fil

\

Ë

1

b.

-{u
'{+-

I

1

{

,ffi

s&

I

r'*

-k-

-\,,

walnoot

walnoot

en verder in alfabetische volgorde: Adams 10, Chandler, Chase, Corne, Esterhazy ll,
Franquette, Hartley, Howard, Plovdivski, Sibisel 39, Sunland, Tehama en Weinsberg 1.
Er zijn een aantal rassen in onderzoek waarover nog geen oordeel kan worden
uitgesproken omdat ze nog tekort beproefd zijn. Het betreffen: Amphion, Coenen, Lara,
Pedro en de Franse nummers H91-10, H94-11 (recent Fernette genoemd) en H94-12

Walnoot
(Juglans regía L.l

S.J. Wertheim (FPO)

lnleiding

{recent Fernor genoemd).

op commerciëre schaar in ons rand geteerd; wer door
groenbeheerders en liefhebbers. Dat de teelt noo¡t is doorgebroken, is waarschijnlijk
te
wijten aan het feit dat in het verleden u¡tsluitend zaailingen gebruikt werden, doordat er
geen methode van vegetat¡eve vermeerdering bestond. Een zaailing bezit een
zeer lange

Raseigenschappen van belang bij de rassenkeuze

walnoten worden n¡et

jeugdperiode waarin de boom niet kan bloeien en dus geen vruchten
kan dragen.
Bovendien bleken de meeste zaailingen niet te voldoen. Slechte nootkwaliteit, giote

voor ziekten, onvoldoende winterhardheid waren bijvoorbeeld
eigenschappen die tot gevolg hadden dat het gedrag van vele zaailingen teleurstelde.
lntussen is vegetatieve vermeerdering wel mogelijk geworden door enten of ocureren
op
onderstam en zijn er betere rassen geselecteerd. Enkele daarvan hebben bewezen
ook in
ons land zeer goed te voldoen. D¡t opent, zeker voor liefhebbers, de mogelijkheid
om
met succes noten te telen.
gevoeligheid

walnoten vallen van nature uit de bolsters, die zich bij rijpheid openen. De noten
moeten niet lang op de grond blijven liggen, omdat ze dan snef verkleuren of kunnen
gaan rotten. ln geen geval moeten noten worden afgeslagen of geknupperd.
Dit kost
toekomstig vruchthout en maakt dat ook onrijpe noten worden geoogst. omdat de
noten over een periode van enkele weken afvallen, moet bij voorkeur enkele malen per
week met de hand of machinaal worden verzameld.
uit globale economische berekeningen, gemaakt in 199b, bleek dat bij een gemiddelde
productie van 3 ton per ha van uit- en inwendig goede noten een prijs van
f 6,- per kg
nodig is om rendabet te kunnen telen. H¡erbij is gerekend vanaf het jaar dat de
bomen
redelijk in productie komen. Bij 4 ton zou de prijs tot f b,- per kg kunnen
daren.
omgerekend met 200 bomen per ha, de dichtheid van de bomen in wilhelminadorp,
komt dit voor 4 ton neer op 20 kg per boom en voor 3 ton op .l S kg goede noten per
boom gemiddeld over de productieve periode.

Voor meer details over de walnotenteelt wordt verwezen naar het Franse boekje
Noyer. Nouvelles techniques' uitgegegeven door de organisatie cïiÍl
rue

75009 Paris).
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Bergère

Het toetsen van warnootrassen duurt rang en aangezien het onderzoek aan
walnootrassen recent is, moet de hier gemaakte rassenkeuze als voorlopig worden
beschouwd. Van een aantal rassen die in de periode 1gg1 tot.l 9g6 in wilhelminadorp
zijn geplant, kan een oordeel gegeven worden, van rassen van recentere
datum niet.
Vier rassen haalden de opbrengstnorm; Broadview kwam gemiddeld over
de jaren 1993
tot en met I997 op 23,1 kg, parisienne 19,2, Soleze 17,4, Nr. 139 16,2 en her
Nederlandse ras Buccaneer haarde de raagste norm net niet
114,7 kg), maar kan zeker
als bestuiver dienen. soleze wordt toch niet aanbevolen, omdat dit ras
in Frankrijk van
zeer beperkte beteken¡s wordt geacht en ook wat gevoelig blijkt voor
ziekten.
De volgende rassen kunnen op grond van een aantar neg;tieve eigenschappen,
zoars te
lage productie, te kleine noten, schaargebreken of te grote g"uolìighuid uoo,
bladziekten, niet worden aanbevoren. Dit zijn: de Duitse nr-."r" z{, lzo,2a6,
1247
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Bloei en bestuiving. Mannelijke en vrouwelijke bloemen komen bij de walnoot wel aan

dezelfde boom, maar gescheiden, voor. Mannelijke bloemen zijn in katjes verenigd.
Vrouwelijke bloemen bevinden zich al of n¡et in trossen aan het einde van nieuwe
scheuten, die ¡n het voorjaar ontstaan uit de eindknop van de langloten en uit enkele
daaaronder gelegen knoppen. Bij zogenaamde kortlotdragers komen vrouwelijke
bloemen ook aan de kortloten voor, dus meer gespreid langs de takken. Deze rassen zijn
dus in principe veel vruchtbaarder. Vele walnootrassen kunnen vrucht zetten met eigen
stuifmeel, maar gescheiden bloeitijd van de mannelijke en vrouwelijke bloemen kan dit

beletten. Bij vele rassen beginnen de mannelijke bloemen eerder te bloeien
{protandrische rassen), maar het omgekeerde komt ook voor (protogyne rassen).

wanneer gescheiden bloei voorkomt, moeten bestuiverrassen worden geplant, waarvan
de mannelijke bloei zoveel mogelijk gelijk valt met de vrouweli.jke bloei van het te
bestuiven ras. Omdat walnoot een windbestuiver is die zeer veel stuifmeel levert,
worden meestal slechts enkele bestuiverbomen per hectare geplant. ln Frankrijk worden
hooguit vier bestuiverbomen per ha geplant. Er zijn rassen die zonder eigen of vreemd
stuifmeel toch noten leveren. ln principe zijn dit vruchtbare rassen, maar de neiging tot
deze 'apomictische' vruchtzetting wisselt per jaar, zodat het aanplanten van een
bestuiver toch raadzaam is. Bij walnoot geldt dat elke bestuiver goed is zolang de
bloeiperiode maar overlapt met die van het te bestuiven ras.
Productiviteit. De productiviteit wisselt per jaar en per ras. Daarnaast zijn er rassen die
laat in product¡e komen en daarom niet direkt in aanmerking komen om aan te planten.
Voorbeelden zijn de Franse rassen Franquette en Parisienne. parisienne wordt
desondanks toch proefsgewijs aanbevolen. walnotenbomen kunnen namelijk zeer oud
worden; vroege productiv¡teit wordt daardoor relatief minder belangrijk. Andere rassen
blijken wel vroeg en ook nog regelmatig noten te geven. Het meest uitgesproken
voorbeeld is Broadview. Bomen van dit ras, in de proeftuin te wilhelminadorp geplant,
droegen jaarlijks vanaf het vierde groeijaar vrucht.
onvoldoende productiviteit kan voor een deel berusten op (te) vroeg uitlopen van de
knoppen in het voorjaar waardoor nachtvorstschade aan de jonge scheuten en daarmee
aan de vrouwelijke bloemen kan ontstaan. Rassen die vroeg u¡tlopen kunnen dus beter
niet geplant worden. ook de rassen Broadview en Buccaneer kunnen in sommige jaren
nachtvorstschade oplopen, maar dat geldt meer in het binnenland dan in de kusttreek.
ook gevoeligheid voor w¡ntervorst, waardoor twijguiteinden kunnen bevriezen en
afsterven, leidt tot verliezen aan productie.
Vatbaarheid voor ziekten. Walnoten kunnen te lijden hebben van bacteriebrand lXanthomonas campesfl'/s pv. juglandis / en van bladvlekkenziekte (Gnomonia teptostyta). Bladbeschadiging en bladval, en daardoor oogstderv¡ng en kwaliteitsverlies kunnen gevolgen
189
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z¡jn van deze ziekten. Bij jarenrange aantasting kunnen de bomen zeer verzwakken.
het Duitse Nr. 139 zijn in
wilhelminadorp nogal vatbaar gebleken voor bradvrekkenziekten, het Franse
ras
Parisienne weinig en het Nederlandse ras Buccaneer, maar voorar het
canadese ras
Broadview zeer weinig. De raatste twee hebben ondanks het ontbreken van enige
bespuiting, alle jaren een gezonde bladstand te zien gêgeven. Dit is een zeer groot
voordeel voor liefhebbers, maar ook voor een eventuele 'biologische, teert.
Rassen verschillen in vatbaarheid. Het Franse ras soleze en

Kwal¡teit. Rassen kunnen verschillen

in uiterlijke en

Andere kwaliteitsgebreken zijn:

te kreine of variabere nootgrootte, asymmetrische
nootvorm en het voorkomen van veel onvolledig gevormde of beschimmelde
kernen. Het
laatste kan een gevorg zijn van'gapende'scharen. De schaarkreppen
sruiten bij rijpheid
dan niet geheel. Gemiddeld is in de afgelopen jaren in wilhelminadorp
van een aantal op
al deze aspecten onderzochte rassen het ras Broadview als beste
naar voren gekomen.
Onderstammen
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I Zie voor de betekenis van de gebruìkte rubr¡ceringsletters blz. 5.

Rasbeschr-rjv¡ngen

De meest gebru¡kte onderstammen zijn zaairingen van de Gewone warnoot (Jugtans
regia) en de Zwarte Walnoot lJ. nigral De eerste verdient de voorkeur
omdat de bomen
er ouder op kunnen worden. De Zwarte warnoot is namerijk overgevoerig voor het
kersenbladrolvirus, dat in warnoot kan voorkomen, waardoor
bomen na verroop van
jaren voortijdig kunnen afsterven. Dit virus kan via
stuifmeel verspreid worden en dan,
langzaam maar zeker, verspre¡dt het zich vanuit de broemen door
de boom. wanneer het
virus de onderstam bereikt, reageert deze met afsterven. rn Nederrand
wordt Gewone
walnoot het meest ars onderstam gebruikt, maar in Duitsrand ook de Zwarte
warnoot.
De groeikracht van de rassen is op beide onderstammen ongeveer
even sterk. omdat
door opkweek in de boomkwekerij op een onderstam de penworter ontbreekt
die b¡j
zaailingen normaar is en voor goede verankering zorgt, moet
een verederde boom in de
boomgaard diep geplant worden {met de veredãlingsplaats net in
de grond) om scheef
waaien te voorkomen. ook het aanbrengen van een stevige steunpaar
in de

te bevelen.

Rubricering!) en overzicht van de eigenschappen van walnootrassen
De rassen zijn alfabetisch gera ngschikt

innerlijke nootkwaliteit.

schaalgebreken zijn een veervurdig voorkomend euver: een onvoiledige vorming
van de
houten schaal rond de eetbare kern. Dit treedt voorar aan de top uun
d" noot op en u¡t
zich als dunne of weke schaalgedeelten of zelfs het plaatselijk ontbreken van
stukken
schaal' ln bepaalde jaren treden schaargebreken, waarschijnrijk ars gevorg van
een
-weinig
slechte zomer, veelvurdig op. Broadview is in zurke jaren ars
,.as
gevoerig
gebleken voor schaalgebreken. ln mooie zomers komen schaalgebreken
"nig
weinig voor,.in
natte sombere zomers veel meer.

aan

Overzichtstabel

begrnjaren is

De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.

A - Broadview

Een ras u¡t Br¡ts Cotumbia (Canada), daar

omstreeks

1919 gezaaid door een zekere uthkie, die een zending

noten uit Odessa (Rusland) invoerde. De zaaiting werd in
7922 op de 'Broadview farm, geplant en droeg in lg2g
voor het eerst vruchten. De boom werd opgemerkt door
J.U. Gellatly u¡t Westbank, Brits Columbja en deze
selecteur vermeerderde en verspreidde het ras in de
Verenigde Staten.

Broadview is sinds 1974in wirhelminadorp in beproeving, maar pas
vanaf 1gB1 in een
goede rassenvergelijking. ln het v¡jfde groei-jaar waren
al redelijkle aantailen noten
geoogst en daarna bleef de productie op een hoog peil,
z¡j het met enige jaarlijkse
schommelingen. Broadview heeft qua productiv¡teit en kwaliteit
zo goed volàaan dat dit
ras voor Nederlandse omstandigheden kan worden aanbevolen.
Ook elders in ons land
draagt Broadview goed.
Groei:
Matig sterk; vormt een vrij dichte kroon door de vorming van vrij veer
kortloten. De boom is zeer winterhard. De knoppen lope-n middentijds
uit.
Bloei en vruchtzetting: De mannerijke broemen bloeien vóór de
vrouwelijke. Er is geen
overrap en dus geen zerfbestuiving mogerijk, De mannerijke broei vindt
plaats in mei, de vrouwelijke vanaf half mei tot ver in juni.
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Vruchtzetting kan apomictisch zijn. Toch zal aanplant van een

Productiviteit:
Oogsttijd:
Noot:

bestuiverras meer zekerheid bieden.
Treedt vroeg in en blijft regelmatig zeer goed.
De meeste noten vallen in oktòber.
Vrij groot, langwerpig van vorm met een duidelijke naadlijst, waarnaast
de schaal tamelijk diep is gegroefd. Verder is de lichtbruine schaal niet

diep gegroefd. De schaal is goed gesloten, oþent gemakkelijk met de

wat grotere gevoeligheid voor ziekten in vergelijking met Broadv¡ew kan dit ras
slechts
proefsgewijs voor Nederlandse omstandigheden worden aanbevolen.
Groei:
Matig sterk. De knoppen ropen middentijds uit, maar de broei vart raat
waardoor

B

-

Buccaneer

uit het Limburgse Neer, iets dat in de
naam tot uitdrukking is gebracht. Het ras stamt u¡t het
selectieprogramma van het toenmalige IVT te
Wageningen en droeg vrceger het nummer

5l

lO.

Dit gezonde en redelijk productieve ras wordt als bestuiver van Broadview aanbevolen.
Sterk, opþaande groeiwijze, vormt geen kortlot. De knoppen lopen vrij
laat uit. Goed winterhard.
Bloei en vruchtzetting: De vrouwelijke bloei begint eerder dan de mannelijke en eindigt

Groei:

ook later. Omdat de mannelíjke bloei meestal geheel binnen

oogsttijd:

De eerste noten vallen eind september, maar de meeste vallen
gedurende de eerste helft van oktober. Rijpe noten vallen goed uit de
bolster.
Noot:
Vrij groot, kort en breed, met een duidelijke naadlijst; schaal niet diep
gegroefd, lichtbruin van kleur. De schaal is goed gesloten, opent
gemakkelijk met de hand. ln sommige jaren komen scheve noten voor
als gevolg van onvoldoende kernontwikkeling.
Kern:
De kern vult de schaal vrij goed op en is gemakkelijk uit de schaal te
halen; goede smaak.
Ziekten en beschadigingen: weinig vatbaar voor ziekten en schaalgebreken, maar wel
iets meer dan Broadview.

N - Nr.

139

Een Duits ras uit Geisenheim, ook wel Weinheimer
genoemd naar de plaast Weinheim waar de moederboom
stond.

Nr. 139 is sinds 1981 in wilhelminadorp in beproeving en kwam daar vrij vroeg

Oogsttijd:
Noot:
Kern:

komt. Aanprant van een bestuiverras zar meer zekerheid bieden.
Treedt tamelijk vroeg in en blijft regelmatig goed.
De meeste noten vallen in oktober.
Vrij groot met een zwakke naadrijst en een tamerijk gradde mooie richte
schaal. De schaal is meestal goed gesloten, opent gemakkelijk met de
hand.

De kern vurt de schaar vrij goed op en is gemakkerijk uit schaar te
haren. Kern in natte jaren niet artijd voiledig uitgegroLid. Zeer goede

smaak.
Z¡ektenibeschadigingen: ln natte jaren aangetast door ziekten.

N-

Parisienne

Een Frans ras dat daar vooral geteetd wordt op de

de

vrouwelijke bloei valt. is de overlap in bloeitijd van beìde bloemtypen
voldoende voor zelfbestuiving, waardoor ook alleenstaande bomen
goed kunnen dragen. Toch zal aanplant van een bestu¡verras. nog meer
zekerheid bieden. De mannelijke bloei van Broadview dekt slechts het
begin van de vrouwelijke bloei van Buccaneer.
Productiviteit: Treedt vroeg in, is regelmatig en vrij goed, maar door het ontbreken
van kortlot, dus van veel vrouwelijke bloemen, lang niet zo hoog als
van Broadview.

voorjaar grotendeers

en dus geen zelf bestuiving mogelijk. Vruchtzetting kan
apomictisch zijn dus zonder tussenkomsi van eigen of vreemd
stuifmeel, wat de regelmaat en hoogte van de productie ten goede

Productiviteit:

Een Nederlands ras

in het

overlap

De kern vult de schaal vrij goed op, maar lost niet zo gemakkelijk;

goede smaak.
Ziekten/beschadigingen: Weinig vatbaar voor ziekten en schaalgebreken.

broemen nachtvorsten

Bloei en vruchtzetting: De mannelijke bloemen bloeien vóór de vrouwelijke.
Er is geen

hand.

Kern:

de

ontlopen.

linkeroever van de rivier de tsère en aan de voet van de
Vercors.

Parisienne is sinds 1gB1 in wirherminadorp in beproeving en kwam
daar zeer raat (pas in

het negende groeijaar) in productie, maar heeft daarna goed gedragen.
omdat dit
weinig gevoelig is voor ziekten en een goede nootkwariteit bezit, kan
dit ras
bestuiver proefsgewijs voor Nederlandse omstandigheden worden
aanbevolen.

Groei:

ras
ars

Sterk; vrij steire groeiwijze. De knoppen ropen raat u¡t en ontropen

daardoor de nachtvorsten in het voorjaar.
Bloei en vruchtzetting: De mannerijke broemen broeien vóór
de vrouwerijke. Er is geen
overrap en dus geen zerfbestuiving mogerijk. De manneri¡ke broei vindt

plaats in mei, de vrouwelijke zoveel later dat slechts
een geringe

bloeioverrap bestaat. Bestuivers zijn dus nodig. rn Frankrijk worden
daarvoor speciale rassen aanbevolen (Meylãnnaise of Ronde de
Montignac).

Productivite¡t: Treedt laat in, maar is daarna goed.

Oogsttijd:
Noot:
Kern:

De meeste noten vallen in oktober.

tot vrij groot, rangwerpig van vorm, naadrijst weinig opvailend
aan de bovenkant van de noot. De schaal is goed gesloten, opent
Groot

gemakkelijk met de hand.
De kern vurt de schaar vrij goed op en is gemakkerijk uit
de schaat te
halen; goede smaak.

Ziekten/beschadigingen: weinig vatbaar voor ziekten.
schaalgebreken voorkomen.

rn jeugdjaren kunnen

veer

in

productie (n¡et zo vroeg als Broadview) en bleef daarna goed produceren. Ge¡et op de
192
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B

-

Buccaneer

walnoot

N

-

Nr. 139

N

-

Parisienne
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