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In 2017 zijn er meerdere rijen Victoria pruimen geplant met onderstam WUR S766. Bij het planten in 
maart is er een verschil gemaakt tussen het planten met of zonder fruitbomengrond (Substrado).  Dit 
om te kijken hoeveel meerwaarde het toevoegen van Substrado geeft bij herinplant. De bomen zijn 
op 16 maart 2017 geplant. Plantafstand is 3,5 x 1,3 meter (2200 bomen/ha). Bij de objecten met 
Substrado is er 10 liter Substrado per plantgat toegevoegd. 
 

Objecten: 
1. Geplant zonder Substrado (maart) 

2. Geplant met Substrado (maart) 

Het groeiniveau van de bomen is bepaald door middel van een groeicijfer van 1-9 te geven. Hierbij is 
1 zeer zwak en 9 zeer sterk groeiend. Een mooi groei niveau ligt bij deze beoordeling rond het cijfer 
5/6. De groei is beoordeeld in maart 2018, vóór de snoei. Komende winter zal opnieuw de groei 
beoordeeld worden. 
Bij de oogst zijn van iedere object en herhaling de geoogste kg ‘s en het vruchtgewicht van 100 
vruchten bepaald. Hieruit is gemiddeld vruchtgewicht in gram berekend. In onderstaande tabel zijn 
de resultaten te zien. De 1e pluk heeft op 17 augustus plaatsgevonden en de 2e pluk op 23 augustus. 
 

Resultaten: 

Object Groeicijfer Kg/boom Ton/ha Vruchtgewicht/gram 

1. Zonder Substrado 4,3 4,85 10,5 47 

2. Met Substrado 4,0 5,56 12,2 50 
 
In maart is het groeiniveau van de bomen door middel van een groeicijfer beoordeeld. De cijfers 
lagen rond de 4. Dit betekent dat de groei iets aan de zwakke kant was. In groeiniveau tussen de 
veldjes met of zonder Substrado kwamen geen noemenswaardige verschillen naar voren. De bomen 
die met Substrado geplant waren groeiden zeker niet sterker dan die zonder Substrado. De bomen 
bloeiden voorjaar 2018 goed. Er waren geen duidelijke verschillen in mate van bloei tussen met en 
zonder Substrado geplant. 
 

 
Bloei 16-4-2018. Victoria maart 2017 geplant.  



 

 
De oogstresultaten gaven wel verschillen. Object 2 met Substrado gaf gemiddeld wat meer kg ’s per 
boom. Daarnaast waren de vruchten van dit object gemiddeld ook 3 gram zwaarder, het verschil in 
vruchtmaat kwam met name bij de 1e pluk duidelijk naar voren.  

 
Conclusie. 
In het groeiniveau kwamen er nauwelijks verschillen naar voren tussen de bomen met de 
onbehandelde plantgaten en de bomen waarbij Substrado is toegevoegd. Ondanks dat er 
geen groeiverschillen te zien waren, zorgde het toevoegen van Substrado voor een toename 
van de productie van zo’n 1,7 ton per hectare. Daarnaast geeft het toevoegen van Substrado 
een kleine plus van enkele grammen in de vruchtmaat, wat zorgt voor een hogere 
middenprijs. Kijkend naar de kosten van het toevoegen van de Substrado, is het dus zeker de 
moeite waard om Substrado aan het plantgat toe te voegen. Substrado zorgde namelijk in 
het eerste productiejaar voor een hogere productie en betere vruchtmaat. 


