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TELEN EN VERZORGEN VAN AARDBEIPLANTEN 
MET MICOSAT 

 
Planten: 
 
De mycorrhizae direct of zo dicht mogelijk bij de wortels aanbrengen. De wortels 
groeien uiteindelijk naar de mycorrhizae toe. Mycorrhizae is beperkt in mobiliteit. 
Met granulaat:   Micosat F  3-4 gram per plantje, 15 – 25 kilo per hectare. Met 
granulaatstrooier in de plantveur strooien. 
 
In water opgelost: Micosat Seeds WP 1-2 gram per plantje  6 – 10 p/ha 
Direct op de wortels spuiten bij het planten. Of in de plantsleuf spuiten waar de 
wortels dan bovenop komen. Zijn de planten eenmaal geplant dan kan er worden 
aangegoten. Direct na het aangieten of een dag erna met veel water naspoelen om 
er zorg voor te dragen dat de mycorrhyzae voldoende in de grond dringt en de 
wortels van de plant kan bereiken. 
 
De schimmels en bacteriën in de Micosat producten koloniseren sneller en breiden 
zich in een grote gebeid uit teneinde een goede weerstand tegen ziekten op te 
bouwen. Mycorrhizae koloniseert na 3-4 weken en zal dan in staat zijn arbusculair te 
gaan. (in de wortel treden) 
 
Verzorgen van het gewas: 
 
Binnen een week na het planten starten spuiten met: 
Micosat TAB PLUS WP  1-2 kg per ha. Afgewisseld met: 
Micosat LEN WP   1-2 kg per ha. 
Herhaal dit om en om 2 tot 3 maal ( in totaal dus 4-6 maal spuiten) 
 
Gebruik 7-10 dagen voor de oogst, om de houdbaarheid van de aardbeien te 
verhogen 1 maal: 
Micosat VO12 WP  1-2 kg per ha.  
 
De wateroplosbare producten (WP) kunnen eenvoudig in water worden gemengd, 
echter na 20-30 minuten zakt het uit. De wortelfragmenten waarop de mycorrhizae is 
geënt laat los en zinkt naar de bodem van de tank. De vloeistof dient dus tijdens het 
spuiten constant in beweging te blijven om uitzakken te voorkomen en eventueel 
verstopping tegen te gaan. Heeft de tank onvoldoende beweging of wordt het 
onvoldoende rondgepompt dan zijn er aparte wervelpompjes die in de tank 
gehangen kunnen worden die de vloeistof optimaal blijven mengen. 
 
Pas op met fungiciden tijdens het planten. Een deel of mogelijk alle mycorrhizae en 
werkzame schimmels kunnen aangetast worden. 
Niet systemische fungiciden die bovengronds worden gespoten hebben geen invloed 
op de mycorrhizae, schimmels en bacteriën onder de grond. 
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