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Afsluitende rapportage 
1. Datum 1 april 2014 

2. Projecttitel: “Nieuwe biorassen (weinig ziektegevoelige appel- en perenrassen)” 

/14635 en “Onderzoek aan nieuwe generatie robuuste weerbare appel- en 

perenrassen”/14820 

3. Projectnummer PT: 14635 en 14820 

4. Intern 

projectnummer: 

32 350 120 00 

5. Projectleider: M.P. (Rien) van der Maas 

Adres: PPO, Lingewal 1, Randwijk 

Tel: 0488-473728 

Fax: 0488-473717 

Email: rien.vandermaas@wur.nl 

 

6. Gewas: (indien van toepassing):     

appel en peer 

 

 

7. Oorspronkelijke looptijd project: 

De twee, in deze rapportage beschreven, PT-projecten leveren een deel van de cofinanciering 

van een vierjarig masterproject (2012 t/m 2015) met dezelfde doelstelling. De 

begeleidingscommissie, bestaande uit een PRISMA-afvaardiging, heeft in 2013 besloten om 

alleen met Natyra verder te gaan. Van dit ras zijn 15.000 bomen besteld door Nederlandse 

biologische fruittelers, welke vanaf 2014 worden geplant. Tegelijkertijd wordt in 2014 en 2015 

flankerend onderzoek verricht op de volgende thema’s: 

- Kankergevoeligheid (nader vaststellen van de gevoeligheid) 

- Vruchtkwaliteit na lange bewaring (hoe kan de zuurafbouw beperkt worden) 

Aanslag van Natyra in het plantjaar onder biologische omstandigheden (optimaliseren van de 

bemesting; voortzetten lopende proef 

 

 

8. Oorspronkelijke doelstelling van het project: 

Het uitvoeren van flankerend onderzoek voor de rassen Natyra (appel), PRI-131 (appel) en Elliot 

(peer) op de proeflocatie Randwijk om praktijkintroductie in de biologische keten mogelijk te maken. 

 

 

9. Periode waarover wordt 

gerapporteerd: 1 jan 2012 t/m 31 dec 2013 
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10. Korte beschrijving van activiteiten in de periode waarover wordt gerapporteerd:  

 

2012 

Vier proeven zijn uitgevoerd: 
- Natyra: proef met nieuwe bomen; uiteindelijk gekozen voor een proef met drie behandelingen 

met drie herhalingen:  
1. Onbehandeld,  
2. Bemesting volgens bio praktijk (18 ton vaste rundveemest/ha en bijbemesting met 30 kg 

N/ha via kippenmestkorrels) 
3. Als behandeling 2, maar met dubbele dosering (aanpassing op oorspronkelijke plan); op 

basis van bladmonsters in 2013 pas anticiperen op tekorten per element. 
- Nr 131: nectria-toets door middel van infecteren; proef met kankervrij enthout 
- Elliot: pluktijdstipproef met drie pluktijdstipmomenten op bomen van de oude Inova-Pilot te 

Randwijk; aanvullend op oorspronkelijke plan: onderzoek naar het effect van vochtaanbod en 
organische bemesting in de zomer op late val. 

- Voor de appelrassen bestuivingsproeven met twee mogelijke bestuivers. 

Daarnaast het monitoren van de drie rassen in de lopende 2
e
 fase biologische CGO-onderzoek met 

oudere bomen. 

 

2013: 

Natyra:  

Verbeteren van de aanslag en groei via organische bemesting; een proef met drie behandelingen met 

vaste mest en kippenmestkorrel (onbehandeld, praktijk en 2x praktijk), gestart in 2012 met nieuwe 

bomen. Aandachtspunt 2013: optimaliseren opname per nutriënt na bladanalyse. 

Vervolg bestuivingsonderzoek: geschiktheid Santana en, afhankelijk van overlap in bloei met 

sierappels, onderzoek naar alternatieve sierappels. 

Nieuw in 2013: start onderzoek naar behoud van zuur na lange bewaring (nadruk op pluktijdstip, 

inkoelen en eventueel DCS omvang afhankelijk go/nogo andere rassen) 

 

PRI 131: vervolg nectria-toets; na uitslag in mei volgt een go/nogo moment op basis van het complete 

rasprofiel, inclusief de kankergevoeligheid. Vooruitlopend hierop vervolgend van het 

bestuivingsonderzoek met Santana en, afhankelijk van bloei-overlap, alternatieve sierappels.  

 

Selena: afronden kwaliteitsmetingen (hardheid, suiker zuur en smaak) na bewaring in januari van 

pluktijdstipproef; daarna volgt een go/nogo-moment; van belang is de vraag of bij vroeger plukken (om 

val te voorkomen) de kwaliteit goed genoeg blijft. Bij “go” wordt bij voldoende belangstelling een 

praktijkpilot gestart (geen deel van dit project). Bij start van pilot wordt flankerend onderzoek naar een 

indicator voor pluktijdstip gestart. 

 

Zijdelings: het monitoren van de drie rassen in de lopende 2
e
 fase biologische CGO-onderzoek met 

oudere bomen en, op basis van expliciete wens van PRISMA, het actualiseren van het profiel voor 

gewenste bio-appel- en perenrassen en oriëntatie op beschikbaarheid van passende rassen. 
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11. (Tussen-)resultaten behaald gedurende de periode waarover wordt 

gerapporteerd:  

 

 

2012  
De Natyra-bemestingsproef: bij 1 van de 3 herhalingen is geplant op verse grond; hier heeft 
bemesting een positief effect op groei; bij de andere herhalingen (herinplant) is de groei 
duidelijk minder (is bekend), en is het effect van bemesting (nog) niet zichtbaar. 
 
Tabel I: Groei Natyra op verse grond bij verschillen in bemesting 

Bemesting zwartstrook cm takgroei/boom 

geen 150 (a) 

18 ton/ha + 30 kg N 201 (ab) 

36 ton/ha + 60 kg N 223 (b) 

 
 
Nr 131: Nectria-toets door middel van infecteren; proef met kankervrij enthout; de effecten van 
het infecteren zijn pas in voorjaar 2013 zichtbaar; Als vatbare controle is Gala meegenomen 
en als weinig vatbare controle Golden Reinders. 
 
Elliot: pluktijdstipproef met drie pluktijdstipmomenten op bomen van de oude Inova-Pilot te 
Randwijk. Bij de eerste twee pluktijdstippen was er nog nauwelijks vruchtval waar te nemen; 
bij de derde daarentegen wel. De vruchten komen in januari uit de koeling voor 
kwaliteitswaarnemingen voor en na uitstallen. 
Het uitzetten van de watervoorziening via druppelaars vanaf 1 augustus had geen duidelijk 
effect op de val. 
Het bijbemesten met kippemestkorrels (0 – 90 kg N/ha) op 6 weken voor de pluk resulteerde 
in significant hogere val bij de pilot; dit is wetenschappelijk interessant, maar is geen basis 
voor het reguleren van val (bij een omgekeerd effect zou dat wel het geval zijn geweest). 
 
Bestuivingsproeven op Natyra en 131  
Per combinatie werden 100 handbestuivingen uitgevoerd. Het stuifmeel van Topaz leek wat 
minder vitaal, maar de bevruchting bleek goed. 
 
Tabel II: zettingsresultaten 2012 na handbestuivingen van Natyra en 131  

pollendonor Natyra 131 

Evereste 30 73 

Topaz 27 38 

131 75 X 

Natyra X 71 
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2013  
 
De Natyra-bemestingsproef: 
Omdat in het vak met de middelbemesting een aantal inboeters staat en één boom vanwege 
kanker is terug geknipt is de vergelijking in groei suboptimaal. Het beeld blijft echter dat de 
hogere bemesting op de verse grond een hogere groei geeft. Bovendien zijn de verschillen op 
de herinplant nog steeds zeer gering. 
 
Tabel III; groei taklengte Natyra bij verschillende bemestingsnivo’s op verse grond. 

Bemesting zwartstrook cm takgroei/boom 2012 cm takgroei/boom 2013 

geen 150 (a) 593 

18 ton/ha + 30 kg N 201 (ab) 651 

36 ton/ha + 60 kg N 223 (b) 802 

 
 
 
Bestuivingsproeven op Natyra 
Handbestuivingen werden opnieuw uitgevoerd op Natyra en 131. In overleg met de sector 
werd de proef uitgevoerd met de rassen Professor Sprenger (sierbestuiver) en met Santana.  
 
De gegevens van 131 zijn niet verder verwerkt vanwege de resultaten in de Nectria-proef (zie 
hieronder) 
 
Tabel IV; Resultaten zetting Natyra na handbestuiving 

pollendonor Percentage zetting 

Santana 54 

Prof Sprenger 70 

 
Uit deze resultaten, de resultaten van 2012, de rijke bloei van het ras Natyra en de resultaten 
van bestuivingsproeven in Duitsland (niet vermeld) kan worden afgeleid dat het risico op lage 
setting bij Natyra laag is. Alle tot nu toe getoetste bestuivers geven een hoog percentage 
zetting. 
 
 
 

Nr 131: Nectria-toets door middel van infecteren 

Bomen werden in 2012 opgekweekt op schone onderstammen M9 en hout dat van 

vruchtboomkankervrije bomen werd geknipt. In de periode van bladval werden kankers 

uitgehangen boven de te toetsen bomen zodat een semi-natuurlijke infectie op de bladwonden 

tot stand kon komen. Waarnemingen aan ontstaan van kankerplekken werden gedaan in april 

mei en juni. 23 Procent van de bomen van nummer 131 werd aangetast door 

vruchtboomkanker, waarbij het aantal infectieplekken per boom opvallend hoog was (zie tabel 

V). Van de controle Golden Reinders werden 0 planten aangetast en van de vatbare Gala 

80%. Een heel scherp vergelijk is met deze kleine toets niet mogelijk, maar een beschrijving 

‘matig vatbaar’ is reëel. Omdat in de oudere bomen al bleek dat bij aantasting van de boom, 

de boom eigenlijk ook niet tot herstel komt is door Prisma besloten het werk aan nummer 131 

stop te zetten vanwege dit hoge risico. 
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Tabel V; aantal aantastingen vruchtboomkanker via bladlidtekens na infectie door 

bovenhangende kankers 

Ras # bomen # bomen 

aangetast 

Gem # 

aantastingen 

% aangetaste 

bomen 

Golden 

Reinders 

5 0 0 0 

Mitchgla 5 4 1.8 80 

PRI 131 30 7 4 23 

 

 

 

Elliot: pluktijdstipproef met drie pluktijdstipmomenten op bomen van de oude Inova-Pilot te 

Randwijk. Bij de eerste twee pluktijdstippen was er nog nauwelijks vruchtval waar te nemen; 

bij de derde daarentegen wel. De vruchten komen in januari uit de koeling voor 

kwaliteitswaarnemingen voor en na uitstallen. 

Belangrijkste parameter die waargenomen is, is de smaak. De vraag hierbij is: komen de 

vroeg geplukte vruchten op smaak. 

 

Tabel IV; ontwikkeling hardheid, suiker zuur en smaak van Elliot bij verschillende 

pluktijdstippen (16-01-2013) 

plukdatum 13-9-2012 17-9-2012 27-9-2012 8-10-2012 

hardheid 8.42 7.02  5.24 

suiker  16.30 16.10  15.40 

zuur 0.28 0.24  0.23 

smaak 

te 
korrelig, 
te zuur 

te korrelig, 
iets te 
zuur/wrang 

Smaak 
redelijk, iets te 
zuur/ wrang 

Goed 
maar wat 
taai 

 

Elliot heeft de afgelopen jaren steeds een goede beoordeling gehad voor smaak. Hoewel het 

ras altijd wat meer zuur heeft dan de bekende rassen werd een klein beetje zuur altijd als 

prettig ervaren. De peren geplukt op 27-9-2012 hadden in januari een redelijke smaak. Op 27 

september was er sprake van enige late val. De peren uit de pluk 8-10-2012 (moment van 

20% late val); wat zuur maar gecombineerd met het hoge suikergehalte een prettige smaak. 

De peren geplukt op 8 oktober waren in januari wel iets taai. 

Het proefmonster geplukt op 27-9-2012 is ook in december beoordeeld op smaak. Het 

resultaat was toen vergelijkbaar met januari. Het monster is niet beoordeeld op hardheid, 

suiker en zuur. 

Verbeteringen zijn mogelijk, maar beperkt. Peren geplukt voor de late val komen niet op 

smaak! 
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12. Producten opgeleverd gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:  

 

Publicaties in vakbladen 

 Meijer, Bertus, 2012. Pilots nieuw biologisch appelras van start; PPO BBF 

Fruitgewassen; Groenten en Fruit Actueel 2012 (2012)6. - ISSN 0925-9694 

 Meijer, H.; Brouwer, G.; Timmermans, B. , 2013. Zoeken naar nieuwe, robuuste 

rassen, De Fruitteelt 103 (2013)41. - ISSN 0016-2302 - p. 8 - 9. 

 Bruine, A., de; Heijerman-Peppelman, G.; Meijer, H.; Ravesloot, M.B.M. Veel 

aandacht voor rassenonderzoek, 2013, De Fruitteelt 103 (2013)35. - ISSN 0016-

2302 - p. 10 - 11. 

 

Posters/brochures 

 Bijdrage aan ‘brochure praktijknetwerken nieuwe rassen’; zomer 2013 (zie 

bijlage) 

 Bijdrage aan ‘teeltbeschrijving Natyra’; zomer 2013 (zie bijlage) 

 Poster ‘telen voldoende boomvolume Natyra’; gepresenteerd kennisdag 22 

november 2013 (zie bijlage) 

 

Bijeenkomsten: 

 Uitleg aan 900 consumenten op Floriade 24 augustus 2012 

 Presentatie studiedag Prisma 31 januari 2013; resultaten 2012 en de 

werkplannen 2013 

 Bijdrage voorbereiding en deelname aan excursie Duitsland 6 oktober 2013 voor 

geïnteresseerde telers 

 Oogstbijeenkomst Natyra met telers en andere geïnteresseerden om productie 

en rijpheid te bespreken; 15 oktober 2013 

 

 

 

De twee, in deze rapportage beschreven, PT-projecten leveren een deel van de 

cofinanciering van een vierjarig masterproject (2012 t/m 2015) met dezelfde doelstelling. 

De begeleidingscommissie, bestaande uit een PRISMA-afvaardiging, heeft in 2013 

besloten om alleen met Natyra verder te gaan. Van dit ras zijn 15.000 bomen besteld 

door Nederlandse biologische fruittelers, welke vanaf 2014 worden geplant. Tegelijkertijd 

wordt in 2014 en 2015 flankerend onderzoek verricht op de volgende thema’s: 

- Kankergevoeligheid (nader vaststellen van de gevoeligheid) 

- Vruchtkwaliteit na lange bewaring (hoe kan de zuurafbouw beperkt worden) 

- Aanslag van Natyra in het plantjaar onder biologische omstandigheden 

(optimaliseren van de bemesting; voortzetten lopende proef) 
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