveer vier weken.
Herfstframbozen geven een oogst van ongeveer begin augustus tot begin oktober en bij
een doorteelt ook in de periode mei tot en met half juli. Per ras duurt de oogst zes tot
acht weken. Door de herfstframbozen in een verwarmde kas en (deels) aan zich laat
ontwikkelende stengels te telen kan er tot eind december geoogst worden.
Productiviteit. Productieverlies kan veroorzaakt worden door wind, onvoldoende
bestuiving, slechte vochtvoorziening (zowel wateroverlast als droogte), vruchtrot en
stengel- en wortelziekten. Tussen de rassen bestaat hiervoor verschil in gevoeligheid
c.q. vatbaarheid. Steeds meer telers gaan ertoe over om frambozen bij de teelt in de
vollegrond te overkappen met plastic en de vochtvoorziening te verbeteren door
druppelbevloeiing en fertigatie.
Plukbaarheid. De plukprestatie hangt behalve van de vruchtgrootte ook af van de wijze
van oogsten, namelijk met of zonder dop (kelk en bloembodem). Bij het oogsten zonder
dop is het belangrijk dat de vrucht gemakkelijk van de bloembodem loslaat. Bij sommige
rassen is het beter met dop te oogsten vanwege de tere, holle vruchten of een wat
bolle bloembodem. Oogsten met dop geeft een gewichtsvermeerdering van circa 10%
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en de met dop geoogste vruchten zijn iets beter houdbaar. De plukprestatie ligt
lager.

Geschiktheid voor verse consumptie. Voor verse consumptie moeten
?
zijn en regelmatig van vorm. Ze moeten een frisse, niet te zure smaak hebben. Voorts
de houdbaarheid van groot belang.
Geschiktheid voor verwerking. Frambozen kunnen verwerkt
vruchten op siroop, tot puree, saus of jam. Ze worden ook

v^or^n.
als

ingevroren. Frambozen bestemd voor verwerking moeten
voldoende smaak en aroma bezitten. Er zijn duidelijke rasversc i
verwerking.

vruchten
loss^vruchten

geschiktheid

Bewaarbaarheid. Frambozen zijn slechts kort houdbaar, maximaal

voor

Het

vruchten direct na de oogst te koelen kan de houdbaarheid iets
« van groot bel.n» een droog product t. oogsten R.ä." vlak

beïnvloedt de kwaliteit erg nadelig. Verschillende telers ga
gewas voor de oogst te overkappen.
Vatbaarheid

voor

ziekten

en beschadigingen. De belangrijkste

waarvoor de rassen verschillend vatbaar zijn, zijn grauwe
fuckeliana) (amam. Botrytis cinerea), stengelsterfte I ep osp
stengelvlekkenziekte (Elsinoe veneta), twijgsterfte (Didyme a app
(Phytophthora fragariae var. ruM en meeldauw (Sphaerothece
rassen verschillend vatbaar voor mozaïekvirus. Van de insecten u
frambozenkever (Byturus tomentosusi en de f ,ram^e6dntS^|
theobaldi) veel schade aanrichten. Op kalkrijke gronden
roangaangebrek op.

*^™™^^nia
coniothyrium),

'

wortelsterfte
Q k zljn de
de
messeliella

Jambozen

gemakkelijk

framboos

Overzichtstabellen
Rasseritabel met rubricering1) naar teeltwijze
De rassen zijn per rijptijdengroep alfabetisch gerangschikt.
vroegheidsgroep
Zomerframbozen
vroeg

ras

vervroegde teelt
onder glas of plastic

vollegrondsteelt

Glen Clova
Glen Moy

A
B

B

middentijds

Glen Ample
Tulameen

N
N

N
A

laat

Marwé
Schönemann

-

A
0

Autumn Bliss
Galante

A
N

-

-

Herfstframbozen

') Zie voor de betekenis van de gebruikte rubriceringsletters b!z. 4.

Rijptijden in de vollegrond
De rassen zijn gerangschikt naar afnemende vroegheid.
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Overzicht van de eigenschappen van frambozenrassen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
groei
kracht

produc
tiviteit

rijptijd

vruchtplukbaarheid qrootte

ts - tam.
sterk
s = sterk

g = goed

zv = zeer
vroeg
v = vroeg

m = matig
tg = tam.

m = mid.-

goed
g = goed

- laat

zg = zeer

wortelsterfte

goed

ras

Zomerframbozen
Glen Ample

ZS

g-zg

m

Glen Clova
Glen Moy
Marwé

ZS

V

s
s
s
ts

g
g
g
g
g

s
s-zs

g
g-zg

Sdhönemann
Tulameen

zv
1
1

m

g
g
zg
m
tg
g

g
tg
tg
g

_LPhvtoohthora)

1

!

tijds

sterk

w
z

m
g

z
m
m
m

tg
g

w
m

Herfstframbozen
Autumn Bliss
Galante

-

tg-g
tg

stengelziekten

zs = zeer

groot
tg = tam.
groot
g - groot

vruchtrot

goed

W - weinig
m = matig
t = tamelijk
z = zeer

m = matig

meeldauw

zg = zeer

vatbaarheid voor

w

m

w

t
m
w

w
w

t

t
w

t
m
w

t
m
m
m

w
w

m
m

w
m

- Komt voor de desbetreffende eigenschap niet in aanmerking.
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Rasbeschrijvingen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
De vóór de rasnaam genoemde rubriceringen hebben betrekking op respectievelijk de
vervroegde teelt onder glas of plastic en de vollegrondsteelt.

Zomerframbozenrassen
N / N - Glen Ample

.

K: Scottish Crop Research Institute, Invergowrie,
Dundee, Schotland; 1978. Ontstaan uit een kruising van
twee niet nader benoemde SCRI kruisingen. In deze
kruising is bloed aanwezig van Meeker en Glen Prosen.
Geïntr. 1995. Kw.r. EU 1998, gerechtigde: SCRI. Onder
licentie in de handel.

Een zeer goed groeiend, middentijds rijpend ras met grote vruchten van goede kwaliteit.
Groei:
Zeer sterk, met voldoende jonge scheuten en lange vruchtscheuten
Productiviteit:
Goed tot zeer goed.
Rijptijd:
Middentijds, 7 tot 10 dagen na Glen Moy.
Plukbaarheid:
Goed.
Vruchtuiterlijk: Groot, lichtrood, stomp kegelvormig.
Vruchtkwaliteit: Stevig, iets kwetsbaar, sappig, goede smaak.
Ziekten en beschadigingen: Weinig vatbaar voor wortelsterfte, meeldauw en stengelziekten. Matig vatbaar voor vruchtrot. Resistent tegen de grote
frambozenluis (Amphorophora idaei), die virus overbrengt. Wel
gevoelig voor het met stuifmeel overgebrachte raspberry bushy dwarf

A / B - Glen Clova

K: Scottish Crop ResearchInstitute, Invergowrie,
Dundee, Schotland; 1960. Ontstaan uit een complexe
kruising met Malling 69/105, Malling Exploit, Burnetholm
en Malling Jewel. Geïntr. 1969.

Een goed groeiend, vroegrijpend ras met vruchten van goede kwaliteit die goed bestand
zijn tegen regen.
Groei:
Zeer sterk, met veel jonge scheuten.
Productiviteit:
Goed.
Rijptijd:
Vroeg, enkele dagen na Glen Moy.
Plukbaarheid:
Goed, vruchten wat verscholen tussen de bladeren.
Vruchtuiterlijk: Tamelijk groot, iets lichtrood, lang kegelvormig.
Vruchtkwaliteit: Stevig, sappig, goede smaak. Ook geschikt voor verwerking.
Ziekten en beschadigingen: Zeer vatbaar voor wortelsterfte en tamelijk vatbaar voor
meeldauw op de vruchten; weinig vatbaar voor vruchtrot. De zware
stengels zijn tamelijk vatbaar voor stengelziekten.

framboos
B/-

G|en Moy

K: Scottish Crop Research Institute, Invergowrie,
Dundee, Schotland; 1972. Ontstaan uit een kruising van
SCRI hybriden, verkregen uit R. occidentalis, G/en Clova,
Lloyd George en Malling Landmark. Geïntr. 1983. Kw.r.
NL 1988, gerechtigde: PBI, Cambridge, UK. Onder
licentie in de handel.

Een goed groeiend, vroegrijpend ras met vruchten van een goede kwaliteit die goed
bestand zijn tegen regen maar door de zeer grote vatbaarheid voor wortelsterfte
nauwelijks nog te telen.
®roe':
Productiviteit:
Rijptijd:
Plukbaarheid:

Sterk, met gestekelde scheuten en korte vruchtstengels.
Goed.
Zeer vroeg.
Zeer goed.

Vruchtuiterlijk: Tamelijk groot, iets lichtrood, kegelvormig,
ruchtkwaliteit: Stevig en sappig, licht zure smaak. Geschikt voor verwerking,
lekten en beschadigingen: Weinig vatbaar voor vruchtrot, matig vatbaar voor
meeldauw en tamelijk vatbaar voor stengelziekten. Zeer vatbaar voor
wortelsterfte. Resistent tegen de grote frambozenluis (Amphorophora
idaei') die virus overbrengt.
' A - Marwé

K: J. Westveer, Kapelle; 1973. Als toevalszaailing
(waarschijnlijk uit Jochems Roem) geselecteerd. Geïntr.
1990. Kw.r. NL 1995. Kw.r. EU 1997, gerechtigde: E.C.
Meulblok, Kwadendamme. Onder licentie in de handel.

^en krachtig, gezond groeiend en laatrijpend ras met tamelijk grote vruchten en
'ichtgroene bladeren.
^roe'Productiviteit:

Sterk met sterke, dicht gestekelde scheuten. Maakt slechts een
beperkt aantal grondscheuten.
Goed.

R'jptijd:
M|ukbaarheid:

Laat, enkele dagen na Schönemann.
Matig.

^ruchtuiterlijk: Groot, mooi, helderrood en stomp kegelvormig,
ruchtkwaliteit: Stevig met een matig goede smaak.
lekten en beschadigingen: Weinig vatbaar voor meeldauw en tamelijk vatbaar voor
vruchtrot. Matig vatbaar voor stengelziekten en wortelsterfte.
" 1 0 - Schönemann

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

^en laat rijpend ras met vruchten van goede kwaliteit. Vraagt een goede vochtoorziening omdat de vruchten anders te klein blijven,
r, **'•
roductiviteit:
Kijpfijd:

Sterk, met een beperkt aantal grondscheuten.
Goed.
Laat.
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Plukbaarheid:
Tamelijk goed als de vruchten volledig rijp zijn.
Vruchtuiterlijk: Matig groot, iets dof donkerrood, lang kegelvormig.
Vruchtkwaliteit: Stevig, smaak matig, wat zuur met een sterk aroma. Geschikt voor
verwerking.
Ziekten en beschadigingen: Tamelijk vatbaar voor meeldauw en matig vatbaar voor
stengelziekten, wortelsterfte en vruchtrot, gevoelig voor bladluis en
voor zwavelbevattende gewasbeschermingsmiddelen.
N / A - Tulameen

K: Pacific Agri-food Research Centre, Vancouver,
Agassiz, British Columbia, Canada; 1980. Ontstaan uit
een kruising van Nootka (Carnival x Willamette) met
Glen Prosen. Geïntr. 1991.

Een poed groeiend ras met lange vruchtscheuten en grote vruchten. Wordt in België
veel gebruikt voor vervroegen, oogst dan 1 tot 2 weken later dan Glen Moy.
Groei:
Tamelijk sterk. Maakt voldoende nieuwe grondscheuten.
Productiviteit:
Rijptijd:
Plukbaarheid:
Vruchtuiterlijk:
Vruchtkwaliteit:

Goed.
Middentijds, lange oogsttijd.
Goed.
Groot, matig glanzend, helderrood, kegelvormig.
Stevig en weinig kwetsbaar, goede zoete smaak met een goed aroma.
De houdbaarheid is beter dan van vele andere rassen.
Ziekten en beschadigingen: Matig vatbaar voor wortelsterfte en stengelziekten. Weinig
vatbaar voor meeldauw en vruchtrot. Matig gevoelig voor bladluis.

Herfstframbozenrassen
A / B - Autumn Bliss

K: East Malling Research Stati&n (Horticullural Research
Institute), Kent, Engeland; 1974. Complexe afstamming,
met o.a. Rubus strigosus, Rubus arcticus, Rubus
occidentalis en Mailing Landmark, Mailing Promise, Lloyd
George, Pyne's Royal, Burnetholm en Norfolk Giant.
Geïntr. 1983. Kw.r. NL 1988, gerechtigde: PBI,
Cambridge, Groot-Brittannië. Onder licentie in de handel.

Een vroeg rijpend, productief ras met tamelijk grote vruchten. Het enige
herfstframbozenras dat geschikt is voor een teelt in de vollegrond.
Groei:
Sterk, met grote, donkergroene bladeren en opgaande, sterk
gestekelde scheuten. Gezonde groei.
Productiviteit:
Rijptijd:

Goed.
Begin augustus tot eind september, in tunnel tot eind oktober, bij
doorteelt voorjaarsproductie van mei tot half juli.
Plukbaarheid:
Tamelijk goed tot goed.
Vruchtuiterlijk: Tamelijk groot, tamelijk donkerrood en bedauwd, rond.
Vruchtkwaliteit: Tamelijk stevig en tamelijk goede smaak.

framboos
Ziekten en beschadigingen: Weinig vatbaar voor wortelsterfte, meeldauw en stengelziekten. Matig vatbaar voor vruchtrot. Resistent tegen de
grote frambozenluis (Amphorophora idaei), die virus
overbrengt.
Wel
vatbaar
voor
het
met
stuifmeel
overgebrachte raspberry bushy dwarf virus.
UI — -

Galante

K: Marionnet GFA, Soing en Sologne, Frankrijk; 1991.
Ontstaan uit een kruising van Autumn Bliss met Delmes.
Geïntr. 1995. Kw.r. EU 1996, gerechtigde: Marionnet
GFA. Onder licentie in de handel.

Een sterk groeiend en laat rijpend ras met lange scheuten; kwetsbare vruchten. Kan
alleen in een tunnel of kas geteeld worden.
Groei:
Sterk tot zeer sterk met lange vruchtscheuten bij doorteelt in het
voorjaar.
Productiviteit:
Goed tot zeer goed.
R'jptijd:
Middentijds tot laat ( 1 tot 2 weken later dan Autumn Bliss).
Plukbaarheid:
Tamelijk goed.
Vruchtuiterlijk: Groot, wat dof helderrood, kegelvormig.
Vruchtkwaliteit: Kwetsbaar, sappig, goede smaak met een goed aroma.
Sekten en beschadigingen: Weinig vatbaar voor meeldauw. Matig vatbaar voor
wortelsterfte, stengelziekten en vruchtrot. Gevoelig voor bladluis.

Afgevoerd
Gradina
Zeer vatbaar voor wortelsterfte veroorzaakt door Phytophthora fragariae var. ru '•

Malling Promise
Vaak onvoldoende vruchtkwaliteit.

Rode Radboud
Onvoldoende stevig.

Spica
Te kleine vruchten.

Heritage
Te kleine vruchten, weinig smaak.

Zefa Herbsternte
Te laat rijpend, moeilijk plukbaar, onvoldoende stevig, zeer gevoelig voor virus.
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-\A - Marwé
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A/B - Autumn Bliss
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Kruisbes
[Ribes uva-crispa L.)
A.J.P. van de Waart (FPO) en A.A. van Oosten

Inleiding
De kruisbes behoort evenals de rode, witte en zwarte bes tot het geslacht Ribes L. De
teelt van kruisbessen is in Nederland nog slechts van geringe betekenis. De oppervlakte
kruisbessen is niet nauwkeurig bekend, maar wordt geschat op minder dan 15 ha. De
veilingaanvoer van kruisbessen bedroeg in 1997 en 1998 nog slechts 17 tot 18 ton met
een waarde van ruim 100.000 gulden.
Bij de kruisbessen kunnen de rassen in drie groepen worden onderverdeeld, namelijk in
rassen met (bleek)groene, rassen met gele en rassen met rode vruchten. In het verleden
werden kruisbessen hoofdzakelijk voor de verwerkende industrie geteeld en onrijp
geplukt. Het groenvruchtige ras Whitesmith was toen het belangrijkst.
Thans is de teelt voor de verse consumptie het belangrijkst. Daarbij brengen
roodvruchtige rassen een hogere prijs op dan groenvruchtige.
Kruisbessen worden meestal geteeld aan draad in rechte hagen. Snoei en pluk zijn dan
het gemakkelijkst uit te voeren. Bij rassen met een hangende groeiwijze is een haag met
veel draden nodig en moeten de op te kweken gesteltakken meerdere keren per seizoen
worden opgebonden. Er is een ontwikkeling naar een teelt met spilvormige struiken die
aan een paal of stok worden aangebonden.
Op bescheiden schaal worden kruisbessen ter vervroeging in plastic tunnels of kassen
geteeld. De resultaten zijn vaak matig; productie en kwaliteit vallen nogal eens tegen.

Raseigenschappen van belang bij de rassenkeuze
Bloei en bestuiving. Kruisbessen zijn door de vroege bloeitijd gevoeliger voor nachtvorst
dan de meeste rassen van rode en witte bessen, maar minder gevoelig dan zwarte
bessenrassen. Door beregening is de schade door nachtvorst te beperken. De meeste
kruisbessenrassen zijn zelfverdraagzaam, maar bij sommige rassen is het waarschijnlijk
dat insecten de bestuiving bevorderen. Zie ook het hoofdstuk "Bestuiving" op blz. 12.
Oogsttijd. Het tijdstip van oogsten is afhankelijk van het ras en duurt van begin juli tot
begin augustus. Per ras duurt de oogst ongeveer twee weken.
Productiviteit. Voor verse consumptie worden grote vruchten gevraagd. Deze kunnen
worden verkregen door een sterke vervangingssnoei toe te passen, waarbij de bessen
vrijwel uitsluitend op éénjarig hout groeien. Tevens wordt dan een hogere plukprestatie
bereikt.
Geschiktheid voor verse consumptie. Voor de verse consumptie worden hoofdzakelijk
roodvruchtige (en in veel mindere mate geelvruchtige) rassen geteeld. Behalve groot
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moeten de vruchten van een gelijkmatige maatsortering zijn en moeten ze een goede
smaak en een goed aroma hebben.
Geschiktheid voor verwerking. Vroeger werden veel kruisbessen onrijp geplukt voor
verwerking. Die teelt was vrijwel verdwenen, maar nu komt er weer enige belangstelling
voor. Er wordt hierbij machinaal geoogst. De kleur van de vruchten is bij deze teelt niet
van belang.
Bewaarbaarheid. Kruisbessen van goede kwaliteit kunnen gemakkelijk enkele weken
worden bewaard bij een temperatuur van iets boven het vriespunt. Bewaring wordt
echter weinig toegepast.
Vatbaarheid voor ziekten en plagen. De belangrijkste schimmelziekten zijn Amerikaanse
kruisbessenmeeldauw iSphaerotheca mors-uvae) en bladvalziekte (Drepanopeziza ribis),
waarvoor de rassen een verschillende mate van vatbaarheid bezitten. Er zijn enkele
meeldauwresistente rassen.
De belangrijkste dierlijke beschadigers zijn spint (de bonenspintmijt Tetranychus urticae
en de kruisbessenmijt Bryobia ribis) en bessenbladwespen (kleine bessenbladwesp
Pristiphora rufipes en bessenbladwesp Nematus ribesii).
Onderstammen. Kruisbessenrassen worden meestal gestekt. Er worden echter ook
kruisbessen op stam geteeld. De rassen worden dan geënt of geoculeerd op een
onderstam. Als onderstam worden zowel de stekelloze Ribes odoratum H.L. Wendl. en
Ribes aureum Pursh als de zwaar gestekelde Ribes divaricatum Dougl. gebruikt.

Overzichtstabellen
Rassentabel met rubricering1) naar teeltwijze
De rassen zijn per vruchtkleur alfabetisch gerangschikt.
vruchtkleur

ras

rood

Achilles
May Duke
Pax
Whinham's Industry

A
B
N
B

geel

Golda

0

bleekgroen

Invicta

A

') Zie voor de betekenis van de gebruikte rubriceringsletters blz. 4.

«3

vollegrondsteelt

kruisbes

Rijptijden in de vollegrond

Overzicht van de eigenschappen van kruisbessenrassen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
groei
kracht

produc
tiviteit

rijptijd

vrucht stevig
grootte heid

ts = tam. tg - tam.
- vroeg tg - tam. m - matig
stevig
groot
sterk
goed
s = sterk g = goed tv = tam. g = groot t = tam.
stevig
vroeg
s = stevig
zg = zeer Ti = mid.
goed

tijds
1 = laat

n = niet

m - matig

w - weinig

t - tamelijk

m - matig

z = zeer

t = tamelijk
2 = zeer

ras
Achilles
Golda
Invicta
May Duke
Pax
Whinham's Industry

gevoelig
vatbaar
heid voor
heid
regen
voor
meeldauw

ts

g

ts-s

g
zg
tg
g
g

S

ts
ts
s

1
tv
tv
v
tv-m
tv

g
tg
tg
tg
tg
g

m
t
s
t
t
s

t

t

m
n-w
m
n-w
z

m
m
t
m
z
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Rasbeschrijvingen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
A - Achilles

Herkomst onbekend.

Een tamelijk sterk groeiend ras met sterk uithangende takken en bleekrode vruchten die
laat rijpen. Bij dit ras moeten bij opkweek aan draad de gesteltakken regelmatig
opgebonden worden.
Groei:
Tamelijk sterk, met sterk uithangende takken. Tamelijk weinig stekels.
Productiviteit:
Goed.
Rijptijd:
Laat.
Vruchtuiterlijk: Groot, bleekrood, glad of iets donzig behaard, langwerpig.
Vruchtkwaliteit: Matig stevig, tamelijk goede smaak.
Ziekten en beschadigingen: Tamelijk vatbaar voor Amerikaanse kruisbessenmeeldauw,
niet bijzonder vatbaar voor andere ziekten. Tamelijk regengevoelig.
O - Golda

K: Centrum voor Plantenveredelings- en Reproduktieonderzoek, Wageningen; 1972. Ontstaan uit een kruising
van Whitesmith met May Duke. Geïntr. 1985.

Een tamelijk vroeg rijpend ras met gele vruchten.
Groei:
Tamelijk sterk tot sterk met opgaand hout.
Productiviteit:
Goed.
Rijptijd:
Tamelijk vroeg.
Vruchtuiterlijk: Tamelijk groot, geel, vrijwel glad, rond.
Vruchtkwaliteit: Tamelijk stevig, goede smaak.
Ziekten en beschadigingen: Matig vatbaar voor Amerikaanse kruisbessenmeeldauw.
Matig regengevoelig.

A - Invicta

—.

K: Horticultural Research International (HRIj, East Malling,
Kent, Engeland; 1968. Ontstaan uit een kruising van
Keepsake met (Whinham's Industry x Resistenta). Geïntr.
1980.

Een goed tot sterk groeiend en zeer productief ras met bleekgroene vruchten die
tamelijk vroeg rijpen. Is niet of weinig vatbaar voor Amerikaanse kruisbessenmeeldauw.
Waarschijnlijk geschikt voor machinale oogst.
Groei:
Sterk en tamelijk breed; sterk gestekeld.
Productiviteit:
Rijptijd:
Vruchtuiterlijk:

Zeer goed.
Tamelijk vroeg.
Tamelijk groot, bleekgroen, enigszins behaard, rond tot iets lang en
iets onregelmatig.
Vruchtkwaliteit: Stevig, matige smaak. Zeer geschikt voor verwerking, minder geschikt
voor verse consumptie. Matig regengevoelig.
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Ziekten en beschadigingen: Niet of weinig vatbaar voor Amerikaanse kruisbessenmeeldauw.
B - May Duke

K: Pyne, Topsham, Engeland; omstreeks 1890.

Een vroegrijpend
Groei:
Productiviteit:
Rijptijd:
Vruchtuiterlijk:

ras met mooie, helderrode vruchten.
Tamelijk sterk met opgaande takken die matig gestekeld zijn.
Tamelijk goed.
Vroeg.
Mooi, tamelijk groot, helderrood, vrijwel onbehaard, rond. Dunne
vruchtschil.
Vruchtkwaliteit: Tamelijk stevig, goede smaak.
Ziekten en beschadigingen: Matig vatbaar voor Amerikaanse kruisbessenmeeldauw.
Tamelijk regengevoelig.

N - Pax

*

K: Horticultural Research International (HRD, East Malling,
Kent, Engeland; 1980. Ontstaan uit een kruising van
Whinham 's Industry met fCaptivator x Lancashire LadI.
Geïntr. 1994. Kw.r. EU 1999, gerechtigde: HRI. Onder
licentie in de handel.

Een tamelijk vroegrijpend ras met helderrode soms wat vlekkerig gekleurde vruchten,
niet of weinig vatbaar voor meeldauw.
Groei:
Matig tot tamelijk sterk met opgaande takken die niet of weinig
gestekeld zijn.
Productiviteit:
Goed.
Rijptijd:
Tamelijk vroeg tot middentijds.
Vruchtuiterlijk: Tamelijk groot, helderrood, soms onregelmatig van kleur, behaard,
ovaal.
Vruchtkwaliteit: Tamelijk stevig, redelijke tot goede smaak.
Ziekten en beschadigingen: Niet of weinig vatbaar voor Amerikaanse kruisbessen
meeldauw. Matig vatbaar voor bladvalziekte. Matig regengevoelig.
B - Whinham's Industry (syn. Rote Triumphbeere) K: R. Whinham, Morbeth, Northum
berland, Engeland; omstreeks 1835.
Een sterk groeiend ras met opgaand, stevig hout en tamelijk vroegrijpende, paarsrode
vruchten.
Groei:
Sterk en opgaand.
Productiviteit:
Goed.
Rijptijd:
Tamelijk vroeg.
Vruchtuiterlijk: Groot, donker paarsrood en kort viltig behaard met verspreide
borstelharen, iets langwerpig.
Vruchtkwaliteit: Stevig, tamelijk goede smaak.
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Ziekten en beschadigingen: Zeer vatbaar voor Amerikaanse kruisbessenmeeldauw. De
vruchten barsten snel bij regen.

Afgevoerd
Goudbal
Matige groei en vruchtgrootte.
Rosko
Onvoldoende groei.
Whitesmith
Zeer vatbaar voor Amerikaanse kruisbessenmeeldauw.
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Rode bes
(Ribes rubrum L. en hybriden)
A.J.P. van de Waart (FPO) en A.A. van Oosten

Inleiding
De rode bes behoort, evenals de witte bes, de zwarte bes en de kruisbes, tot het
geslacht Ribes L. De cultuurrassen van de rode bes zijn ontstaan uit kruisingen en
selecties van de soorten R. multiflorum Kit ex Roem. & Schult., R. petraeum Wulf. en R.
rubrum L.
In 1997 was de oppervlakte rode bessen in Nederland volgens de meitelling 174 ha. De
veilingaanvoer was in 1997 en 1998 resp. 1.180 en 925 ton met een productiewaarde
van respectievelijk rond 10,5 en 8,2 miljoen gulden. De belangrijkste productiegebieden
zijn Gelderland, Zeeland en Noord-Holland, maar ook elders worden wel rode bessen
geteeld.
De afzet is vooral gericht op de verse consumptie. De afzet voor verwerking, meestal
tot sap, is sterk teruggelopen. Er is nu echter enige belangstelling voor het machinaal
oogsten van rode bessen met afzet naar de verwerkende industrie.
Rode bessen worden overwegend in de vollegrond geteeld, maar op beperkte schaal
worden ze ook vervroegd. Verlating wordt bereikt door het koelen van de vruchten.
Onder glas worden rode bessen slechts op zeer beperkte schaal geteeld De oogst valt
in verwarmde kassen iets eerder dan in verwarmde plastic kassen. Oorspronkelijk kwam
de teelt onder glas vooral voor op Voorne, maar de laatste jaren worden, door de
aantrekkelijke prijzen voor vroege rode bessen, ook buiten Voorne wel rode bessen
onder glas geplant.
Een probleem is vooral de lange aanlooptijd voordat een goede productie wordt behaald.
Onder glas wordt vrijwel alleen het redelijk vroege ras Junifer geteeld. Jonkheer van
Tets voldoet onder glas niet wegens te sterke groei, te veel rui en in zachte winters te
weinig kou.
De laatste jaren worden er steeds meer rode bessen in plastic tunnels en kassen
geteeld. De aanvoerperiode wordt daarmee drie tot vier weken vervroegd. In verwarmde
tunnels kan zelfs vanaf eind mei geoogst worden. In verwarmde tunnels is de rassenkeuze iets ruimer dan onder glas: het vroegrijpende ras Jonkheer van Tets is voor de
teelt onder plastic wel redelijk geschikt maar Junifer is voor deze teeltwijze het meest
geschikt. De bloei vindt plaats in maart-april. Dit maakt de kans op nachtvorstschade
vrij groot. Een beveiliging tegen nachtvorst met hete-luchtkachels of een ander
verwarmingssysteem is dan ook aan te bevelen. De bestuiving vraagt bij de vervroegde
teelt extra aandacht. Naast de traditionele teelt in de (kas)grond is het in principe ook
mogelijk de planten in potten te telen.
In de vollegrond worden rode bessen voor verse consumptie overwegend geteeld aan
langs draden geleide rechte hagen. Deze hagen komen sneller in productie en zijn veel
gemakkelijker te bewerken en te oogsten dan vrijstaande struiken.
Bij machinale oogst wordt niet aan hagen, maar aan vrijstaande struiken geteeld. Palen
en draden vormen namelijk obstakels voor de oogstmachines.
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Het gebruik van overkappingen vanaf het begin van de rijping ter bescherming van de
vruchten tegen regen is sterk aan te bevelen. Doel is continu een betrouwbare, goede
kwaliteit bessen te kunnen leveren.

Raseigenschappen van belang bij de rassenkeuze
Bloei en bestuiving. Bij vroegbloeiende rassen komt dikwijls schade voor door
nachtvorst, maar deze is meestal minder dan bij zwarte bessen. De kwaliteit kan echter
door rui nadelig beïnvloed worden, omdat dan minder goed gevulde trossen ontstaan.
Vooral bij de teelt in tunnels en kassen kan vruchtrui een groot probleem zijn. Door te
zorgen voor een goede bestuiving (bijen en/of hommels) en een voldoend hoge
luchtvochtigheid en door te voorkomen dat de luchttemperatuur boven de 25°C komt
(voldoende luchten) kan vruchtrui worden verminderd. Een te hoge luchtvochtigheid
moet, vooral onder glas, ook worden voorkomen daar in dat geval het stuifmeel moeilijk
vrij komt. Junifer lijkt minder gevoelig voor vruchtrui dan Jonkheer van Tets.
Onder glas wordt één goed bijenvolk per 300 m2 aangeraden. Zie ook het hoofdstuk
"Bestuiving" op blz. 12.
Oogsttijd. Het oogsttijdstip is afhankelijk van het ras en duurt in de vollegrond vanaf
eind juni tot eind augustus. Als vroegrijpende rassen onder een overkapping worden
geteeld kan de oogst tot een week worden vervroegd. De overkapping moet dan wel
vroeg worden aangebracht. Onder glas wordt van eind mei-begin juni tot begin juli
geoogst. De bessen moeten dan enkele keren worden doorgeplukt. Bij late rassen kan
de aanvoerperiode twee tot vier weken worden verlengd met een vanaf enkele weken
voor de rijping aangebrachte overkapping. Een betere manier om de aanvoer te verlaten
is het koelen van de vruchten. Op deze wijze kan een verlenging worden verkregen van
vier maanden of langer. Voor het bewaren van vruchten komen alleen bessen van
uitstekende kwaliteit die onder bescherming zijn geteeld in aanmerking.
Productiviteit. Voor een goede productie moeten rassen met veel fijn vruchthout in het
algemeen vrij kort worden gesnoeid. Bij rassen met zwaar vruchthout voldoet vrij lange
snoei echter het beste. De rassen Junifer en Stanza vragen een vrij korte snoei.
Jonkheer van Tets en Rolan kunnen iets langer worden gesnoeid en Rotet, Rovada,
Rondom en Roodneus moeten op eenjarig hout worden gesnoeid omdat zij daarop de
beste kwaliteit geven. Behalve het ras speelt ook de groeikracht van de grond een
belangrijke rol bij de wijze van snoeien. De productie kan verder worden verbeterd door
zijtakken uit te buigen en zomersnoei toe te passen. Vooral de eerste jaren zijn deze
teeltmaatregelen aan te bevelen. In de vervroegde teelt onder plastic of glas liggen de
producties veelal wat lager dan buiten.
Plukbaarheid. De plukbaarheid hangt voor handpluk vooral samen met lengte en dikte
van de trossteel en met het al dan niet dicht opeen hangen van de trossen. Rassen met
een dikke en/of korte vruchtsteel zijn veelal moeilijk te plukken. Ook het dicht op elkaar
hangen van trossen, bijvoorbeeld bij veel fijn vruchthout, bemoeilijkt de pluk.
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Voor machinale oogst is van belang dat de vruchten bij het oogsten niet beschadigd
worden, waardoor sapverlies optreedt. De mate waarin de bessen heel blijven bij
machinale oogst verschilt sterk van ras tot ras.
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 voor rui. De smaak van de bessen moet goed zijn, dat wil zeggen
niet te zuur en met voldoende aroma.
Geschiktheid voor verwerking. Bij verwerking zijn vooral sapkleur en aroma van belang.
Onrijpe en overrijpe bessen beïnvloeden de kwaliteit van het eindproduct nadelig.
Bewaarbaarheid. Bessen van goede kwaliteit - droog, niet overrijp, vrij van rot en
geteeld onder een overkapping - kunnen gedurende enkele weken tot 4 à 5 maanden
worden bewaard bij een temperatuur van 0 0 C tot 1 0 C, 1 % O2 en 18% CO2.
Vatbaarheid voor ziekten en plagen. De belangrijkste schimmelziekten zijn bladvalziekte
(Drepanopeziza ribis), grauwe schimmel (Botryotinia fuckeiianaj (amam. Botrytis cinerea)
en vuur (Nectria cinnabarina), waarvoor de rassen verschillend vatbaar zijn. Soms kan
\ ook verwelkingsziekte IVerticillium albo-atrum en V. dahiiae) schade veroorzaken. Ook
komen rasverschillen voor bij de vatbaarheid voor lepelblad, een afwijking veroorzaakt
door een virus en overgebracht door aaltjes. Onder plastic geeft de vatbaarheid voor
verschillende ziekten minder problemen dan in de vollegrond. Zo komt grauwe schimmel
veel minder voor en treedt ook minder bladvalziekte op. Onder glas kan grauwe
schimmel echter ernstige schade veroorzaken als het gewas te nat blijft. Men moet 's
morgens tijdig luchten zodat het gewas niet nat wordt of snel opdroogt en, om
scheuren van de vruchten tegen te gaan, niet meer gieten zodra de vruchten gaan
kleuren. Spintmijten en luizen kunnen vooral in de vervroegde teelt in ernstige mate
optreden. Het gaat hier om de bonenspintmijt (Tetranychus urticae) en de
kruisbessenmijt (Bryobia ribis). Bladluizen op rode bes zijn de bloedblaarluis
(Cryptomyzus ribis), de groene melkdistelluis (Hyperomyzus iactucae), de groene slaluis
(Nasonovia ribisnigri), de kleine bessenluis (Aphis schneiden") en de kruisbessenluis
(Aphis grossuiariae). Als dopluizen komen voor Parthenolecanium corni en Pulvinaria
vitis.
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Overzichtstabellen
Rasseritabel met rubricering1) naar teeltwijze
De rassen zijn per rijptijdengroep alfabetisch gerangschikt.
vroegheidsras
groep

vervroegde teelt

-

B

verse
consumptie
A

A

A

-

-

-

-

-

-

-

glas
vroeg

Jonkheer van Tets
Junifer

middentijds Cassa
Rolan
Stanza
laat

zeer laat

Rode Rebel
Rondom
Rotet
Rovada
Augustus
Roodneus

plastic

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A

Rijptijden in de vollegrond1)
De rassen zijn naar afnemende vroegheid gerangschikt.
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Overzicht van de eigenschappen van rode bessenrassen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
groei produc rijptijd
kracht tiviteit

plukbaar- vrucht
grootte
heid

rn = matig m = matig zv » zeer m - matig
vroeg
s = sterk tg = tam. v = vroeg tg = tam.
goed
goed
zs = zeer g = goed m = mid.- g = goed
sterk

tijds
zg - zeer tl = tam.
laat
goed
1 = laat
zl = zeer

ras
Augustus
Cassa
Jonkheer
van Tets
Junifer
Rode Rebel
Rolan
Rondom
Roodneus
Rotet
Rovada
Stanza

zg = zeer

tk = tam.
klein
m - matig
groot
tg - tam.
groot
g = groot

stevig
heid

vatbaar gevoelig
heid voor heid voor
bladval- regen
ziekte

m = matig

w = weinig

stevig
t = tamelijk m « matig
stevig
s = stevig

w = weinig
m - matig

t = tamelijk t = tamelijk
z - zeer

z = zeer

goed
zg = zeer
groot

laat
S

zg

zl

g

tk

S

W

W

m-s
s

tg
g

m
zv

g
tg

zg
tg

t
m

w-m
m

w-m
z

m
m
s
zs
zs
s
m-s
m

g
g
g
zg
g
g
g
zg

zv-v
1
m
1
l-zl
tl
1
m

g
tg
tg
m
zg
zg
g
g

m
tg
g
tg
tg
tg
g
m

s
t
t
s
s
s
t
s

z
t
t
w
w
m

w
m
m
w
w
w

t

t

w

t
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Rasbeschrijvingen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
De vóór de rasnaam genoemde rubriceringen hebben betrekking op respectievelijk de
vervroegde teelt onder glas, de vervroegde teelt onder plastic, de vollegrondsteelt voor
de verse consumptie en de teelt met machinale oogst.
- / - / - / N - Augustus

K: J. Maarse, Schellinkhout; 1963. Ontstaan uit een
kruising van Jonkheer van Tets met Ribes multiflorum.
Geïntr. 1991. Kw.r. NL 1995. Kw.r. EU 1997,
gerechtigde: E.C. Meulblok, Kwadendamme. Onder
licentie in de handel.

Een, zeer laat rijpend en productief ras. Door de onregelmatige besgrootte en het grote
aanbod van betere laatrijpende rassen niet aanbevolen voor de verse markt. Lijkt echter
geschikt voor machinale oogst.
Groei:
Sterk en opgaand met weinig en kort zijhout.
Bloei:
Tamelijk vroeg.
Productiviteit:
Zeer goed.
Rijptijd:
Zeer laat.
Plukbaarheid:
Goed.
Vruchtuiterlijk: Tamelijk donkerrode en tamelijk kleine bessen aan zeer lange trossen.
Onregelmatige vruchtzetting waardoor grote en kleine bessen dooreen
aan een tros voorkomen.
Vruchtkwaliteit: Stevig met een zure smaak. Lijkt door de zeer late rijptijd en de stevige
bessen geschikt voor verlating. Lijkt geschikt voor machinale oogst.
Ziekten en beschadigingen: Weinig regengevoelig, lijkt weinig vatbaar voor
bladvalziekte.
— / — / N / — - Cassa

K: N.D. Klay, Zwaag; 1985. Toevalszaailing, Mogelijk
ontstaan uit vrije bestuiving van Rondom met Fay's
Prolific. Geïntr. 1992.

Een gezond groeiend ras met matig lange zeer goed gevulde trossen met grote
regelmatige bessen.
Groei:
Matig tot sterk.
Bloei:
Middentijds.
Productiviteit:
Tamelijk goed, door kale takken soms matig.
Rijptijd:
Middentijds.
Plukbaarheid:
Goed.
Vruchtuiterlijk: Zeer grote, helderrode bessen van gelijke grootte aan niet al te lange
trossen.
Vruchtkwaliteit: Tamelijk stevig met een goede, lichtzure smaak. Geschikt voor verse
consumptie. Geschikt voor lange bewaring.
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Ziekten en beschadigingen: Weinig tot matig regengevoelig. Weinig tot matig vatbaar
voor bladvalziekte en weinig vatbaar voor verwelkingsziekte. Tamelijk
gevoelig voor bloedblaarluis.
- / B / A /- - Jonkheer van Tets
K: J. Maarse, Schellinkhout; omstreeks 1931.
Ontstaan uit een kruising van Fay's Prolific met een
onbekend ras. Geïntr. 1941.
Dit ras is het vroegst rijpend in het aanbevolen sortiment. De productiviteit is goed. Het
is geschikt voor de teelt onder plastic en in de vollegrond. Het is, vooral bij vervroeging,
gevoelig voor vruchtrui. Bij regen barsten de bessen gemakkelijk.
Groei:
Sterk, met vrij stevige opgaande takken en lange vruchtdragende
kortloten.
Vroeg.
Goed.
Zeer vroeg.
Tamelijk goed.
Mooie, tamelijk grote bessen aan tamelijk lange trossen.
Matig stevig (tamelijk teer) met een vrij goede smaak en aroma,
sappig. Geschikt voor verse consumptie en verwerking; na verwerking
goede sapkleur. Bewaring alleen zeer kort.
Ziekten en beschadigingen: Zeer regengevoelig, niet zonder overkanping te telen.
Vatbaar voor vuur. Lange snoei en laat in de winter snoeien
verminderen de kans op aantasting door vuur. Matig vatbaar voor
bladvalziekte, gevoelig voor bloedblaarluis. Vrij grote koudebehoefte.
Bloei:
Productiviteit:
Rijptijd:
Plukbaarheid:
Vruchtuiterlijk:
Vruchtkwaliteit:

A / A / - / - - Junifer

K: Centre de Recherches Agronomique d'Angers, Angers,
Frankrijk; 1967. Ontstaan door vrije bestuiving van Fay's
Prolific. Geïntr. 1978.

Rijpt even vroeg of iets later dan Jonkheer van Tets en heeft minder last van vruchtrui
dan Jonkheer van Tets. Dit ras heeft een relatief lage koudebehoefte en lijkt vooral
geschikt voor de teelt onder plastic en wellicht onder glas, maar is minder geschikt voor
de teelt in de vollegrond.
Groei:
Matig, met veel zij- en vruchthout. Moet daarom sterk gesnoeid
worden.
Bloei:
Zeer vroeg.
Productiviteit:
Goed.
Rijptijd:
Zeer vroeg tot vroeg.
Plukbaarheid:
Goed.
Vruchtuiterlijk: Helderrode, matig grote bessen aan tamelijk lange trossen.
Vruchtkwaliteit: .Stevig, met iets zure smaak. Geschikt voor verse consumptie, lijkt ook
geschikt voor verwerking. Bewaring alleen zeer kort.
Ziekten en beschadigingen: Weinig regengevoelig, zeer vatbaar voor bladvalziekte,
tamelijk vatbaar voor meeldauw, tamelijk gevoelig voor bloedblaarluis.
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- / - / - / B - Rode Rebel

K: J. Maarse, Schellinkhout; 1959. Ontstaan uit een
kruising van Rondom met Maarse's Prominent. Geïntr.
1982.

Een laat rijpend, goed smakend ras. Vanwege de grote vruchtbaarheid moet het
vruchthout flink worden uitgedund. Wordt voor verse consumptie niet meer aanbevolen,
blijkt echter geschikt voor machinale oogst.
Groei:
Matig met breed uitstaand zijhout, zeer veel vruchthout.
Bloei:
Middentijds.
Productiviteit:
Goed.
Rijptijd:
Laat, gelijk met of iets later dan Rovada.
Plukbaarheid:
Tamelijk goed, een wat dikke trossteel.
Vruchtuiterlijk: Tamelijk grote, helderrode bessen aan lange trossen.
Vruchtkwaliteit: Tamelijk stevig met een goede smaak. Geschikt voor verwerking.
Ziekten en beschadigingen: Matig regengevoelig; tamelijk vatbaar voor bladvalziekte.
-

I

-

I

B

I

-

- Rolan

K: Centrum voor Plantenveredelings- en Reproduktieonderzoek, Wageningen; 1969. Ontstaan uit een kruising
van Jonkheer van Tets met Rosetta. Geïntr. 1981.

Een sterk groeiend, middentijds rijpend ras met mooie lange trossen.
Groei:
Sterk, opgaand met kort vruchthout.
Bloei:
Laat.
Productiviteit:
Goed.
Rijptijd:
Middentijds.
Plukbaarheid:
Tamelijk goed, een wat dikke trossteel.
Vruchtuiterlijk: Grote, lichtrode bessen aan lange trossen.
Vruchtkwaliteit: Tamelijk stevig, met een tamelijk goede licht zuj-e smaak, geschikt
voor verse consumptie. Voor verwerking is de sapkleur waarschijnlijk
te licht. Weinig ervaring met bewaring.
Ziekten en beschadigingen: Matig regengevoelig; tamelijk vatbaar voor bladvalziekte,
matig gevoelig voor bloedblaarluis. Heeft veel kou nodig om uit de
winterrust te komen.
- / - / O / B - Rondom

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

Een laat, en bij goede gezondheid, zeer productief ras. Geschikt voor verlating van de
oogst door overkapping.
Groei:
Zeer sterk, vormt soms wat moeilijk jonge scheuten onder in de struik.
Bloei:
Middentijds.
Productiviteit:
Zeer goed, mits er geen afwijkende struiken voorkomen.
Rijptijd:
Laat.
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Plukbaarheid:

Matig, bij kort vruchthout slecht door dicht opeenhangende trossen.
Hiermee rekening houden bij de snoei. Geschikt voor machinale oogst.
Vruchtuiterlijk: Tamelijk grote, glanzend rode bessen, dicht opeen aan een dikke
trossteel, matig lange trossen.
Vruchtkwaliteit: Stevig, zuur met een vlezige schil. Geschikt voor verse consumptie.
Matig geschikt voor bewaring
Ziekten en beschadigingen: Weinig regengevoelig. Weinig vatbaar voor bladvalziekte en
verwelkingsziekte, tamelijk gevoelig voor bloedblaarluis.
Dikwijls komen struiken met afwijkende bladeren voor, zoals
brandnetelachtige bladeren en grofbladigheid. Het voorkomen van
afwijkende bladeren gaat gepaard met onvruchtbaarheid. De oorzaak
wordt gezocht in genetische instabiliteit. Strenge selectie van het
stekhout en, in jonge aanplantingen, vervangen van afwijkende
struiken zijn noodzakelijk voor een hoge productie.
- / - / A / N - Roodneus

I

K: J. Maarse, Schellinkhout; 1963. Ontstaan uit een
kruising van Jonkheer van Tets met Ribes multiflorum.
Geïntr. 1990. Kw.r. NL 1995. Kw.r. EU 1997,
gerechtigde: E.C. Meulblok, Kwadendamme. Onder
licentie in de handel.

Een laat tot zeer
Groei:
Bloei:
Productiviteit:
Rijptijd:
Plukbaarheid:
Vruchtuiterlijk:

laat rijpend ras met donkerrode bessen en prachtig gevulde trossen.
Zeer sterk, met breed uitstaand vruchthout.
Tamelijk laat.
Goed.
Laat tot zeer laat.
Zeer goed, waarschijnlijk geschikt voor machinale oogst.
Tamelijk grote, donkerrode, glanzende bessen. Prachtig gevulde
trossen.
Vruchtkwaliteit: Stevig, zuur en vlezig. Als de bessen lang aan de struik blijven hangen,
zoals bij verlating onder een overkapping, wordt de smaak milder. Zeer
geschikt voor lange bewaring
Ziekten en beschadigingen: Weinig regengevoelig, lijkt weinig vatbaar voor bladvalziekte
en tamelijk gevoelig voor bloedblaarluis.
- / - / O / - - Rotet

K: Centrum voor Plantenverede/mgs- en Reproduktieonderzoek, Wageningen; 1963. Ontstaan uit een kruising
van Jonkheer van Tets met Heinemanns Rote Spätlese.
Geïntr. 1974.

Een sterk groeiend, tamelijk laat rijpend ras met mooie bessen. Uitbuigen en vroege,
selectieve zomersnoei bevorderen de productie.
Groei:
Sterk, met breed uitstaand, slap vruchthout dat gemakkelijk uitbreekt.
Bloei:
Vroeg.
Productiviteit:
Goed.
Rijptijd:
Tamelijk laat.
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Plukbaarheid:
Vruchtuiterlijk:

Zeer goed. Geschikt voor machinale oogst.
Glanzend rode, tamelijk grote bessen aan zeer lange trossen met
weinig rui. De bessen hangen erg ruim aan de trossen.
Vruchtkwaliteit: Stevig met een tamelijk goede, wat zure smaak. Geschikt voor verse
consumptie en verwerking. Matig geschikt voor bewaring.
Ziekten en beschadigingen: Weinig regengevoelig; rotte bessen zijn gemakkelijk af te
schudden. Matig vatbaar voor bladvalziekte, lijkt weinig vatbaar voor
verwelkingsziekte, matig gevoelig voor bloedblaarluis.
- / - / A / A - Rovada

K: Centrum voor Plantenveredelings- en Reproduktieonderzoek, Wageningen; 1968. Ontstaan uit een kruising
van Fay's Prolific met Heinemanns Rote Spätlese. Geïntr.
1980.

Eeo laat rijpend
Groei:
Bloei:
Productiviteit:
Rijptijd:
Plukbaarheid:
Vruchtuiterlijk:

en productief ras met goed gevulde trossen en grote, glanzende bessen.
Matig tot sterk met stevige takken.
Laat.
Goed.
Laat.
Goed, ook geschikt voor machinale oogst.
Mooie, glanzende grote bessen aan lange trossen met een lange dikke
steel.
Vruchtkwaliteit: Tamelijk stevig met een tamelijk goede smaak en een vrij sterk aroma.
Geschikt voor verse consumptie en verwerking. Geschikt voor lange
bewaring
Ziekten en beschadigingen: Tamelijk regengevoelig, tamelijk vatbaar voor bladvalziekte,
weinig gevoelig voor bloedblaarluis. Weinig last van vogelschade.
- / - / B / - - Stanza

K: Proeffruitbedrijf voor de kleibouwstreek,
Annaparochie. Ouders onbekend. Geïntr. 1967.

Sint

Een zeer vruchtbaar, middentijds rijpend ras dat snel in productie komt. Op matig groeikrachtige gronden is de groei veelal te zwak. Door de grote vruchtbaarheid moet het
vruchthout flink uitgedund en verjongd worden om de besgrootte op peil te houden.
Groei:
Matig, met stevige takken en veel, tamelijk kort vruchthout. Moet
sterk gesnoeid worden.
Bloei:
Middentijds tot laat.
Productiviteit:
Zeer goed, ook bij jonge struiken.
Rijptijd:
Middentijds.
Plukbaarheid:
Goed, mits ruim gesnoeid.
Vruchtuiterlijk: Vrij donkere, matig grote, glanzende bessen aan matig lange trossen,
rijpt wat ongelijk.
Vruchtkwaliteit: Stevig, smaak wat zuur met weinig aroma. Zowel geschikt voor verse
consumptie als voor verwerking. Na verwerking goede sapkleur.
Geschikt voor bewaring.

84

rode bes

Ziekten en beschadigingen: Tamelijk regengevoelig. Weinig vatbaar voor bladvalziekte,
tamelijk gevoelig voor bloedblaarluis. Gebarsten en rotte bessen zijn
gemakkelijk af te schudden. Heeft een vrij grote koudebehoefte.

Afgevoerd
Fay's Prolific
Matige productiviteit en onregelmatige vruchtzetting, mede ten gevolge van
"knoploosheid".
Rondom J
Slecht uitlopen en slechte zetting, met name na zachte winters.
Rosa Sport
Door vaalrose beskleur geen belangstelling van de consument.
Rosetta
Matige groei, te lichte beskleur, regengevoelig.
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-/-/A/N - Roodneus

/-/A/A - Rovada
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Witte bes
(Ribes rubrum L. en hybriden)
A.J.P. van de Waart (FPO) en A.A. van Oosten

Inleiding
De witte bes behoort evenals de rode en zwarte bes en de kruisbes tot het geslacht
Ribes L. en daarbinnen tot dezelfde soort(en) als de rode bes.
De teelt van witte bessen kwam in het verleden vooral voor in particuliere tuinen. Daar
werden witte bessen vooral geteeld omdat ze vaak zoeter smaken dan rode bessen.
Voor de commerciële teelt maakte de witte bes geen opgang, onder andere omdat de
vruchten kleiner en de trossen korter waren dan van de rode bessen.
N§ een opleving in het begin van de negentiger jaren is de belangstelling nu weer sterk
afgenomen. Vooral voor witte bessenrassen met grotere vruchten en langere trossen
lijkt er in de exclusieve markt echter wel een, zij het bescheiden, plaats.
De witte bessen worden zowel in de vollegrond als onder plastic geteeld, de teeltwijze
komt overeen met die van rode bessen.

Raseigenschappen van belang bij de rassenkeuze
Bloei en bestuiving. Zie rode bes, blz. 76.
Oogsttijd. Het tijdstip van oogsten is afhankelijk van het ras en duurt in de vollegrond
van eind juni tot begin augustus. Door de witte bes te telen in plastic tunnels of kassen
kan de aanvoerperiode met drie tot vier weken worden vervroegd. Vooralsnog lijkt het
ras Zitavia het meest geschikt voor een vervroegde teeltwijze. Verlenging van de
aanvoerperiode kan verkregen worden door het gewas tijdens het rijpen van de vruchten
te overkappen, waardoor de oogst wordt beschermd tegen weersinvloeden. Hoewel er
met het verlaten van witte bessen nog weinig ervaring is, lijkt het zeer laat rijpende ras
Blanka het meest voor verdere verlating in aanmerking te komen. Ook kan de
aanvoerperiode verlengd worden door de vruchten te koelen. Hiermee kan het
aanvoerseizoen 3 tot 4 maanden worden verlengd. Ook voor deze methode is het ras
Blanka het meest geschikt.
Productiviteit. Voor een goede productie moeten rassen met veel zijhout in het
algemeen vrij kort worden gesnoeid. Bij rassen met zwaar vruchthout voldoet vrij lange
snoei het beste. Zo vraagt Albatros een vrij korte snoei, waarbij ook vruchthoutsnoei
moet worden toegepast. Zitavia kan het beste halflang worden gesnoeid, terwijl bij
Blanka een vrij lange snoei kan worden toegepast. Behalve het ras speelt ook de
groeikracht van de grond een rol bij de snoei.
De productie kan worden verbeterd door zijtakken uit te buigen en zomersnoei toe te
passen. Vooral de eerste jaren zijn deze teeltmaatregelen aan te bevelen.
Plukbaarheid. Zie rode bes, blz. 76.
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Geschiktheid voor verse consumptie De afzet van witte bessen is uitsluitend gericht op
de verse markt. Over de verwerkingseigenschappen van de rassen is weinig bekend.
Bewaarbaarheid. Zie rode bes, blz. 77.
Vatbaarheid voor ziekten en beschadigingen. Zie rode bes, blz. 77.

Overzichtstabellen
Rassentabel met rubricering1) naar teeltwijze
De rassen zijn per rijptijdengroep alfabetisch gerangschikt.
vervroegde teelt
onder glas of plastic

vollegrondsteelt

vroegheidsgroep

ras

vroeg

Zitavia

B

0

middentijds

Albatros

B

B

laat

Blanka

-

B

') Zie voor de betekenis van de gebruikte rubriceringsietters blz. 4.

Rijptijden in de vollegrond
De rassen zijn naar afnemende vroegheid gerangschikt.
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Overzicht van de eigenschappen van witte bessenrassen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
groei
kracht

produc
tiviteit

rijptijd

plukbaar
heid

vrucht
grootte

m = matig

g = goed

tg = tamelijk

m = matig

zv = zeer

s = sterk

tg = tamelijk

vroeg
tv = tamelijk

zs = zeer

goed
g = goed

vroeg
m = midden

zg - zeer
goed

1

sterk

ras
Albatros
Blanka
Zitavia

m
s
zs

vatbaarheid voor
bladval
meeldauw
ziekte

groot

w - weinig
t = tamelijk
z = zeer

tijds
= laat

m-g

tv-m

29
tg-g

1
zv

g

tg

Z

t

g
g

tg
tg

t
z

t
w

Rasbeschrijvingen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
De vóór de rasnaam genoemde rubriceringen hebben betrekking op respectievelijk de
vervroegde teelt onder glas of plastic en de vollegrondsteelt.
B / B - Albatros

K: L. Huisman, Den Burg; 1975. Toevalszaailing
(waarschijnlijk Red Lake met Fay's Prolific). Geïntr. 1990.

Een matig groeiend, tamelijk vroeg tot middentijds rijpend ras met uitstekend smakende
vruchten.
Groei:
Matig, vooral in de kop. Op minder groeikrachtige gronden kan de groei
te zwak zijn. Moet sterk worden gesnoeid. Ook vruchthoutsnoei
verdient aanbeveling.
Bloei:
Vroeg.
Productiviteit:
Matig tot goed (op groeikrachtige grond goed).
Rijptijd:
Tamelijk vroeg tot middentijds.
Plukbaarheid:
Goed.
Vruchtuiterlijk: Mooie, tamelijk grote, lichtgele bessen aan tamelijk lange trossen.
Vruchtkwaliteit: Tamelijk stevig met een zeer goede smaak (zoet) en een aangenaam
aroma.
Ziekten en beschadigingen: Zeer vatbaar voor bladvalziekte en tamelijk vatbaar voor
meeldauw.
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-I B - Blarika

K: Fruit Breeding Research Station, Bojnice, Slowakije;
1964. Ontstaan uit een kruising van Heinemanns Rote
Spätlese met Red Lake. Gei'ntr. 1977.

Een sterk groeiend, laat rijpend en zeer productief ras met vrij grote bessen aan lange
trossen.
Groei:
Sterk en opgaand, met stevige zijtakken.
Bloei:
Laat.
Productiviteit:
Zeer goed.
Rijptijd:

Laat.

Plukbaarheid:
Goed, ook geschikt voor machinale oogst.
Vruchtuiterlijk: Tamelijk grote, gele bessen aan lange trossen. Veel bessen per tros.
Vruchtkwaliteit: Tamelijk stevig met een matige smaak (vrij zuur) en grote zaden.
Ziekten en beschadigingen: Tamelijk vatbaar voor bladvalziekte en meeldauw.
B / O - Zitavia

K: onbekend. Bondsrepubliek Duitsland. Toevalszaailing.
Gei'ntr. 1976.

Een sterk groeiend, zeer vroeg bloeiend en zeer vroeg rijpend ras met zeer lange trossen
en soms een wat onregelmatige vruchtzetting.
Groei:
Zeer sterk.
Bloei:
Zeer vroeg, onregelmatig. De bloei duurt lang.
Productiviteit:
Tamelijk goed tot goed.
Rijptijd:
Zeer vroeg.
Plukbaarheid:
Goed.
Vruchtuiterlijk: Tamelijk grote, gele bessen aan zeer lange trossen. De trossen zijn
soms niet goed gevuld door vruchtrui in het midden van de tros.
Vruchtkwaliteit: Tamelijk stevig met een goede smaak.
Ziekten en beschadigingen: Zeer vatbaar voor bladvalziekte, weinig vatbaar voor
meeldauw en weinig gevoelig voor bloedblaarluis.

Afgevoerd
Primus
Te kleine bessen, Zitavia verdient de voorkeur.
Werdavia
Onregelmatige zetting, matige productie.
Witte Parel
Onvoldoende productie en te kleine bessen.
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Zwarte bes
[Ribes nigrum L.)
A.J.P. van de Waart (FPO) en A.A. van Oosten

Inleiding
De zwarte bes behoort evenals de rode en witte bes en de kruisbes tot het geslacht
Ribes L. De teelt van zwarte bessen was rond 1985 vrijwel geheel verdwenen, maar
neemt de laatste jaren weer toe. Uit de meitelling 1997 blijkt dat de oppervlakte zwarte
bessen in dat jaar 484 ha bedroeg. Het grootste deel van de beplantingen ligt in
Zeeland. Veruit de meeste zwarte bessen worden rechtstreeks aan de verwerkende
industrie geleverd. De handelsproductie is daardoor niet bekend. De veilingaanvoer is
zeer gering, in 1998 slechts 7 ton met een waarde van ongeveer 66.000 gulden.
De bloemen van de zwarte bes zijn, mede ten gevolge van de vroege bloeitijd, zeer
gevoelig voor nachtvorst en daarom wordt alleen in de kuststrook een redelijke en
regelmatige productie verkregen.
Zwarte bessen lenen zich goed voor machinale oogst. Voor een rendabel gebruik van de
grote oogstmachines zijn uitgebreide beplantingen noodzakelijk. Daarom komt de zwarte
bes nauwelijks meer voor op het traditionele kleinfruitbedrijf, maar heeft de teelt zich
verplaatst naar grootfruit- en akkerbouwbedrijven. De meeste van deze bedrijven
hebben zich aangesloten bij een coöperatie van zwarte bessentelers die oogst en afzet
regelt. Om de oogstmachines zo rendabel mogelijk te benutten worden zowel vroeg als
laat rijpende rassen geplant.
De teelt is met het machinaal oogsten veel extensiever geworden. De plantafstand is
tussen de rijen ruimer en in de rijen nauwer geworden (3 x 0,5 m) en er wordt veel
minder gesnoeid. Werd vroeger, in verband met besgrootte en plukbaarheid, vooral
gesnoeid op éénjarig hout, nu worden alleen beschadigde en lage takken weggenomen
(meestal machinaal) en takken ouder dan drie jaar.
De afzet is geheel gericht op de verwerkende industrie. Met de industrie worden waar
mogelijk langjarige contracten afgesloten. In tegenstelling tot andere kleinfruitgewassen
is er nauwelijks belangstelling voor vervroegen of verlaten van de oogst van zwarte
bessen. De markt voor verse zwarte bessen is klein. Slechts op bescheiden schaal is
voor de nieuwe, grootvruchtige rassen handpluk met afzet in kleinverpakking (500 g
dozen) mogelijk.

Raseigenschappen van belang bij de rassenkeuze
Bloei en bestuiving. Vroeg bloeiende rassen hebben meer kans op schade door nacht
vorst dan laat bloeiende rassen. Het verschil in bloeitijd tussen de rassen bedraagt
ongeveer twee weken. Hoewel de meeste zwarte bessenrassen zelfverdraagzaam zijn,
hebben proeven "aangetoond dat door kruisbestuiving zowel het percentage gezette
vruchten als het aantal zaden per vrucht belangrijk kan toenemen. Zie ook het
hoofdstuk "Bestuiving" op blz. 12.

95

zwarte bes
Oogsttijd. De oogst valt in de loop van juli. Het verschil in rijptijd tussen vroege en late
rassen is twee tot drie weken. Er is geen vast verband tussen bloeitijd en rijptijd.
Productiviteit. Door de komst van sommige nieuwe rassen zijn zowel besgrootte als
aantal bessen per tros toegenomen. De nieuwe rassen zijn tevens productiever dan de
voorheen geteelde rassen zoals Baldwin en Black Reward.
Geschiktheid voor verse consumptie. Er is slechts een bescheiden vraag naar verse
zwarte bessen. Bij afzet voor verse consumptie moet met de hand geplukt worden. Het
is daarbij van belang dat de trossen een redelijke steel hebben en de bessen dus niet
dicht op het hout zitten. Belangrijk is verder dat de bessen groot zijn en dat het aantal
bessen per tros voldoende groot is. Bona, Triton en Kristin zijn de meest geschikte
rassen voor handpluk en verse consumptie.
Geschiktheid voor verwerking. Bij verwerking zijn de sapkleur, het gehalte aan vitamine
C en het aroma van belang. Verder mogen de bessen niet te onrijp zijn in verband met
een mindere kwaliteit van het eindproduct, maar ook niet te rijp, in verband met dan
optredend sapverlies bij machinale oogst.
Machinale oogst. Voor machinale oogst wordt aan een enigszins opgerichte groeiwijze
de voorkeur gegeven. Bij brede struiken met hangende takken gaat het machinaal
oogsten moeilijker en bestaat meer gevaar voor vuile en beschadigde bessen. Door
aanpassing van de oogstmachines is de groeiwijze van de struiken echter wat minder
belangrijk dan in het verleden. In verband met het voorkómen van beschadigingen bij de
oogst is een goede stevigheid van de schil van belang. Besgrootte en troslengte zijn van
minder belang.
Vatbaarheid voor ziekten en beschadigingen. De belangrijkste ziekten zijn rondknop,
veroorzaakt door de bessenrondknopmijt (Cecidophyopsis ribisi en brandnetelbladvirus.
Dit virus wordt overgebracht door de bessenrondknopmijt. Strenge" selectie van het
stekhout en intensieve bestrijding van de bessenrondknopmijt zijn daarom noodzakelijk.
Verder kunnen zwarte bessen worden aangetast door Amerikaanse kruisbessenmeeldauw (Sphaerotheca mors-uvae), zwarte bessenroest (Cronartium ribicola), roest
IMelampsora ribesii-viminalis), bladvalziekte (Drepanopeziza ribis), grauwe schimmel
(Botryotinia fuckeliana) (amam. Botrytis cinerea) en bessenbladgalmug (Dasineura
tetensi).
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Overzichtstabellen
Rassentabel met rubricering1) naar teeltwijze
De rassen zijn per rijptijdengroep alfabetisch gerangschikt.
machinale oogst

vroegheidsgroep

ras

vroeg

Ben Nevis
Bona
Triton

N

N
N

middentijds

Kristin

N

N

laat

Ben Aider
Ben Tirran

A
A

-

handpluk

A

-

-

-

') Zie voor de betekenis van de gebruikte rubriceringsletters blz. 4.

Rijptijden in de vollegrond
De rassen zijn naar afnemende vroegheid gerangschikt.
aug.

juli

maand
ras

5

10

15

20

25

30

5

10
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Overzicht van de eigenschappen van zwarte bessenrassen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
produc
tiviteit

m - matig tg = tamelijk
goed
g = goed
ts = tam.

rijptijd

plukbaar vrucht
grootte
heid
machinaal

zv = zeer

g = goed

vroeg
v - vroeg

tg = tam.

m = midden-

zg - zeer
goed

!

groot
g = groot

tijds
= laat

zl = zeer
laat

ras
Ben Aider
Ben Nevis
Ben Tirran
Bona
Kristin
Triton

w = weinig
m = matig
z - zeer

m - matig
t = tamelijk
z = zeer

groot

sterk
s = sterk

tk = tam.
klein
m = matig

vatbaarheid gevoelig
voor
heid
voor

m
m-s
m-s
m
ts
s

g

<D
0)
'N
<0
>
C0
-Q

O)
3
E
CD
O)
"O
CD

n

g

tk

w

z

z

zl

g
g

ZV

...')

m

...')

V

g

m
m
zg
g
tg

m
w
w
w
w

m
z
m
w
w-m

t
z
m
m
t

1

g
g
tg-g
zg
g-zg

Amerikaanse
kruisbessenmeeldauw

groei
kracht

V

') Bij handpluk goed, overigens nog weinig ervaring.

Rasbeschrijvingen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
De vóór de rasnaam genoemde rubriceringen hebben betrekking op respectievelijk de
machinale oogst en de handpluk.

A / - - Ben Aider

K: Scottish Crop Research Institute, Invergowrie,
Dundee, Schotland; 19... Onstaan uit een kruising van
Ben More met Ben Lomond. Geïntr. 1988. Kw.r. NL
1992, gerechtigde: Plant Breeding International Ltd.,
Cambridge, Groot-Brittannië. V: Mr. T. van den Bout,
Voorburg. Onder licentie in de handel.

Een matig groeiend, laat rijpend en productief ras met tamelijk kleine bessen aan korte
trossen. Daarom alleen geschikt voor machinale oogst.
Groei:
Matig, vormt een brede maar compacte struik.
Bloei:
Laat.
Productiviteit:
Goed.
Rijptijd:
Laat.
Plukbaarheid:
Goed, alleen geschikt voor machinale oogst.
Vruchtuiterlijk: Tamelijk kleine bessen aan korte trossen. Gevoelig voor vroege val.
Vruchtkwaliteit: Tamelijk stevige vruchtschil.
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Ziekten en beschadigingen: Weinig vatbaar voor Amerikaanse kruisbessenmeeldauw
maar zeer vatbaar voor bladvalziekte en roest. Zeer gevoelig voor
bladgalmug. Vrij grote koudebehoefte.
A / - - Ben Nevis

K: Scottish Crop Research Institute, invergowrie,
Dundee, Schotland; 1961. Ontstaan uit een kruising van
(Brödtorp x Janslunda) met (Consort x Magnus). Geintr.
1975.

Een matig groeiend, vroeg rijpend en productief ras. Vooral geschikt voor machinale
oogst.
Groei:
Matig tot sterk met een vrij brede, compacte struik.
Bloei:
Vroeg.
Productiviteit:
Goed.
Rijptijd:
Vroeg.
Plukbaarheid:
Goed, vooral bij machinale oogst.
Vruchtuiterlijk: Matig grote, glanzende bessen.
Vruchtkwaliteit: Stevige vruchtschil, goede sapkwaliteit, goede smaak.
Ziekten en beschadigingen: Matig vatbaar voor Amerikaanse kruisbessenmeeldauw,
bladvalziekte en roest. Tamelijk gevoelig voor bladgalmug.
A / - - Ben Tirran

K: Scottish Crop Research Institute, Invergowrie,
Dundee, Schotland; 19... Ontstaan uit een kruising van
Ben Lomond met [(Seabrooks Black x Amos Black) x
(Seabrooks Black x Ribesia sp.)J. Geïntr. 1989. Kw.r. NL
1993, gerechtigde: GPL International, Odense, Dene
marken. V: Royalty Administration International C. V., 'sGravenzande. Onder licentie in de handel.

Een goed groeiend, zeer laat rijpend en productief ras met matig grote bessen aan korte
trossen. Daarom alleen geschikt voor machinale oogst.
Groei:
Matig tot sterk.
Bloei:
Zeer laat.
Productiviteit:
Goed.
Rijptijd:
Zeer laat, gevoelig voor vroege val.
Plukbaarheid:
Goed, alleen bij machinale oogst.
Vruchtuiterlijk: Matig grote bessen aan korte trossen, rijpt onregelmatig.
Vruchtkwaliteit: Stevige vruchtschil, matige smaak.
Ziekten en beschadigingen: Weinig vatbaar voor Amerikaanse kruisbessenmeeldauw,
zeer vatbaar voor bladvalziekte, gevoelig voor rondknopmijt (brand.netelblad). Zeer gevoelig voor bladgalmug. Heeft een vrij grote
koudebehoefte.
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- I N

- Bona

K: Research Institute of Pomology and Floriculture,
Skiemiewice, Polen; 1969. Ontstaan uit een kruising van
Ojebyn met (R.dikuscha x Climax). Geïntr. 1990.

Een matig groeiend, zeer vroeg rijpend en tamelijk productief ras met zeer grote bessen
aan matig lange trossen. Zeer geschikt voor handpluk.
Groei:
Matig, met hangende takken aan een brede struik.
Bloei
Zeer vroeg.
Productiviteit:
Tamelijk goed tot goed.
Rijptijd:
Zeer vroeg, matig gevoelig voor vroege val.
Plukbaarheid:
Goed. Alleen geschikt voor handpluk.
Vruchtuiterlijk: Zeer grote bessen aan matig lange trossen.
,Vruchtkwaliteit: Weinig stevige vruchtschil, zeer goede smaak.
Ziekten en beschadigingen: Weinig vatbaar voor Amerikaanse kruisbessenmeeldauw,
matig vatbaar voor bladvalziekte. Matig gevoelig voor bladgalmug.
N / N - Kristin

K: University of Norway, Department of Horticultural and
Crop Sciences, Âs, Noorwegen; 1986. Ontstaan uit een
kruising van Ben Tron met L I 11/46-85 {Hedda x E.M.
1428/70). Geïntr. 1990.

Een tamelijk sterk groeiend en opgaand ras, productief. Geschikt voor handpluk, verse
markt en particulieren. Met machinale oogst is nog weinig ervaring.
Groei:
Tamelijk sterk met een opgaand gewas.
Bloei:
Tamelijk vroeg.
Productiviteit:
Zeer goed.
Rijptijd:
Middentijds.
Plukbaarheid:
Goed bij handpluk, met machinale oogst nog onvoJdfiende ervaring.
Vruchtuiterlijk: Grote bessen aan tamelijk lange trossen.
Vruchtkwaliteit: Tamelijk stevige bessen die erg lang rijp aan de struik kunnen blijven
hangen met behoud van kwaliteit. Goede smaak, matige sapkleur en
een matig gehalte aan vitamine-C.
Ziekten en beschadigingen: Weinig vatbaar voor Amerikaanse kruisbessenmeeldauw,
bladvalziekte en roest. Matig gevoelig voor bladgalmug.
N / N - Triton

K: P.Tamas, Viken, Zweden; 1970. Ontstaan uit een
kruising van Altajskaja Desertnaja met (Consort x
Kajaanin Mustal. Geïntr. 1985.

Een sterk en gezond groeiend, vroegrijpend productief ras. Geschikt voor machinale
oogst, door de lange trossen tevens geschikt voor handpluk. Niet planten op erg
groeikrachtige grond, matig bemesten.
Groei:
Sterk, met stevige takken. Vormt een brede struik.
Bloei:
Tamelijk vroeg.
Productiviteit:
Goed tot zeer goed.
Rijptijd:
Vroeg.
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Plukbaarheid:
Goed, zowel machinaal als met de hand.
Vruchtuiterlijk: Tamelijk grote bessen.
Vruchtkwaliteit: Tamelijk stevige vruchtschil, redelijke smaak.
Ziekten en beschadigingen: Weinig vatbaar voor Amerikaanse kruisbessenmeeldauw en
weinig tot matig vatbaar voor bladvalziekte. Tamelijk gevoelig voor
bladgalmug.

Afgevoerd
Baldwin
Te weinig productief, zeer vatbaar voor Amerikaanse kruisbessenmeeldauw.
Ben Lomond
Vergelijkbaar met Ben Nevis, maar gevoeliger voor rondknopmijt, minder stevige bessen
en minder productief.
Black Down
Te sterk hangende, slappe struikvorm,
Amerikaanse kruisbessenmeeldauw.

onvoldoende

Black Reward
T.o.v. de nieuwere rassen
kruisbessenmeeldauw.

productief,

onvoldoende

productief,

vatbaar

voor

vatbaar

voor

Amerikaanse

Phoenix
Te breed groeiend, vatbaar voor Amerikaanse kruisbessenmeeldauw.
Tenah
Te grote en te breed groeiende struik, vatbaar voor Amerikaanse kruisbessenmeeldauw.
Tsema
Te grote en te breed groeiende struik, vatbaar voor Amerikaanse kruisbessenmeeldauw.
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H

-IN - Bona

N/N - Kristin
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Register rassenlijsten 1 t/m 19
Rassenlijst 1 verscheen in 1933
Rassenlijst 2 verscheen in 1935
Rassenlijst 3 verscheen in 1936/1937
Rassenlijst 4 verscheen in 1938/1939
Rassenlijst 5 verscheen in 1943
Rassenlijst 6 verscheen in 1948
Rassenlijst 7 verscheen in 1954
Rassenlijst 8 verscheen in 1957
Rassenlijst 9 verscheen in 1958
Rassenlijst 10 verscheen in 1960
Rassenlijst 11 verscheen in 1962
Rassenlijst 12 verscheen in 1965
Rassenlijst 13 verscheen in 1967
Rassenliist 14 verscheen in 1969
Rassenlijst 1 5 verscheen in 1975
Rassenlijst 16 verscheen in 1980
Rassenlijst 17 verscheen in 1985
Rassenlijst 18 verscheen in 1992
Rassenlijst 19 deel Kleinfruit
verscheen in 1999
Staat
vermeld
in rassenlijst
AARDBEI
Ananasaardbei
1 en 2
Auchincruive Climax
7 t/m 9
18 en 19
Avanta
Barnes Large White
1 en 2
Blakemore
5 en 6
16 t/m 19
Bogota
Bowa
7 en 8
Cambridge Vigour
10 t/m 14
Climax: zie Auchincruive Climax
1 5 t/m 18
Confitura
Darselect
19
1 t/m 13
Deutsch Evern
12 t/m 15
Elista
17 t/m 19
Elsanta
19
Everest
19
Everglade
16 t/m 19
Elvira
19
Evita

Frau Mieze Schindler
Georg Soltwebel
Glasa
Gorella
Induka
Jesco
Jucunda
Juspa
Karina
Karola
Kimberly
Korona
Lambada
Laxton van Glanerbrug
Louis de Vilmorin
Maandbloeier
Macherauchs Frühernte
Madame Lefeber
Madame Moutot
Moulin Rouge: zie
Oberschlesien
Oberschlesien
Oranda
Ostara
Pavana
Polka
Primella
Rabunda
Rapella
Redgauntlet
Regina
Repita
Revada
Riva
Roem van leperenburg
Scarlet
Selva
Senga Gigana
Senga Precosa
Senga Sengana
Sieger
Siletz
Sivetta
Tago

6 en 7
8 en 9
8 t/m 17
10 t/m 19
1 5 t/m 19
16 en 17
1 t/m 13
8 t/m 13
16 t/m 18
17 t/m 19
19
16 t/m 19
18 en 19
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 19
19
18 en 19
16 t/m 19
14 t/m 17
17 t/m 19
10 t/m 17
8 t/m 1 5
12 en 13
12 t/m 1 5
16 t/m 18
6 en 7
1 t/m 7
18 en 19
16 t/m 18
11
8 t/m 18
1 en 2
9 t/m 11
1 5 t/m 19
15 t/m 18
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Talisman
Tamella
Tenira
Valeta
Vola

Rancocas
Reka
Rubel
Sam
Spartan
Stanley
Weymouth
Zuckertraube

5
15 t/m 18
7 t/m 19
8 t/m 19
17 t/m 19
8 t/m 17
17 t/m 19
19
4 t/m 6
19
11 t/m 19
4 t/m 6,
9 t/m 13
7 t/m 13,
15 t/m 19
7 t/m 19
19
8 t/m 19
18 en 19
8 t/m 18
1 5 t/m19

BRAAM EN AANVERWANTE GEWASSEN

BLAUWE BES
Adams
Ama
Berkeley
* Bluecrop
Bluejay
Blueray
Bluetta
Brigitta Blue
Cabot
Chandler
Collins
Concord
Coville
Dixi
Duke
Earliblue
Elliott
Goldtraube
Goldtraube 71
G71: zie Goldtraube 71
Grover
Harding
Heerma I: zie Ama
Heerma 2
Herbert
Ivanhoe
Jersey
June
Meader
Nelson
Northland
Nui
Patriot
Pionier
Puru
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4 en 5
19
4 t/m 6
5
17 t/m 19
5 t/m 13
7 t/m 1 8
8 t/m 11

9 t/m 1 5
1 5 t/m 17
15 t/m 19
17 en 18
11 t/m 17

4 t/m 6
5 en 6
17 en 18
8 t/m 17
8 t/m 17
4 t/m 13
5 en 6
17 en 18
18 en 19
17 en 18
19
17 t/m 19
4 t/m 6
19

Bedford Giant
Black Diamond: zie Himalaya
Black Satin
Brainerd
Chester Thornless
Himalaya
Hull Thornless
Loch Ness
Navaho
Oregon Evergreen
Smoothstem
Taylor
Theodoor Reimers: zie
Himalaya
Thornfree
Thornless Evergreen
Wilson
..
Boysenberry
Japansche Wijnbes
Loganberry
Rubus spectabilis
Veitchberry

18 en 19
16 t/m 18
7
18 en 19
4 t/m 19
18 en 19
19
19
1 t/m 6
15 en16
4 en 5

1 5 t/m 19
7 t/m 19
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

FRAMBOOS
Autumn Bliss
Belle de Fontenay
Boskoopse Hornet
Cumberland
Devon
Galante
Gele Superlative
Gertrudis
Glen Ample

18 en 19
1
1 en 2
1 en 2
1 en 2
19
1 en 2
6 t/m 8
19

register
Glen Clova
Glen Moy
Golden Queen
Gradina
Haagsche Bruine
Heritage
Hornet

*

16 t/m 19
18 en 19
1 en 2
18 en 19
1 en 2
17 t/m 19
1, 2, 6
en 7
12 t/m 18
1 en 2
1 en 2
1 t/m 6, 8
17 en 18
7 en 8
7 t/m 13
7 t/m 11
8
7 t/m 19
1 en 2
18 en 19
1 t/m 13
1 en 2

Jochems Roem
La France
Laxtonberry
Lloyd George
Mailing Delight
Mailing Enterprise
Mailing Exploit
Mailing Jewel
Mailing Landmark
Malling Promise
Marlborough
Marwé
Preussen
Pyne's Royal
Radboud C: zie Rode Radboud
Radboud type A
5 t/m 9
Rode Radboud
8 t/m 19
Rote Wadenswiler
8
Schönemann
9 t/m 19
Shaffer's Colossaal
1
Sirius
15 t/m 17
Spica
15 t/m 19
St. Waffried
1 t/m 8
Superlative
1 en 2
Surprise d'Automne
1 en 2
Tulameen
19
Zefa Herbsternte
17 t/m 19
KRUISBES
Achilles
Careless
•
Columbus
Crown Bob
Crownprince
Early Sulphur
Engelse Witte: zie Whitesmith

6 t/m 8,
12 t/m 19
1 en 2
10 en 11
1 t/m 13
1 en 2
1 t/m 10

Golda
Goudbal
Invicta
Lancashire Lad
Lancer
Lentse Blonde: zie
Crown Bob
Leveller
Macherauch's Sämling
May Duke
Pax
Perle von Müncheberg
Resistenta
Roaring Lion
Robustenta
Rosko
Rote Triumphbeere: zie
Whinham's Industry
Vroege Groene
Whinham's Industry
Whitesmith

17 t/m 19
8, 9, 18
en 19
19
1 en 2
1, 2 en 5

1 en 2
1 en 2
6, 7, 18
en 19
19
9
9
1 en 2
9
17 t/m 19

1 en 2
1 t/m 19
1 t/m 15,
18 en 19

RODE BES
Augustus
Cassa
Correction
Duitsche Zure: zie
Prince Albert
Erstling aus Vierlanden
Fay's Prolific
Fertility
Geelsteel
Gondouin
Groseiller sans pépins
Heinemanns Rote Spätlese
Hoornsche
Hoornse Geelsteel
Jonkheer van Tets
Junifer
• La Constante
Laxton's No. 1

18 en 19
19
2 t/m 5

1 t/m 13
1 t/m 19
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 19
18 en 19
6 en 7
1, 2, 5,
7 t/m 12
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register
Laxton's Perfection

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 en13
1 t/m 11
10 t/m 1 5
16
6 en 7
17 t/m 19
17 t/m 19
7 t/m 19
18 en 19
18 en 19
18 en 19
15 t/m 19

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
Rondom J
Roodneus
Rosa Sport
Rosetta
Rote Spätlese: zie
Heinemanns Rote Spätlese
Rötet
15 t/m 19
Rovada
17 t/m 19
St. Anna Korfke
1 t/m 3,
6 en 7
Stanza
13 t/m 19
Versailles
5 t/m 10
Vlijmensche
1 t/m 3
Westlandsche
1 t/m 3
Wilson's Longbunch
6 en 7
WITTE BES
Albatros
Blanka
Hollandsche Witte
Langtrossige Witte
Primus
Weisser aus Jüterbog
Weisse Kaiserliche
Werdavia
White Transparent
Witte van Bar-Ie-Duc
Witte Geelsteel
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18 en 19
18 en 19
1 t/m 3
1 t/m 3
18 en 19
1 t/m 3
2 en 3
18 en 19
1 t/m 3
1 t/m 3
11

Witte Hollander
Witte Kromhout
Witte Parel

Zitavia

7 t/m 11
1
1 t/m 3,
8 t/m 11,
18 en 19
18 en 19

ZWARTE BES
Akkermans Bes
Amos Black
Baldwin
Baldwin Hilltop:
zie Baldwin
Ben Alder
Ben Lomond
Ben Nevis
Ben Tirran
Black Down
Black Reward
Blacksmith
Bona
Boskoop Giant
Brödtorp
Consort
Cotswold Cross
Daniels' September
Davison's Eight
Gertrudis
Goliath
Hollandsche Zwarte
Kristin
Lee's Prolific
Mendip Cross
Phoenix
Roodknop
Seebrook's Black
Silvergieters Zwarte
Tenah
Triton
Tsema
Wellington XXX
Westwick Choice
Westwick Triumph
Zwarte bes met gele vrucht

8 t/m 15
9
1 t/m 19

19
18 en 19
18 en 19
19
18 en 19
13 t/m 19
9
19
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
19
1, 2, 6 en
7 t/m 9
17 t/m 19
1 t/m 16
1 en 2
2 t/m 12
16 t/m 19
19
16 t/m 19
4 t/m 18
5 t/m 9
5 t/m 8
1

rassenregister

Rassenregister 19e Rassenlijst

N

A
Achilles
Albatros
Augustus
Autumn Bliss
Avanta

70
92
80
62
28

B
Baldwin
Bedfort Giant
Ben Alder
Ben Lomond
Ben Nevis
Ben Tirran
Berkeley
Black Down
Black Reward
Blanka
Bluecrop
Bluejay
Bluetta
Bogota
Bona
Brigitta Blue

101
53
98
101
99
99
37
101
101
93
37
41
37
28
100
38

C
Cassa
Chandler
Chester Thornless
Collins
Coville

80
38
51
41
38

D
Darselect
Dixi
Duke

21
39
39

E
Earliblue
Elliott

41
39

Elsanta
Elvira
Everest
Everglade
Evita

21
22
26
26
27

F
Fay's Prolific

85

G
Galante
Glen Ample
Glen Clova
Glen Moy
Golda
Goldtraube 71
Gorella
Goudbal
Gradina

63
60
60
61
70
39
22
72
63

H
Heritage
Himalaya
Hull Thornless

63
53
51

I
Induka
Invicta

28
70

J
Jonkheer van Tets
Junifer

81
81

K
Karola
Kimberly
Korona
Kristin

23
23
24
100
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rassenregister

L
Lambada
Loch Ness

Rovada

M
Malling Promise
Marwé
May Duke

63
61
71

N
Navaho
Nelson
Nui

52
41
40

O
Ostara

28

P
Patriot
Pavana
Pax
Phoenix
Polka
Primella
Primus
Puru

R
Rapella
Reka
Rode Radboud
Rode Rebel
Rolan
Rondom
Rondom J
Roodneus
Rosa Sport
Rosetta
Rosko
Rotet
Rote Triumphbeere
zie: Whinham's Industry
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84

24
52

40
25
71
101

28
25
93
40

27
41
63
82

82
82
85
83
85
85
72
83

S
Schönemann
Selva
Sivetta
Spartan
Spica
Stanza

61
28
28
41
63
84

T
Tenah
Tenira
Thornfree
Thornless Evergreen
Triton
Tsema
Tulameen

101
28
53
53
100
101
62

W
Werdavia
Whinham's Industry
Whitesmith
Witte Parel

93
71
72
93

Z
Zefa Herbsternte
Zitavia

63
93

