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Voor alle fruitbomen

Mycorrhizae zijn micro-organismen, die in de bodem samen met nuttige
schimmels en bacteriën zorgen voor een optimaal bodemleven.
Micosat bestaat uit een selecte groep endo- en ecto mycorrhiza, schimmels , bacteriën en Trichoderma afgestemd op de wortels van de betreffende fruitboom.
De mycorrhizae-schimmels groeien, eenmaal in de grond aangebracht,
binnen ongeveer een week uit tot een kolonie. De ecto-mycorrhizae
blijven aan de buitenzijde van de wortels. De endo-mycorrhizae gaan
uiteindelijk een symbiose aan in de wortel van de plant.
Eenmaal binnengedrongen in de wortels van de gastplant helpt het de
plant beter voedingstoffen op te nemen zoals magnesium, stikstof,
calcium, kalium en fosfor. Daarnaast onttrekt de plant beter sporenelementen uit de bodem zoals koper, zink en ijzer. De plant groeit beter en
breidt het wortelgestel (Rhizosfeer) aanzienlijk uit waardoor nog meer
voeding en water kunnen worden opgenomen.
De groei wordt gestimuleerd en dat resulteert uiteindelijk in een betere
opbrengst. Niet alleen van appelbomen, maar ook van peren-, pruimenen kersenbomen enz.
De mycorrhizae verhogen, samen met de goedaardige schimmels en
bacteriën, de weerstand tegen ziekten. De boom groeit beter en de kwaliteit van de vruchten neemt toe. Boven de grond bouwt het gewas meer
weerstand op door te spuiten met in water opgeloste Micosat.

Micosat F MO WDG en WP en Micosat Fruit WDG zijn een granulaat dat
bij het planten bij de wortels wordt aangebracht. Met een dipgel kunnen
de wortels in de Micosat worden gedoopt. Gebruik in verhouding 40 liter
water op 1 liter Micosat en 250 gram dipgel.
Micosat WP producten kunnen in water worden opgelost en in de
bodem worden aangebracht of op het blad worden gespoten (om de
8-12 dagen). Pas interval en dosering aan afhankelijk van de bodemgesteldheid en ziektedruk. Meng niet meer dan 1 kilo op 100 liter water
in verband met uitzakken van het product in de watertank.
Speciale roerpompen zijn op verzoek verkrijgbaar.
Micosat voor het planten
Micosat Fruit WDG

Granulaat Ca 10 kg/ha

Voor herinplant. Weerstand tegen
met name Pythium en Fusarium.

Micosat MO WP en
WDG

Poeder en
Ca 10 kg/ha
granulaat

Nieuwe aanplant. Weerstand tegen bodemschimmels.

Micosat voor de verzorging
Micosat F TAB WP Poeder

800 gr/ha Weerbaarder tegen schimmelziekten

Micosat F LEN WP Poeder

1-4 kg/ha Weerbaarder tegen insecten/nematoden

Micosat PO WP

700 gr/ha Weerbaarder tegen meeldauw

Poeder

Micosat VO12 WP Poeder

700 gr/ha Laatste bespuiting verhoogt houdbaarheid

Raadpleeg uw adviseur voor de juiste doseringen.
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Doseringstabel per boom Micosat MO FRUIT stimuleert het bodemleven met speciale samenstelling van bacteriën en schimmels om extra weerstand te
bieden tegen ziekten in de bodem. De mycorrhiza geeft weerbaarheid aan de boom en bevordert de groei en uiteindelijk
MO Fruit de opbrengst.
Micosat
Lengte
Gram
Om meer weerstand tegen nematoden (aaltjes ) te geven is er Micosat LEN (in granulaat of in water oplosbaar poeder).
15 cm
2,5
Dit kan eenvoudig in de watertank worden opgelost. Injecteren kan met de handmatige injectielans, die te koop maar ook te huur
20 cm
2,5
is. Of door middel van een injectiewiel dat achter de tractor gehangen kan worden. Minimaal 100 liter water gebruiken voor 1 kilo
25 cm
3
Micosat MO Fruit of Micosat MO WP. Werkdruk 3 bar. Zuig-persfilter 80—100 mesh. Dop Rood doorlaat 0,4
30 cm
4
Bomen planten
40 cm
4
Kan met Micosat F UNO of met speciaal voor fruitbomen samengestelde Micosat MO FRUIT. Het granulaat kan in de veur of het
50 cm
8
plantgat worden gestrooid. Vooraf kunnen de boompjes ook worden gedipt in water opgeloste Micosat MO met dipgel.
60 cm
8
De behandelde bomen kunnen dan nog enkele dagen worden bewaard voordat ze worden geplant.
70 cm
10
80 cm
10
Kijk samen met uw adviseur goed naar de hoeveelheid organische stof in uw bodem,
90 cm
15
daarvan is minimaal 1,5 % nodig. Meng gerijpte compost of stalmest door de grond.
100 cm
15
Teveel kunstmest is af te raden. Bespreek de doseringen voor Micosat ook met uw
120 cm
20
adviseur. Voor vragen bel Micosat Nederland.
150 cm
30
Afhankelijk van de bodemsamenstelling en de temperatuur is Humifirst (10 kg p/ha) aan
200 cm
40
te bevelen om de groei van de microben (bodemleven) te bevorderen. Indien de bodemtot 300 cm
omstandigheden goed zijn en blijven, is 1 maal doseren bij het planten voldoende.

