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1 Inleiding 

In 2016 zijn vanaf augustus in diverse perenpercelen grote problemen ontstaan met het terugvallen 
van bomen. De bomen die terugvielen kenmerkten zich door een roodachtige verkleuring van het 
blad en vruchten die sterk achterbleven  in vruchtgroei, met hierdoor flinke economische schade als 
direct gevolg. Naar inschatting vertoonde landelijk 5-10% van de Conference bomen deze 
symptomen, die alles weg hadden van stress in combinatie met pear-decline. In jaren met stress 
(droogte, hitte, wateroverlast, wortelsterfte) lijkt pear decline altijd weer de kop op te steken. In een 
aantal gevallen werden monsters geanalyseerd en bleek daadwerkelijk pear decline de oorzaak. Pear 
decline is een phytoplasma (kleiner dan een virus) dat ervoor zorgt dat het transport van bovenstam 
naar onderstam geremd wordt. Hierdoor verkleuren de bomen rood/roodachtig. Er kunnen echter 
ook andere oorzaken zijn voor vroege herfstverkleuring. Traditioneel staat pear decline echter 
bekend als een probleem, dat bij bomen op kwee onderstam alleen in de eerste 5-6 jaar van een 
aanplant optreedt. In 2016 werden de problemen zelfs bij 25-30 jaar oude bomen waargenomen. 
Waarschijnlijk zorgden in 2016 de problemen met wateroverlast in mei/juni én het vochttekort in juli 
– september, samen met de extreme hitte in september 2016 ervoor dat veel bomen de symptomen 
vertoonden. Bij waarnemingen aan het wortelstelsel bleek dat aangetaste bomen zich kenmerkten 
door minder wortels en ook meer kale wortels.  De inschatting was dat de aangetaste bomen maar 
50-60% van het wortelvolume hadden van een gezonde boom.  
Pear decline kan door een strenge wintervorst onderdrukt worden en groeit ook in kwee 
onderstammen niet verder. Vorst en de kwee onderstam zorgen ervoor dat het probleem enigszins 
beheersbaar blijft. In veel gevallen verzwakken de bomen, maar gaan ze niet dood. De bomen 
kunnen er ´overheen’groeien. Soms gebeurt dit al in het jaar na het optreden van de symptomen. 
Soms echter duurt het langer en staan de bomen enkele jaren te ‘kwarren’ met weinig groei, een 
slechte bladstand en een mindere productie van kleinere en kwalitatief slechtere peren.  
Het voorkomen van wateroverlast/watertekorten is één van de aandachtspunten in het beheersen 
van de symptomen. Het blijven werken aan bodemstructuur en ontwatering is dan ook cruciaal.  
Daarnaast wordt gezocht naar extra manieren om ervoor te zorgen dat de bomen zo goed en zo snel 
mogelijk overgroeien.  
Daartoe worden in de praktijk veelal de rode bomen gemarkeerd en sterker gesnoeid om de groei te 
prikkelen. Daarnaast kunnen ze in het voorjaar geholpen worden door  zware voedingsmix rond de 
stam aan de wortels te gieten. Fruitconsult adviseert daarvoor al jaren een mix te gebruiken van:  
-  100 ml Amnitra 18%VLB  
-  20 gram Fe HBED of 30 gram Fe EDDHA  
-  10 ml Humifirst  
Een andere mogelijke maatregel is het maken van een verticale zaagsnede van onderstam tot 10-20 
cm boven de veredeling. Dit advies doet al 25 jaar de ronde in binnen- en buitenland, maar een echt 
bewijs voor het effect hiervan ontbreekt.  
 
In 2017 is op terugvallende Conference op Proeftuin Randwijk  een proef uitgevoerd met 
bovenstaande maatregelen met als doel het mogelijk effect hiervan aan te tonen en te 
demonstreren. 
De resultaten hiervan vindt u in dit verslag. 
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2 Proefopzet en uitvoering 

2.1 Perceelsgegevens 
 
In 2016 traden in het Conference perceel West 2C (tabel 1) bij 8% van de bomen verschijnselen op 
met vroege roodverkleuring en vroege bladval. Deze bomen zijn eind oktober 2016 gemerkt.  
In 2017 lagen op 15 rijen van dit perceel geen andere proeven. In deze rijen stonden 180 gemerkte 
bomen. Hierop is de proef uitgevoerd. 
 
Tabel 1. Proefveldgegevens.  

Locatie Proeftuin Randwijk, Lingewal 1, 6668 LA Randwijk 

Perceel West 2C, 26 rijen van 100 meter lengte 

Proefras Conference 

Onderstam Kwee MC 

Tussenstam Doyenné du Comice 

Plantdatum 1999 

Plantafstand 3,00 x 1,09 m  

Boomvorm Y haag, 4 takkers 

Grondsoort Rivierklei  

Watergift fertigatie en beregening 

 
Op dit perceel worden de teeltmaatregelen, bemesting, watergift en gewasbescherming uitgevoerd 
volgens de gangbare advisering van Fruitconsult. 
 

2.2 Behandelingen  
De proef telde 5 behandelingen (tabel 2)  die random over de 180 gemerkte bomen zijn ingeloot en 

uitgevoerd. Elke behandeling werd derhalve op 36 individuele bomen uitgevoerd. 

Tabel 2. Behandelingen. 

1. Onbehandeld 

2. Aangieten met 100 ml Amnitra  vlb. (18% N) + 30 gram Ultraferro (6% Fe EDDHA) per boom 

3. Aangieten met 100 ml Amnitra vlb. (18% N) + 30 gram Ultraferro (6% Fe EDDHA) + 10 ml Humifirst 

4. Inzagen 1 zijdig 

5. Inzagen 2 zijdig 

 
Het aangieten vond plaats op 10 april 2017, net voor voor volle bloei, met 5 liter water per boom die 
met behulp van een gieter op de zwartstrook rond de stam is gegoten (op ca. 1 x 1 m). 
Het inzagen vond plaats met de kettingzaag op 11 april 2017 (afb. 1). Hierbij werd een verticale 
zaagsnede gemaakt, van ongeveer 1 cm diep en ca. 30 cm lengte, vanaf de onderstam, door de 
tussenstam naar het entras. Dit werd gedaan aan 1 zijde van de stam (object 4) of aan 2 zijden 
(object 5). 
 
De behandelingen kwamen bovenop de normale bemesting, die standaard op alle bomen van het 
perceel heeft plaatsgevonden. Deze bestond uit 300 kg/ha Top Mix Fruit 4 (15%N, 28% K2O) op 14 
maart op de zwartstrook en 100 kg KAS 27% N op 18 april breedwerpig. En verder bovenop de 
standaard fertigatie, waarin ook 11,2/ha kg Top Trace Bolikel XP op 17 maart, 10 ltr/ha Humifirst op 
6 april en 6,4 kg/ha Ultraferro op 28 april is gegeven. 
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 Afb. 1. Inzagen op 11 april 2017.                                                                                     
 

2.3 Waarnemingen  
 
De bladstand is op 28 juli en 4 oktober beoordeeld door middel van een bladstandcijfer per boom 
volgens de schaal 1 = zeer slechte bladstand, 3 = slecht, 5 = matig, 7 = goed 9 = zeer goed.  
Op 4 oktober is tevens ook een cijfer gegeven voor de groeikracht, volgens de schaal 1 = geen groei, 
3 = weinig groei, 5 = matig, 7 = sterk, 9 = zeer sterk. 
Bij de oogst is de productie vastgelegd bij 12 bomen per behandeling (in 5 rijen), door het tellen en 
wegen van de geplukte vruchten, waaruit het gemiddeld vruchtgewicht is berekend. 
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3 Resultaten  

3.1 Bladstand 
Tabel 3 geeft de bladstandcijfers gemiddeld per object, tabel 4 geeft per waardering de percentages 
bomen in die klasse.  
 
Tabel 3. Bladstandcijfers gemiddeld per object. 

behandeling Gemiddelde van 
bladstandcijfer juli 

Gemiddelde van 
bladstandcijfer oktober 

Onbehandeld 5,4 5,6 
Aangieten N+Fe 6,0 6,2 
Aangieten N+Fe+Humifirst 6,0 6,0 
Inzagen 1 zijdig 5,6 5,3 
Inzagen 2 zijdig 5,5 5,3 

 
Tabel 4. Percentages bomen per bladstandcijfer (waarneming 4 oktober) 

 % bomen met 

behandeling slechte 
bladstand 

(3) 

slecht-matige 
bladstand 

(4) 

matige 
bladstand 

(5) 

matig-goede 
bladstand 

(6) 

goede 
bladstand 

(7) 

Onbehandeld 0 5 42 42 11 
Aangieten N+Fe 3 3 8 44 42 
Aangieten N+Fe+Humifirst 0 6 14 47 33 
Inzagen 1 zijdig 3 22 25 39 11 
Inzagen 2 zijdig 6 18 29 35 12 

 
Gemiddeld genomen vertoonden de in 2016 teruggevallen 
bomen in 2017 een matig-goede bladstand.  
Het inzagen van de bomen verbeterde de bladstand niet. Uit 
het gemiddelde bladstandcijfer in oktober bleek dat het 
inzagen de bladstand uiteindelijk eerder verslechterde dan 
verbeterde. Dat bleek ook de percentages bomen met een 
slechte en slechte tot matige bladstand. Dat was bij inzagen 
hoger dan bij onbehandeld.  
Aangieten daarentegen gaf wel een verbetering van de 
bladstand. Dit bleek uit een iets hoger gemiddeld 
bladstandcijfer, maar nog meer uit een hoger percentage 
bomen met een goede bladstand. De toevoeging van 
Humifirst aan de stikstof en ijzer beterde het effect daarbij 
verder niet. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                              
                                             Afb. 2. Slechte bladstand 4 okt. 2017      
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3.2 Groei 
De cijfers voor de mate van groei waren nogal 
wisselend. Over het geheel genomen vertoonde het 
hele perceel al verschillende jaren, en ook in 2017, 
een gematigd groeiniveau. Gemiddeld genomen 
vertoonden de proefbomen, die in 2016 last van 
terugvalverschijnselen hadden, ditzelfde beeld.  
Van verdere terugval was in 2017 dan ook geen 
sprake, ook niet bij onbehandeld.  
Gemiddeld genomen hadden de ingezaagde bomen 
een iets lager gemiddeld groeicijfer (tabel 5) dan 
onbehandeld en aangieten, en iets meer 
zwakgroeiende en zwak tot matiggroeiende bomen 
(tabel 6). Ook in dit opzicht gaf inzagen dus geen 
verbetering, maar eerder een verslechtering. 
Aangieten had gemiddeld een even hoog groeicijfer 
als onbehandeld.  
 
 
Tabel 5. Groeicijfers gemiddeld per object. 

behandeling Gemiddelde van 
groeicijfer oktober 

Onbehandeld 5,4 
Aangieten N+Fe 5,5 
Aangieten N+Fe+Humifirst 5,4 
Inzagen 1 zijdig 5,1 
Inzagen 2 zijdig 5,3 

                                                                                                     
 
 
 
 
                                                                                                      Afb. 3. Goede groei en bladstand, 4-10-
2017. 
 
Tabel 6. Percentages bomen per groeicijfer. 

 % bomen met 

behandeling zeer zwak 
groeiend 

(2) 

zwak 
groeiend 

(3) 

zwak-
matig  

(4) 

matig 
groeiend 

(5) 

matig-
sterk  

(6) 

sterk  
groeiend 

(7) 

Onbehandeld 0 8 11 31 31 19 
Aangieten N+Fe 3 11 6 14 39 28 
Aangieten N+Fe+Humifirst 0 3 14 31 39 14 
Inzagen 1 zijdig 0 14 19 22 25 19 
Inzagen 2 zijdig 0 9 15 24 26 26 

 

 



9 
  

3.3 Productie 
Op het hele perceel bloeiden de bomen  maar matig, ook de bomen in de proef. Het wil wel eens zijn 
dat juist teruggevallen bomen in het jaar daarna juist rijker bloeien, maar dat was in deze proef in 
2017 niet het geval.  
Ondanks het koude weer in en na de bloei was de zetting toch goed. Er hoefde slechts een kleine 
kwailteitsdunning te worden uitgevoerd. Uiteindelijk was er sprake van een goede oogst. Uit een 
andere proef, die op hetzelfde perceel lag, kwam naar voren dat de bomen die in 2016 geen 
terugvalverschijnselen vertoonden, in 2017 gemiddeld 118 vruchten per boom  produceerden met 
een gemiddeld vruchtgewicht van 211 gram, wat uitkwam op een productie van bijna 25 kg per 
boom. 
De productie van de bomen in de proef, met in 2016 de terugval-symptomen, lag duidelijk op een 
lager niveau, met gemiddeld 79 vruchten per boom bij de onbehandelde en bij de ingezaagde 
bomen (tabel 7).  Daarmee werd het streefdrachtniveau van 1 vrucht per cm plantafstand (ca. 110 
vruchten per boom) niet bereikt. Het aangieten gaf wel een wat hogere productie dan onbehandeld 
en dan inzagen, met name bij aangieten met ijzer, stikstof en humifirst. Dat gaf een 
productieverhoging van gemiddeld 12 vruchten en ruim 2 kg per boom. Een productieverhoging van 
meer dan 10%! 
Het gemiddeld vruchtgewicht was heel goed te noemen. Het streefgewicht van ca. 200 gram werd 
meer dan bereikt. Daarin speelt natuurlijk ook de tamelijk lage vruchtdracht een rol. Maar duidelijk 
was wel dat de terugval in 2016 hierin geen negatief effect meer had.  Opvallend was dat inzagen 
een lager gemiddeld vruchtgewicht had dan onbehandeld, vooral bij 2 zijdig inzagen, bij een zelfde 
productieniveau.  
Ook het aangieten met ijzer, stikstof en humifirst liet een wat lager gemiddeld vruchtgewicht zien 
dan onbehandeld. Dit kan echter toegeschreven worden aan de hogere vruchtdracht. In het 
verleden liet een demo op hetzelfde perceel namelijk zien dat het gemiddeld vruchtgewicht met ca. 
7 gram daalt, bij elke 10 vruchten per boom meer. 
 
Tabel 7. Productie 2017. 

behandeling Aantal vruchten per 
boom 

Kg/boom Gemiddeld 
vruchtgewicht (g) 

Onbehandeld 79 17,7 225 
Aangieten N+Fe 83 18,9 228 
Aangieten N+Fe+Humifirst 91 19,9 220 
Inzagen 1 zijdig 78 17,2 219 
Inzagen 2 zijdig 79 16,6 210 
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4 Conclusies 

In 2017 vertoonden de Conferencebomen die in de herfst van 2016 symptomen van terugval en pear 

decline lieten zien, geen verdere terugval. Gemiddeld genomen was sprake van matig goede 

bladstand en van een normaal, gematigd groeinveau. Wel lag de productie duidelijk lager dan bij de 

bomen die in 2016 geen symptomen vertoonden, maar het gemiddeld vruchtgewicht was wel heel 

goed. 

Het maken van één of twee verticale zaagsnede(n), 1 cm diep en ca. 30 cm lang van onderstam, door 

de tussenstam tot in de stam van het ras, gaf geen verbetering van groei, bladstand en productie. 

Integendeel, inzagen veroorzaakte juist een iets mindere bladstand, iets minder groei en  een iets 

lager gemiddeld vruchtgewicht.  Geluiden vanuit de praktijk en het buitenland dat inzagen positief 

zou zijn, kunnen dus vanuit deze proef niet bevestigd worden. 

Aangieten met 100 ml ammoniumnitraat (18%) en 30 gram Ultraferro (6% FE EDDHA) per boom 
daarentegen gaf wel een verbetering van de bladstand. Dit bleek uit een iets hoger gemiddeld 
bladstandcijfer, maar nog meer uit een hoger percentage bomen met een goede bladstand. De 
toevoeging van 10 ml Humifirst per boom aan de stikstof en ijzer beterde het effect daarbij niet 
verder.  
Aangieten gaf ook een lichte verbetering van de productie. De toevoeging van Humifist gaf hierbij 
nog een extra productieverhoging. Ten opzichte van onbehandeld was bij het aangieten met stikstof, 
ijzer en Humifirst sprake van ruim 10% productieverhoging.  
 
Deze resultaten werden behaald op een perceel met een hoog standaard verzorgingsniveau, met 
fertigatie, waarin ook al standaard een ijzergift plaats vond en humifirst werd gegeven. En ook op 
bomen waarbij in 2017 van nature sprake was van geen verdere terugval, maar van een redelijk 
gezonde bladstand, groeiniveau en productie. Dit verklaart mogelijk dat het positief effect van het 
aangieten relatief klein was. Bij minder goede omstandigheden zou het positief effect mogelijk 
groter kunnen zijn.  
 


