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Inleiding
In de fruitteelt is de gezondheid van de fruitbomen erg belangrijk. Een gezonde boom groeit beter,
zorgt uiteindelijk voor een grotere opbrengst en heeft een hogere weerstand. Daarnaast is voor een
duurzame teelt het onderhouden van een goede, gezonde en vruchtbare bodem van groot belang.
Micosat helpt bij het behalen van deze doelen. De producten van Micosat bestaan uit mycorrhiza,
schimmels en bacteriën, die het bodemleven stimuleren om extra weerstand te bieden tegen ziekten
in de bodem. De mycorrhiza geeft weerbaarheid aan de boom en bevordert de groei en uiteindelijk
de opbrengst.
Mycorrhiza is een micro-organisme dat samen met schimmels en bacteriën zorgt voor een optimaal
bodemleven. De producten van Micosat bestaan uit een selecte groep mycorrhiza, schimmels en
bacteriën die afgestemd zijn op de wortels van fruitbomen. De mycorrhiza-schimmels groeien,
eenmaal in de grond aangebracht, binnen ongeveer 4 weken uit tot een kolonie. De endomycorrhiza
gaat een symbiose aan met de wortel van de boom. Eenmaal binnengedrongen in de wortels van de
gastplant bevordert de symbiose de opname van stikstof, magnesium, kalium en fosfaat. Daarnaast
onttrekt de plant spoorelementen zoals koper, zink en ijzer beter uit de bodem. De plant groeit beter
en breidt haar wortelgestel (rhizosfeer) aanzienlijk uit waardoor nog meer voeding en water
opgenomen wordt. Dit stimuleert de groei en dat resulteert uiteindelijk in een meeropbrengst. 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 bouwen
de bomen meer weerstand op door te spuiten met in water opgeloste Micosat. Bovendien zijn
Micosat producten 100% biologisch en goedgekeurd door SKAL.
Micosat staat voor een schone bodem en gezonde productie door een alternatief te bieden voor de
chemie in de land- en tuinbouw. Daarnaast verrijkt Micosat de bodemstructuur, zowel op korte als
lange termijn. Het bodemleven wordt gestimuleerd en vastgelegde bodemvoorraden fosfaat die vaak
voor 8-10 jaar voeding aan de gewassen kunnen geven, worden door het toedienen van Micosat
beschikbaar. Extra fosfaat toevoegen bij de bemesting is dan overbodig.
Micosat kan worden toegepast bij het aanplanten van de fruitbomen, maar ook worden geïnjecteerd
bij bomen die al een langere tijd staan. In oudere boomgaarden treedt eerder bodemvermoeidheid
en -uitputting op. Micosat helpt deze problemen tegen te gaan.
Het doel van dit onderzoek is de effecten van de toepassing van Micosat bij de fruitbomen in kaart te
brengen. Daarnaast kan er aan de hand van de resultaten worden bepaalt welke metingen relevant
zijn voor het volgen van de proeven in de komende jaren. Daarvoor zijn proeven gedaan in
verschillende boomgaarden waarbij de bomen waar Micosat is gebruikt, worden vergeleken met de
controle bomen, waar geen Micosat is toegepast. Zowel appelbomen als perenbomen zijn
onderzocht.
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Proeven
Voor het testen van de effecten van Micosat kunnen verschillende producten worden gebruikt.
Daarnaast worden de proefopzet en de metingen die zijn uitgevoerd besproken.

Producten
In de fruitteelt kunnen verschillende Micosat producten worden
toegepast.
Micosat Fruit is een gespecialiseerd product voor de fruitteel.
Dit product wordt toegepast in de bodem en wordt in
granulaatvorm geleverd. De toepassing kan direct in de
granulaatvorm. Daarnaast kan het product ook worden opgelost
in water en vervolgens worden geïnjecteerd. In beide gevallen is
het belangrijk dat het Micosat product zo dicht mogelijk bij de
wortels van de boom worden ingebracht.
Micosat FRUIT kan worden toegevoegd bij de plant van de
fruitbomen (Tabel 1). Het granulaat kan in de veur of het
Figuur 1 Het injectiewiel voor het
inenten van de fruitbomen
plantgat worden gestrooid. Vooraf kunnen de boompjes ook
worden gedipt in water opgeloste Micosat MO met dipgel. De
behandelde bomen kunnen dan nog enkele dagen worden bewaard voordat ze worden geplant. De
Micosatproducten kunnen echter ook geïnjecteerd worden bij fruitbomen die al meerdere jaren
staan. Hiervoor kan een handmatige injectielans gebruikt worden, of een injectiewiel voor het
efficiënt inenten van de fruitbomen (Figuur 1).
De dosering van de Micosat producten is onder andere afhankelijk van de lengte van de bomen,
verschilt per boomgaard en kan in overleg met Micosat of een teeltadviseur worden bepaalt.
Verder zijn er speciale producten voor de verzorging van de bomen die de weerbaarheid tegen
specifieke ziekten verhogen (Tabel 2). De producten in poeder vorm (WP) kunnen in water worden
opgelost en om de 8-12 dagen op de gewassen gesproeid worden. Het interval en dosering zijn
afhankelijk van de weersomstandigheden en ziektedruk.
Tabel 1 Micosat producten voor het planten van fruitbomen
Micosat voor het planten
Micosat MO FRUIT

Granulaat

Voor herstel wortelvorming

Tabel 2 Micosat prodcuten voor de verzorging van fruitbomen
Micosat voor de verzorging
Micosat F TAB WP Poeder
Micosat F LEN WP Poeder
Micosat PO WP
Poeder
Micosat VO12 WP Poeder

500 gr/ha
2 kg/ha
500 gr/ha
500 gr/ha

Weerbaarder tegen schimmelziekten
Weerbaarder tegen insecten/nematoden
Weerbaarder tegen meeldauw
Laatste bespuiting verhoogt houdbaarheid
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Metingen
In dit rapport worden twee proeven besproken in twee verschillende boomgaarden (Tabel 3). In
beide proeven is Micosat Fruit geïnjecteerd. Sinds de toepassing van Micosat zijn deze proeven
gevolgd. De fruitbomen waar Micosat is toegepast worden vergeleken met de gangbare methode
waarbij Micosat niet is toegepast. Verder worden beide objecten gelijk behandeld betreft bemesting
en gewasverzorging.
Tabel 3 Proeven
Proef 1
Proef 2

Fruitboom Ras
Micosat product toegepast
Appel
Natyra
Peer
Conference Micosat FRUIT

Datum inenting
Voorjaar 2016
Voorjaar 2017

Teelt
Biologisch
Gangbaar

Omdat de proefopzet per proef verschilt, wordt deze in de resultaten besproken. Per proef zijn
verschillende metingen uitgevoerd om de ontwikkeling van de mycorrhiza en de effecten op de
fruitbomen te bepalen.
Als eerste wordt een myco-count uitgevoerd. Hierbij
worden monsters genomen van de wortelfragmenten
om te zien hoe de mycorrhiza-schimmel zich ontwikkelt.
Deze monsters worden onder de microscoop bekeken
(Figuur 2). Op deze manier wordt de kolonisatie van de
mycorrhiza in de wortelfragmenten bepaalt. De
kolonisatie van de mycorrhiza wordt weergegeven als
een percentage van de totale hoeveelheid
wortelfragmenten. Daarnaast wordt het percentage
schimmels en bacteriën van onbekende afkomst
vastgesteld.

Figuur 2 Mycorrhiza kolonisatie in een
wortel van een fruitboom

Verder is de groei en de vitaliteit van de bomen beoordeeld. Hiervoor is per boom een bladcijfer
gegeven tussen 1 en 10. De bladcijfers zijn gebaseerd op de algemene vitaliteit van de boom en de
kleur van het blad. Het cijfer 1 geeft een boom weer waar geen blad aan zit, het cijfer 9 geeft een
vitale boom weer met fris, donker blad. Voorbeelden van de bladcijfers zijn weergegeven in Tabel 4.
Tabel 4 Voorbeeld van de bladcijfers
Bladcijfer
6

7

8
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Waar mogelijk is ook de opbrengst bepaalt. Hierbij wordt het totaal aantal en gewicht gemeten.
Daarnaast wordt het fruit op maat gesorteerd in de volgende maatklassen: <35, 35-45, 45-50, 50-55,
55-60, 60-65, 65-70, 70-75, 75-80, >80. Per maat is ook het aantal en gewicht bepaalt. In proef 1 is
bemonsterd na de eerste pluk. Hierdoor kon alleen een maatsortering worden uitgevoerd. In de
tweede proef, zijn drie bomen bemonsterd in het Micosat gedeelte en drie bomen in het gedeelte
waar geen Micosat is toegepast. De monsters zijn op gelijke hoogte in de boomgaard genomen. De
bomen zijn bemonsterd boven de twee meter hoogte, om de effecten van vorstschade zo veel
mogelijk uit te sluiten. Het aantal peren per boom is voor de gehele boom bepaalt.
Verder is het suikergehalte van het fruit bepaalt door middel van een refractormeter. Ook de
hardheid van het fruit gemeten met een penetrometer. Voor deze metingen zijn vijftien willekeurig
stukken fruit geselecteerd.
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Resultaten
Hieronder worden de opzet en de resultaten per proef besproken.
Wanneer Micosat twee jaar geleden is toegepast, is in het eerste jaar ook bekeken of er verschillen in
de gezondheid van de boom te vinden waren. Op het oog was er geen verschil in vitaliteit en
productie te zien. Dit is echter niet gemeten. Bladmonsters zijn afgenomen waarvan de gehalten in
suikers, pH, nutriënten en spoorelementen zijn bepaalt. Hieruit kwam echter geen eenduidig
resultaat naar voren. De groei van de stamomtrek was hoger in het onbehandelde gedeelte, dan in
bij de bomen waar Micosat is toegepast.

Proef 1
In proef 1 zijn zeven bomen, naast elkaar in dezelfde rij behandeld met Micosat (Figuur 3). De overige
bomen in de boomgaard, zijn onbehandeld. Voor het controle gedeelte zijn zeven bomen verder in
de rij genomen met een tussen zone van zeven bomen.

Figuur 3 Weergave van de proefopzet van proef 1
Provincie: Noord-Brabant

Hardheid

Boom/ras: Appel – Natyra

8,0

Product toegepast: MO FRUIT
Datum product toepassing: voorjaar
2016

Bodem: Lichte zandgrond

Datums monstername:
Wortelmonsters:

7,0

Micosat

Zonder

6,0

gram / Newton

Plantdatum bomen: voorjaar 2015

7,1
7,0

5,0
4,0
3,0
2,0

6-9-2017
1,0

Productie:

6-9-2017

Bladcijfers:

20-9-2017

0,0
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Mycorrhiza
kolonisatie
(%)
Onbehandeld

Suikergehalte
14,0

96

100

12,0

100

100

10,0

Brix - %

Behandeld

Onbekende
afzettingen
(%)

12,4

12,5

Micosat

Zonder

8,0
6,0
4,0

Gemiddeld bladcijfer
Onbehandeld

7

Behandeld

7

2,0
0,0

Maatsortering aantal
40

Aantallen in percentage

35
30
25
20

Micosat

15

Zonder

10
5
0
<45

45-50

50-55

55-60

60-65

65-70

Maat

70-75

75-80

80-85

>85
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Behandeld

Onbehandeld

De mycorrhiza kolonisatie is gemaximaliseerd met de toepassing van Micosat. Bij de toepassing van
Micoat is geen effect te zien in de maat van de vruchten, het suikergehalte en de hardheid. Hetzelfde
geldt voor de bladcijfers. De toppen van de bomen zijn echter homogener bij de bomen die
behandeld zijn met Micosat.
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Proef 2
In proef 2 zijn hele rijen met Micosat behandeld (zie
figuur 4). De behandelde rijen liggen naast elkaar.
Deze rijen worden vergeleken met de omliggende
onbehandelde rijen.
Hieronder zijn de resultaten weergegeven van proef
twee. In de bladcijfers komt naar voren dat bij de
toepassing van Micosat de bomen vitaler is. In alle
drie de monsters hebben de vruchten van de met
Micosat behandelde bomen een hoger
suikergehalte. Er zijn geen effecten te zien in de
vruchtproductie en de hardheid van de vruchten.

Figuur 4 Weergaven van de proefopzet van
proef 2
Provincie: Zeeland

Hardheid
8

Product toegepast: Micosat FRUIT

7

Datum product toepassing: 19-4-2017
Leeftijd bomen 2017: 14 jaar
Bodem: Zeeklei

gram / Newton

Boom/ras: Peer - Conference

7,0 6,7

6,3 6,4

6,7 6,7

Boom 2

Boom 3

6
5
4
3
2
1

Bloeiweek:

week 14

Plukweek:

week 34

Aantal groeiweken:

20 weken

0
Boom 1

Suiktergehalte
14
12

11,9 11,8

11,94
10,4

10,9

10,1

Monstername:
Wortelmonsters:

20-9-2017

Productie:

25-8-2017

Bladcijfers:

20-9-2017

Brix - %

10
8
6
4
2
0
Boom 1
Micosat

Boom 2
Gangbaar

Boom 3

10

Het Fruitbomenrapport 2017

Onbehandeld
Behandeld

Mycorrhiza
kolonisatie (%)
64
48

Onbekende
afzettingen (%)
100
100

Gemiddelde bladcijfer
Onbehandeld
Behandeld

6,7
7,3

Gewicht per peer
0,3

Gewicht in Kg

0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
Boom 1

Boom 2

Boom 3

Maatsortering in aantallen
Aantallen in percentage

35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
<35

35-40

40-45

45-50

50-55

Micosat

55-60

60-65

Gangbaar

65-70

70-75

75-80

> 80
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Conclusie
In de proef met de appelbomen is de kolonisatie van mycorrhiza maximaal. Het verschil met de
onbehandelde bomen is echter klein, doordat er al een mycorrhiza kolonisatie aanwezig is. Dit kan
een gevolg zijn van de biologische teelt, waar de conditie van de bodem en het bodemleven een
belangrijke rolspelen. Deze worden geprobeerd in optimale conditie te behouden.
Er komt geen verschil in de vitaliteit en de productie naar voren. Dit kan te maken hebben met het
kleine verschil in mycorrhiza kolonisatie, waardoor dit verschil zich niet uit in de deze factoren. De
bomen lijken wel homogener wanneer Micosat is toegepast. Dit komt vooral naar voren in de toppen
van de bomen. In de tweede proef komt in de bladcijfers naar voren dat de vitaliteit en de bladkleur
beter zijn wanneer Micosat is toegepast. In de productie en de hardheid van de vruchten is geen
verschil te zien. Het suikergehalte is in alle metingen hoger in de Micosat monsters.
Over het algemeen wordt dus een verbetering in de vitaliteit van de bomen waargenomen bij de
toepassing van Micosat, maar nog geen effect in de vruchtproductie en -kwaliteit. Een mogelijke
verklaring voor deze waarnemingen is de dat de verschillende processen in de bodem meerdere
jaren duren. Omdat Micosat nog relatief kort geleden is toegepast, kunnen nog niet alle effecten van
de toepassing worden waargenomen.
De resultaten van de besproken proeven geven alleen een indicatie voor de mogelijke effecten van
de toepassing van Micosat. Om de precieze effecten hiervan te bepalen zullen proeven op grotere
schaal moeten worden uitgevoerd. Daarnaast zullen grotere monsters en het volgen van de bomen
in meerdere jaren een duidelijker beeld geven van de effecten van de toepassing Micosat.
Bepalingen van de vitaliteit en metingen aan het suikergehalte en de vruchtkwaliteit worden
aangeraden. Ook het observeren van de fruitbomen onder omstandigheden van stress wordt
geadviseerd.
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