
Ras Elshof 
Plantdatum 2018 
Plantafstand 3,0 x 1,0 m 

(3333 bmn/ha) 
Alle bomen zijn geplant met ca. 
10 ltr Substrado. 
Er is sprake van herinplant na 
appel, met fertigatie en 
beregening. 

Iedere onderstam is geplant met 
twee veredelingshoogten:  
10 cm (‘diep’ geplant) en 
25 cm (‘hoog’ geplant)  
In totaal zijn er dus 16 objecten,  
in 4 herhalingen. 
 
 

Perceel West 3B rij 18-24 

Resulaten onderstammenproef Elstar t/m 4e productiejaar 2022 
 

 
 
In de proef zijn 8 onderstammen opgenomen: 
1. M.9 T337 
2. G.11 
3. G.16 
4. G.41 
5. G.202 
6. Mark 
7. B.9 
8. Voinesti 2 
 

Resultaten tot en met 2022  
G.11, G.16, G.41, G.202 en Mark gaven de eerste 4 
jaren meer groei en vitaliteit dan M.9. Hoog 
planten gaf bij deze onderstammen een 
gematigder groei dan diep planten. Dit was 
positief. Deze hoog geplante onderstammen 
vertoonden nog steeds een betere vitaliteit dan de 
diep geplante M.9.  
Maart 2022 is selectieve wortelsnoei toegepast, 
eenzijdig. De tabel geeft aan bij hoeveel procent 
van de bomen dit is gedaan.  
Voor G.202 was dit het tweede opeenvolgende jaar 
dat wortelsnoei plaatsvond, voor de andere bomen 
was dit de eerste keer. 
Als gevolg van de wortelsnoei lag de groei van de 
G-onderstammen en Mark in 2022 op een mooi 
niveau.  
De groei van de hoog geplante M.9 en B.9 was veelal wat te zwak. Dit ging 
ook duidelijk ten koste van de productie. 
Voinesti 2 groeide duidelijk zwakker dan M.9,  gaf een lagere productie en 
kleinere vruchten. De groei van Voinesti 2 was in deze proef duidelijk te 
zwak, zeker bij hoog planten. 
Na de lagere producties in 2021 (vanwege beurtjarigheid na de zeer hoge 
producties in 2020) lag in 2022 (het 4e productiejaar) de productie bij de 
meeste onderstammen op een zeer hoog niveau.  
Er werd bij de hoog geplante G.41 en G.16 gemiddeld tot ca. 25 kg per 
boom geplukt. Ook de diep geplante G.11 produceerde gemiddeld bij 25 
kg per boom. 
G.16 gaf de meeste vruchten per boom. Dit ging wel ten koste van de 
vruchtgrootte.  

 

 Aantal vruchten per boom 2022 Kg per boom 2022 Gem. vruchtgewicht (g) 2022 

 diep geplant hoog geplant diep geplant hoog geplant diep geplant hoog geplant 

M.9 T337 138 92 22,8 15,3 166 168 

G.11 155 135 24,7 22,3 160 166 

G.16 160 158 24,2 25,0 154 159 

G.41 146 150 24,0 25,3 165 170 

G.202 124 121 18,9 19,3 152 159 

Mark 148 129 22,1 19,9 150 156 

B.9 117 127 19,1 19,0 163 150 

Voinesti 2 99 88 15,2 12,9 154 145 

% gewortelsnoeide bomen maart 2022 

 diep geplant hoog 
geplant 

M.9 T337 11 0 

G.11 100 69 

G.16 65 0 

G.41 95 12 

G.202 100 53 

Mark 53 21 

B.9 26 0 

Voinesti 2 0 0 

In deze proef worden enkele interessante appelonderstammen getest bij Elstar in een herinplantsituatie. Hierbij 
wordt ook nagaan wat het effect is van hoger of dieper planten.  
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Bij Elstar is een gemiddeld vruchtgewicht van 165 -170 gram ongeveer de streefwaarde voor een goede maatsortering. 
Dit werd bij deze zeer hoge vruchtdracht bij G.16 (net) niet gehaald. 
Ook bij G.11 en G.41 lagen de aantallen vruchten per boom hoger dan bij M.9. Als gevolg hiervan én van het feit dat er 
wortelsnoei was toegepast was de vruchtmaat bij deze onderstammen in 2022 niet grover dan van M.9, in 
tegenstelling tot de eerdere jaren.  
Mark had in 2022 ook duidelijk meer vruchten dan M.9. Dit, plus het feit dat duidelijk meer bomen waren 
gewortelsnoeid, gaf een kleinere vruchtmaat. 
 
Cumulatief gezien over de eerste 4 productiejaren gaven G.11, G.41 en Mark hogere producties dan M.9, zowel bij 
diep planten als bij hoger planten. Diep geplante G.16 en G.202 gaven over de eerste 4 productiejaren gezien een 
vergelijkbare productie als diepgeplante M.9. Hoog geplante G.16 en G.202 gaven duidelijk hogere producties dan 
hooggeplante M.9. 
 

 
 
 
Helaas is deze proef dit jaar niet langer extern gefinancierd. Dit jaar is de proef vanuit de proeftuin supporterpot 
gefinancierd. Dit is echter een grote proef, die een flinke aanslag maakt op dit budget. Wij willen de proef graag nog 4-
5 jaar vervolgen, omdat vanaf nu pas duidelijk wordt of de grote groeikracht van de G onderstammen en van Mark 
niet averechts gaat werken. Ook moet vastgesteld worden of op volwassen bomen de productiviteit en/of 
beurtjarigheid van de G-onderstammen verschillend is ten opzichte van M.9. Daarnaast is het natuurlijk interessant 
om de B.9 langjarig te vergelijken met de M.9. Tot slot zijn zaken als vochtbehoefte en gevoeligheid voor ziekten zoals 
bloedluis, interessante zaken om goed op te volgen. Wij hopen daarom de komende maanden met diverse partijen in 
gesprek te gaan om deze proef ook voor de volgende 4-5 jaar te borgen. Zowel voor teelt als boomkwekerij is dit een 
heel belangrijke proef. Deze proef geeft immers sturing aan de toekomst van de appelteelt. 

 
 
26-9-2022, Pieter van der Steeg 


