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Het Nederlands Aardappel rapport 2017
Met Micosat mycorrhiza, schimmels en bacteriën

22.265

geanalyseerde aardappels

42

proefvelden met controle en gelijke teelt
(29 consumptie + 13 pootgoed)

25

verschillende rassen

7

provincies

Conclusies
De aanbevolen protocollen geven ten opzichte van de conventionele teelt
gemiddeld:
+ 3,9% meeropbrengst in kilo's bij consumptie aardappelen
+ 7,5% meeropbrengst in kilo's bij pootgoed (+ 7,4% aantal knollen)

Betere maatsortering

Micosat is een 100% biologisch en goedgekeurd door SKAL, geeft een positieve
bijdrage aan het bodemleven en een duurzame landbouw

Netto rendementsverbetering van minimaal 380 €/ha uitgaande van 4%
meeropbrengst
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Mycorrhiza
Mycorrhizae is een micro-organisme dat samen met schimmels en bacteriën zorgt voor een optimaal
bodemleven. De Micosat producten bestaan uit een selecte groep mycorrhizae, schimmels en
bacteriën die afgestemd zijn op de wortels van aardappelen. De mycorrhizae-schimmels groeien,
eenmaal in de grond aangebracht, binnen ongeveer een week uit tot een kolonie. De endomycorrhizae gaat een symbiose aan met de wortel van de plant. Eenmaal binnengedrongen in de
wortels van de gastplant bevordert de symbiose de opname van stikstof, magnesium, kalium, calcium
en fosfaat. Daarnaast onttrekt de plant spoorelementen zoals koper, zink en ijzer beter uit de bodem.
Ook vastgelegde bodemvoorraden Fosfaat worden beschikbaar gemaakt voor de planten. 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.
Daarnaast biedt de sterkere en gezondere plant beter weerstand tegen veel voorkomende ziekten
zoals Rhizoctonia (Rhizectonia solani), Fusarium (F. Solani) en Schurft (Streptomyces spp.). Chemische
middelen zijn dan onnodig, er zijn nu immers dominante schimmels en bacteriën in de bodem
aanwezig waardoor slechte ziekteverwekkende schimmels en bacteriën geen kans krijgen. Micosat
geeft voeding aan het bodemleven en geeft een impuls aan de structuurverbetering van de grond.
Micosat LEN weerstand tegen veel verschillende nematoden (aaltjes). Aanvullend kan er met de
gewasverzorging Micosat TAB Plus en V012 op het gewas gespoten worden, wat onder andere
weerstand biedt tegen Aardappelziekte (Phytophthora Infestans), Alternaria (Alternaria Solani) en
Botrytis (Botryotinia fuckeliana).
Bovendien zijn Micosat producten 100% biologisch en goedgekeurd door SKAL.

Test met Micosat
Het doel van dit onderzoek is om te zien of het gewicht en aantal aardappels, de ziektewering de
uniformiteit van de aardappels verbeterd wordt door het toedienen van Micosat. Daarnaast wordt er
gekeken of het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen helemaal achterwege gelaten kan
worden. We doen dit door middel van controle van wortelfragmenten van de aardappelplanten.
Door middel van een mycocount wordt de hoeveelheid actieve mycorrhiza gemeten in het met
Micosat behandelde perceel en het gangbare. De proefrooiing geeft inzcht in hoeveelhied, maaat en
gewicht van de aardappel. In dit rapport is meer dan in voorgaande jaren gekeken naar de invloed
van Micosat op ziekten zoals schurft en Rhizoctonia. Het uitgangsmateriaal is daar een belangrijke
factor in. Ook de invloed van de voorvrucht, wat is er in het voorafgaande jaar op het perceel
geteeld, wordt meegenomen bij de resultaten. In een aantal gevallen is een bodembalans
uitgevoerd. Hierin wordt de verhouding tussen schimmel en bacteriën gemeten. Tenslotte worden de
kosten tussen gangbaar en de Micosat methode met elkaar vergeleken. Het uiteindelijke doel is telen
van aardappelen met geen of zo weinig mogelijk chemie, op een schone bodem met zuiver water wat
resulteert in het oogsten van gezonde aardappelen, gezond voedsel wat resulteert in de gezondheid
voor de mens. Natuurlijk kijken wij ook naar het bereiken van een beter bedrijfsresultaat.
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Producten, toepassing en dosering
Micosat F Uno is een hoog geconcentreerde entstof van mycorrhiza, nuttige
schimmels en bacteriën die gezamenlijk zorgen voor optimale omstandigheden voor
de groei van planten. Ze stimuleren de wortelgroei en verbeteren de opname van
water, voedingsstoffen en sporenelementen. De planten groeien beter en zijn beter
bestand tegen droogte, ziekten en andere stressfactoren. Micosat F Uno is in
granulaatvorm en kan aangebracht worden met een granulaatstrooier in de rij. De
aanbevolen dosering daarbij is 10-12 kilogram per hectare.
Ook Micosat Seeds WP is een hoog geconcentreerde entstof van mycorrhiza, nuttige
schimmels en bacteriën die de wortelgroei stimuleren en de opname van water,
voedingstoffen en sporenelementen verbeteren. Micosat Seeds WP is in poedervorm
en dient opgelost te worden in een tank van 200 tot 1000 liter water, Micosat heeft
een deeltjesgrootte van 75 µm met een filter van minimaal 100 µm Spuitdoppen van
minimaal 100 µm. (rood) De aanbevolen dosering daarbij is 4-5 kilo per hectare. Bij
stilstand zakt Micosat in water uit. De wortelfragmenten waarop de mycorrhiza zijn
geënt laten los in water en indien het water niet in beweging blijft, zakt het na 15
minuten naar de bodem en vormt een kleiachtige laag. Micosat levert 12V, 8,5A
elektropompjes in bruikleen die in de tank kunnen worden gehangen en de vloeistof
ook bij stilstand van de tractor in beweging houdt. Om uitzakking te voorkomen, dient
niet meer dan 1 kilogram per 100 liter te worden opgelost. Ook kan Micosat Seeds
WP als poeder in de aardappelbunker aangebracht worden. Micosat ST099
hechtpoeder kan met de Micosat Seeds WP vermengd worden, Micosat blijft dan
beter aan het zaad hechten. De dosering is dan 5 kilo per hectare
Het nieuwste product is Micosat MO. Dit product is een verbeterde meer
geconcentreerde versie van Micosat F UNO. De samenstelling bestaat uit meer
bacteriën om de weerstand tegen ziekten extra te verhogen. Micosat MO is
verkrijgbaar in granulaat dat ook in water opgelost kan worden.
Wanneer een perceel last heeft van nematoden / aaltjes, kan voor Micosat LEN
gekozen worden. Dit is een uitgebalanceerde mix van mycorrhiza, bacteriën en
schimmels die wortelgroei stimuleren en de opname van voedingstoffen en
sporenelementen verbeteren. LEN geeft daarnaast een verhoogde weerstand tegen
larven en nematoden. Afhankelijk van de aaltjesdruk houden we een dosering aan
van 4 tot 20 kilogram per hectare. Micosat LEN is in poedervorm en granulaatvorm.
Aanvullend kan met Micosat TAB Plus en VO12 gespoten worden. Dit herstelt de
natuurlijke microbiële balans in het bodem-plant systeem. Ziekteverwekkers kunnen
zo minder schade veroorzaken. Geeft plant meer weerstand tegen de meeste
“bovengrondse” schimmels, bacteriën, en phytoplasmaproblemen. Na opkomst van
het loof moet gespoten worden met Micosat TAB Plus, 700 gram per hectare. Na 712 dagen moet er, afhankelijk van de ziektedruk en groeisnelheid, gespoten worden
met Micosat VO12, 700 gram per hectare. Meer uitvoerige informatie in ons
productblad.
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Methode
Van de rum 500 ha. aardapplevelden die met Micosat zijn behandeld, hebben 49 gebruikers
deelgenomen aan de proefrooiingen dit jaar. Al deze telers hadden een controleveld. Daarvan
hadden 42 telers gelijke bemesting toegepast op het Micosat en controle veld, en zijn opgenomen in
de resultaten. De 7 andere telers met niet gelijke bemesting staan in de bijlage vermeld.
De proeven zijn verdeeld over 7 provincies en 25 rassen. Telkens is een deel van een perceel met
Micosat behandeld, de rest van het perceel is gebruikt als controleveld.
Bemesting van fosfaat is in veel gevallen echter niet nodig, bij de toepassing van Micosat. Er kan
immers gebruik worden gemaakt van de vastgelegde bodemvoorraad (PAL). De resultaten waarbij
aardappeltelers de fosfaatbemesting achterwege hebben gelaten of waarbij andere verschillen in
bemesting tussen het Micosat en controle veld aanwezig zijn, zijn opgenomen in de bijlage.
Om het effect van de mycorrhizae in de aardappelteelt te onderzoeken, worden verschillende
variabelen gemeten. Het meten van de verschillen tussen de Micosat- en controlevelden wordt op
verschillende manieren gedaan. Ongeveer 6 weken na het planten werd een mico-count uitgevoerd.
Er zijn monsters genomen van de wortelfragmenten om te zien hoe de mycorrhizae-schimmel zich
heef ontwikkeld. Hieruit kwamen 2 percentages die aantonen hoeveel wortelfragmenten
gekoloniseerd zijn door de mycorrhizae-schimmel (in %) en hoeveel wortelfragmenten afzettingen
van onbekende afkomst bevatten (in %).

Vervolgens werd er na doodspuiten ongeveer een week voor de echte rooiing, een proefrooiing
uitgevoerd. Zowel van de Micosat- als controlevelden wordt 3 x 2 meter aardappels uit de grond
gehaald. Om vergelijkbare rooiingen te doen, zijn deze op dezelfde hoogtes gedaan. De aardappels
werden geteld, gewogen en gesorteerd. De categorieën zijn daarbij als volgt: <28, 28-35, 35-45, 4550, 50-55, 55-60, 60-70, 70-80 en >80mm. Ook wordt het aantal gerooide planten genoteerd, om het
juiste tal te kunnen berekenen. Daarnaast zijn de aardappelen gecontroleerd op aantasting van
schurft en rhizoctonia. De metingen zijn per monster uitgevoerd en genoteerd. De resultaten worden
echter als een totaal van de drie monsters per object weergegeven.
De resultaten van de consumptie aardappelen en de pootaardappelen worden apart besproken.
Vervolgens zijn de resultaten van de schilkwaliteit weergegeven. Ook is er een kostenvergelijking
gemaakt. In de bijlage staan de resultaten per individuele proef meegenomen in dit rapport.
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Introductie consumptieaardappelen
In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken van alle 29 proeven met consumptieaardappelen
waarin Micosat F Uno, Micosat Seeds WP, Micosat MO WP en Micosat MO granulaat zijn toegepast.
De proefvelden worden hier vergeleken met de controlevelden. De Micosat velden en
controlevelden zijn gelijk behandeld betreft gewasverzorging en bemesting.

Consumptieaardappelen zijn bedoeld voor de consumptie. Hier wordt nog onderscheid gemaakt
tussen tafelaardappelen, frietaardappelen en chips-aardappelen. Omdat het doeleinde per aardappel
verschilt, verschillen ook de gewenste eigenschappen. Zo is bij een tafelaardappel de schilkwaliteit
belangrijker en bij een frietaardappel het zetmeelgehalte en de vorm. Wat ze gemeen hebben is dat
de teelt verschilt van de pootgoedteelt. Uiteindelijk is de uiterlijke kwaliteit, het totaal aantal kilo's
en de maatsortering belangrijker dan bij het pootgoed. Bij de consumptieaardappelen is het daarom
nuttiger te kijken naar het verschil in kilo's, het gemiddeld gewicht per aardappel, de maatsortering
en de schilkwaliteit.
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Algemene resultaten consumptieaardappelen
Aantal proeven: 29

Verschil in kilo's
Het gebruik van Micosat levert gemiddeld een meeropbrengst op
van 3,9%.

Verschil in aantal
Het aantal aardappelen tussen een behandeling met Micosat en een
gangbare behandeling verschilt. Micosat levert gemiddeld 4,0%
meer aantallen.

Bij het terugrekenen van het aantal aardappelen naar het aantal
geanalyseerde planten, blijkt dat het tal bij de Micosat-behandeling
5,5% hoger ligt.

Verschil in gewicht per knol
Een behandeling met Micosat heeft ook effect op het
gemiddeld gewicht per aardappel.
Een Micosat-aardappel weegt gemiddeld 1,9% meer
dan een
gangbaar behandelde aardappel.
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Maatsortering consumptieaardappelen
Bij deze proeven komt de
maatsortering van de Micosatpartijen lichtelijk beter uit. Dit is te
zien in de grafiek hiernaast, waarin
de percentages in de grotere
maatklassen hoger zijn. De
maatsortering is hier uitgedrukt in
percentages (aardappels in de
maat delen door het totaal aantal
aardappels). De tabel geeft de
waarden in aantallen weer. In de
Micosat-partij zitten meer aardappels in de maat groter of gelijk aan 60 mm (zie linker grafiek) en
minder aardappels in de maat kleiner dan 35mm (zie rechter grafiek). Van de Micosat-partij valt
13,1% in de categorie groter dan 55mm, bij de controle-partij is dit 12,6%. Dit betekent dat de
Micosat-aardappels meer van de gewenste maten hebben.
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Voorbeelden proefresultaten van twee percelen met consumptie aardappelen:
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Introductie pootaardappelen
Op deze pagina worden de resultaten besproken van alle 13 proeven met pootaardappelen waarin
Micosat F Uno, Micosat Seeds WP, Micosat MO WP en Micosat MO granulaat zijn toegepast. De
proefvelden worden hier vergeleken met de controlevelden. De Micosat velden en controlevelden
zijn gelijk behandeld betreft gewasverzorging en bemesting.
Pootaardappelen zijn bedoeld om volgend seizoen te gebruiken als pootgoed, dit betreft ongeveer
15% van de gehele Nederlandse productie. Aan het exporteren van pootgoed zitten strenge eisen
verbonden. Het voorkomen van knolziekten speelt daarin een belangrijke rol. Pootaardappels
worden over het algemeen eerder gerooid, om het risico op ziekten te beperken. Uiteindelijk gaat
het om het totaal aantal kilo's, maar ook het aantal aardappels is erg belangrijk. Daarom is het bij
pootaardappelen nuttiger om te kijken naar het verschil in aantallen, het tal en het percentage
aardappels groter dan 35mm. Het tal is aantal aardappels gedeeld door het aantal planten in
controle en Micosat veld.
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Algemene resultaten pootaardappel
Aantal proeven: 13

Verschil in kilo's
Het gebruik van Micosat levert gemiddeld een
meeropbrengst op van 7,5% kilo

Verschil in aantal
Micosat levert gemiddeld 7,4% meer aantallen. In een
gemiddelde Micosat-partij zitten 263 aardappels, terwijl er
dit bij de controle maar 244 zijn.

Bij het terugrekenen van het aantal aardappelen naar het
aantal geanalyseerde planten, blijkt dat het tal bij de
Micosat-behandeling 5,6% ligt.

Verschil in gewicht per knol
Het gewicht per aardappel tussen een behandeling
met Micosat en een gangbare behandeling verschilt
nauwelijks.
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Maatsortering pootaardappel
Het verschil tussen Micosat en Controle
is niet groot, maar de maatsortering van
de Micosat-partijen is lichtelijk beter. Dit
is te zien in de grafiek hiernaast. De
maatsortering is hier uitgedrukt in
percentages (aardappels in de maat
delen door het totaal aantal
aardappels). De tabel geeft de waarden
in aantallen weer. In de Micosat-partij
zitten minder aardappels in de maat
groter dan 55 mm (zie linker grafiek) en
iets meer aardappels in de maat kleiner dan 35mm (zie rechter grafiek). Van de Micosat-partij valt
9,2% in de categorie kleiner dan 35mm, bij de controle-partij is dit 9,1%. Dit betekent dat de Micosataardappels de meest gewenste maten hebben (35-55mm).
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Voorbeelden proefresultaten van twee percelen met pootaardappelen
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Kostencalculatie
De kostencalculatie is in onderstaande tabel weergegeven. De kostencalculatie is een berekening
voor een hectare. Hierbij is er van een geschatte opbrengst van 50 ton en een meeropbrengst van 4%
uitgegaan.
Seeds WP Poeder

Geschatte opbrengst per hectare in kg
Consumptie-aardappelprijs

€ 0,15 /kilo

Meeropbrengst in kilo uitgaande van
4%
minimaal
Meeropbrengst juiste formaat
Kosten Micosat versus chemische bestrijdingsmiddelen
Kosten gangbaar chemisch poten en gewas
Kosten Micosat
Ondergronds 4 kg Seeds
ondergronds planten met
water of poeder
Kosten Micosat
Ondergronds 12 kg UNO
ondergronds planten met
granulaat
granulaat
Kosten Micosat
Bovengronds 4 x 500
gewasverzorging
gram TAB
Kosten Micosat
Bovengronds 4 x 500
gewasverzorging
gram VO12
Kosten extra meststoffen. Onnodig bij Micosat,
afhankelijk van de bodem
Kosten aantal gangen bespuiten (8x of 12x @ €25)
Voordelen milieu, bodem verbetering, gezondheid
voedsel & oppervlakte water
Opbrengst per hectare
Extra opbrengst per hectare

Micosat Zonder
50 000 50 000
€ 7500 € 7500

Micosat F UNO
granulaat
Micosat Zonder
50 000 50 000
€ 7500 € 7500

€ 300

€ 300

€ -850

€ -850

€ -220

€ -397

€ -134

€ -134

€ -134

€ -134
€ -50

€ -50

€ -200

€ -300

€ -200

€ -300

€ 7.112
€ 812

€ 6.300

€ 6.935
€ 635

€ 6.300
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Producten
In de grafiek hieronder is de meeropbrengst in kilo’s
afgezet tegen de verschillende Micosat producten.
Resultaten zijn van het jaar 2016 en 2017 samen. Daarbij
moet rekening worden gehouden dat het aantal proeven
met de verschillende Micosat producten niet gelijk is.
In de grafiek komt naar voren dat de toepassing van MO
WP resulteert in een minder hoge meeropbrengst in
kilogram. Een mogelijke oorzaak hiervan is de toepassing
van MO WP, welke moet worden opgelost in water. Essentieel voor een goede toediening is het
gebruik van juiste doppen en filters en het gebruik van meer dan 100 liter water per kilo MO WP. Bij
onjuist toedienen van Micosat opgelost in water geeft dat complicaties in de vorm van doppen en/of
filters verstoppingen waardoor delen van het perceel raken dan onbehandeld.
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Correlaties
In de grafieken hieronder is de meeropbrengst in kilo's uitgezet tegen een bodem variabele. Het
fosfaat-P/AL, Kalium, Klei en Organische stof gehalte zijn weergegeven. Ook de zuurgraad is
meegenomen. Alleen in grafiek met de zuurgraad, is een licht verband te zien met de
meeropbrengst. Bij een tussen de 7,2 en 7,3 worden de beste resultaten behaald.
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Statistische testen
Op de resultaten in het rapport zijn statische testen getoetst. De resultaten van de consumptie- en
pootaardappelen zijn apart, maar ook als totaal getoetst met een gepaarde t-test. Daarnaast is
gekeken naar het totaal gewicht, het aantal, het gewicht per aardappel en het tal. De resultaten
hiervan zijn hieronder weergegeven.

Consumptieaardappelen
Totaal gewicht
Aantal
Gewicht per aardappel
Tal
Pootaardappelen
Totaal gewicht
Aantal
Gewicht per aardappel
Tal
Totaal
Totaal gewicht
Aantal
Gewicht per aardappel
Tal

Gemiddelde Std.
Verschil
Deviatie
Verschil

Std. Fout
Verschil

t

df

Sig. (2zijdig)

1,31214
-2,00000
8,50910
0,06008

2,98997
36,52592
27,24590
2,08335

0,55522
6,78269
5,05944
0,40094

2,363
-0,295
1,682
0,88422

28
28
28
26

0,025
0,770
0,104
0,882

1,04769
18,23077
0,14504
0,50160

1,63596
35,67481
9,12038
1,51797

0,45373
9,89441
2,52954
0,45769

2,309
1,843
0,057
1,096

12
12
12
10

0,040
0,090
0,955
0,299

1,23029
4,26190
5,92022
0,19296

2,62754
37,05702
23,38002
1,95348

0,40544
5,71802
3,60761
0,32115

3,034
0,745
1,641
0,601

41
41
41
36

0,004
0,460
0,108
0,552
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Bijlagen
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Resultaten per proef
In de resultaten per proef wordt onderscheid gemaakt tussen de proeven waarbij de bemesting voor
het Micosat en controle veld gelijk is geweest. Hier onder de proeven met gelijke bemesting.
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Ongelijke bemesting
De onderstaande proeven hebben op het Micosat en controle veld niet dezelfde bemesting
uitgevoerd. De verschillen zijn weergegeven in onderstaande tabel. In proef P17_14 en P17_15 is
geen verschil in bemesting, maar zijn naast Micosat ook andere producten voor bodemverbetering
toegepast. Deze producten beïnvloeden, net als Micosat, de micro-organismen in de bodem.

Proef ID
P17_06
P17_14

Object
N (kg/ha)
Micosat 350
Controle 350
Micosat

P17_15

Controle
Micosat

P17_16
P17_17
P17_46

Controle
Micosat
Controle
Micosat
Controle
Micosat
Controle

P (kg/ha)
0
64

K (kg/ha)
300
300

Anders

Extra producten bodemverbetering
(Free N, Free Min, Alasso)
Extra producten bodemverbetering
(Free N, Free Min, Alasso)

79
81
79
81

0,1
0,5
0,1
0,5

134
134
188
188
Powerstart (PK 30-5+Mg+Zn)

In de resultaten komt naar voren dat de toevoeging van de andere bodem verbeterende producten
(Free N, Free Min en Alasso) geen gunstige combinatie. In deze proeven is geen meeropbrengst
behaald. Wanneer een deel van de bemesting achter wege wordt gelaten bij de teelt van Micosat is
het resultaat in meeropbrengst wisselend en geeft geen eenduidig beeld.
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