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Doel 
Het demonstreren van de groei en productie van het zwakgroeiende ras Magic Star op verschillende 
onderstammen. 
 
Perceelsgegevens 

Perceel : West 2D Ras: SQ159 – Magic Star® Rijlengte  100 m 

 Onderstam Tussenstam Boomvorm Plantafstand Plantdatum 

rij 22-23 
rij 24 
rij 25 
rij 26  
rij 27-28      
rij 29 
rij 30  

G.16 
M.9  
M.9 
M.9 
RN 29 
M.26  
G.11 

-- 
Santana 
Golden Del. 
-- 
-- 
-- 
-- 

doorgroei 
tst boom 
tst boom 
doorgroei 
doorgroei 
doorgroei 
knipboom 

3,25 x 1,00 
3,25 x 0,80 
3,25 x 0,80 
3,25 x 0,80 
3,25 x 0,80 
3,25 x 1,00 
3,25 x 1,00 

2015 
2016 
2017 
2016 
2016 
2016 
2017 

Bestuivers   rij 22,24,26,28,30: Prof. Sprenger,  rij 23,25,27,29  : Red Sentinel , ca. 6,7% (1 op 15) 

De bomen waren afkomstig van Verbeek, die op G.11 van Huber-Brugger, Italië. De bomen op M.9 
met tussenstam Golden kwamen van de kwekerij van Verbeek in Servië.  
De bomen op tussenstam Golden waren mooi vertakt, die op G.11 zeer mooi vertakt. 
De in 2015 en 2016 geplante bomen waren duidelijk minder vertakt dan die in 2017 geplant zijn. 
 
N.B. Doordat de bomen niet allemaal in hetzelfde jaar opgekweekt en geplant zijn en evenmin op 
dezelfde boomkwekerij zijn opgekweekt, is beslist geen sprake van een zuivere vergelijking. Dit dient 
bij de interpretatie van de resultaten nadrukkelijk te worden meegenomen. Eindconclusies kunnen 
daarom nu ook nog niet getrokken worden. 
 
Resultaten 2018 
2018 was het eerste productiejaar voor de bomen op G.11 en M.9 met tussenstam Golden, het 
tweede productiejaar voor de bomen op M.9, M.9 tussenstam Santana, M.26 en RN 29 en het derde 
productiejaar voor de bomen op G.16. In 2018 bloeiden de bomen over het algemeen voldoende tot 
rijk. In bijlage 1 staan foto’s van de bomen tijdens volle bloei op 24 april 2018 en in bijlage 2 net voor 
de oogst op 26 september 2018. 
 
Bloeibeoordeling 24-4-2018 (volle bloei o.h.) 

G.11 rijk 

G.16 voldoende, sommige bomen rijk, enkele bomen matig tot slecht 

M.26 voldoende, sommige bomen rijk, enkele bomen matig 

M.9 rijk 

M.9 tst Golden rijk 

M.9 tst Santana rijk 

RN 29 ruim voldoende tot rijk 

 



 

 

Dunning vond in 2018 plaats door 1x 15 kg/ha ATS en twee maal een flinke handdunning. De oogst 
van 2018  vond plaats in 2x. De 1e pluk was op 8-10 en 2e pluk op 18-10-2018. Bij de oogst is de 
productie vastgelegd door middel van het tellen en wegen van de vruchten van 2 veldjes van 5 of 6  
aaneengesloten representatieve bomen. 
 

Productie  2018. % uitval door 
vr.bm.kanker 
t/m nov. 2018 

Onderstam # vr./boom kg/boom gem.vrucht-
gewicht (g) 

% 1e pluk 

G.11 64 13,3 206 81 0 

G.16 111 18,5 166 88 3 

M.26 76 15,1 198 88 3 

M.9 45 9,0 203 85 26 

M.9 tst Golden 49 9,9 203 94 1 

M.9 tst Santana 54 10,9 203 86 46 

RN 29 61 12,4 201 85 3 

 

 

Figuur 1. Producties in tonnen per ha per onderstam per productiejaar, berekend op basis van 3590  
dan wel 2871 Magic Star bomen (plantafstand 3.25 x 0,80 of 3,25 x 1,00 m - 6,7% bestuivers). 
 
G.11 gaf met ruim 13 kg per boom een zeer rijke productie voor een 1e productiejaar en met een 

gemiddeld vruchtgewicht van 206 gram een goede vruchtmaat. Ondanks deze zeer rijke productie 

vertoonden de bomen een goede groei en vitaliteit. 

M.9 met tussenstam Golden gaf met bijna 10 kg per boom in het eerste productiejaar ook een hele 
goede productie met een goede vruchtmaat. De productie was wat lager dan die van G.11. Dit kan 
veel maken hebben met het feit dat de knipbomen op G.11 bij het planten nog meer vertakt waren 
dan die op M.9 met tussenstam Golden. Doordat deze laatste bomen dichter geplant staan, was het 
verschil in tonnen per ha echter minder groot (2,7 ton/ha). De groei van de bomen op M.9 met 
tussenstam Golden Delicous was wat zwakker dan die op G.11, maar de bomen waren wel goed 
vitaal. 
De doorgroeibomen op M.9 in het tweede productiejaar produceerden 9 kg per boom en 
omgerekend ruim 32 ton/ha, met een goede vruchtmaat. Gezien hun zwakke groei en nog niet 
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volgegroeide boomvolume is dat niet slecht te noemen, maar minder dan bij M.9 met tussenstam 
Santana en duidelijk minder dan RN29, die met 12,4 kg/boom en 44 ton/ha een mooie productie gaf 
voor een 2e productiejaar. Bij RN29 was de groei, vitaliteit en het boomvolume ook duidelijk meer 
dan bij M.9. Dit vertaalde zich in een hogere productie. Bij M.26 was daarvan nog in sterkere mate 
sprake. Meer groei, meer boomvolume en een hogere productie van ruim 15 kg per boom. Omdat de 
M.26 ruimer geplant staat dan de RN 29 was de productie in tonnen per ha van de RN 29 echter iets 
hoger, maar het verschil was slechts klein. 
 
G.16 gaf na een hoge productie in het tweede productiejaar ook in het derde jaar een hoge 
productie, van ruim 56 ton. Hierbij moet opgemerkt worden dat ca. 10% van de bomen duidelijk te 
weinig produceerde (min of meer een beurtjaar) terwijl andere bomen door onvoldoende dunning te 
vol hingen, wat duidelijk ten koste ging van de vruchtmaat.  Bij de bomen die veel te vol hingen ging 
dit ook ten koste van de groei en vitaliteit van de bomen, die tot nu toe erg goed was. De vruchten 
op de bomen op G.16 leken evenals in 2017 wat eerder te kleuren dan die van de andere 
onderstammen. In 2017 kwam dit echter ook in een hoger percentage 1e pluk naar voren, in 2018 
niet. Het verschil met de andere onderstammen werd naar de oogst toe minder. Dit zal te maken 
hebben gehad met de (te) zware dracht bij de G.16 enerzijds, en anderzijds ook met de hele goede 
kleuring bij de andere onderstammen. 
 
De groei van de bomen op M.9 was zwak. Het volume is na 3 jaar nog niet volgegroeid. Datzelfde 
gold voor de bomen op M.9 met tussenstam Santana. De groei op RN29 is wat sterker, ook hebben 
de bomen meer volume. De groei van M.26 is wat sterker dan RN29, maar niet te sterk. G.16 heeft 
een volgroeid boomvolume en een goede groei.  
 
Scheurtjes/verruwing 
De vruchten van Magic Star kunnen gevoelig zijn voor het optreden van scheurtjes, vaak in de vorm 
van een soort verruwing aan de neus. Dit verschijnsel blijkt in sterk wisselende mate op te treden. Zo 
vertoonde in deze demo in 2016  29% van de vruchten van de bomen op G.16 (1e productiejaar) in 
meer of mindere mate barstjes (afb.1-4)  terwijl dit bij de bomen op M.9 met tussenstam Santana op 
het biologische perceel slechts 1% was (eveneens in 1e productiejaar).  
 

 

           
Afb. 1 -4. Scheurtjes / verruwing bij Magic Star 2016. 
 

 
In 2017 trad het verschijnsel veel minder op. Het lijkt met name op te treden bij jonge bomen, als 
gevolg van bepaalde groeischokken of een minder goede balans in groei en productie. Helemaal 
helder zijn de oorzaken nog niet. Om na te gaan of ook de onderstam hierbij een rol speelt, zijn na de 
oogst van 2018 de vruchten van de waarnemingsbomen beoordeeld op de mate van 
barstjes/verruwing. De vruchten zijn hierbij verdeeld in 4 klassen: glad, lichte ruw (vaak alleen een 
soort verkleuring) (afb. 5), matig (afb. 6) en ernstig ruw (afb. 7). Deze indeling is gemaakt in overleg 
met Vogelaar Vredehof. Vruchten in de klasse glad en licht ruw kunnen beschouwd worden als klasse 
1, in de klasse matig en ernstig ruw in principe niet. 



 

 

 

 
Afb. 5. Lichte mate van verruwing/barstjes                       Afb. 6. Matig ruw 
 

 
Afb. 7. Ernstig ruw 
 
Bij de beoordeling zijn ook vruchten van in 2017 geplante bomen op RN 29 , van perceel West 3C 
(plantmateriaal-plantafstandproef) meegenomen ter vergelijk.  
Bij het beoordelen is eventueel aanwezige netvormige verruwing buiten beschouwing gelaten. Dit 
soort verruwing, waarschijnlijk veroorzaakt door roestmijt, trad met name op bij de jonge bomen op 
perceel West 3C. Bij de oudere bomen kwam het nauwelijks voor. 
 

onderstam prod.jaar % glad % licht ruw % matig ruw % ernstig ruw % klasse 1 

G.11 1 61 36 2 1 97 

G.16 3 80 17 1 1 98 

M.26 2 58 40 1 0 98 

M.9 2 43 54 2 0 98 

M.9  
tst Golden 

1 40 51 6 2 91 

M.9  
tst Santana 

2 50 47 3 0 97 

RN 29 2e jr 2 49 47 2 1 97 

RN 29 1e jr 1 26 60 10 5 86 

 
G.16 gaf in het 3e productiejaar het hoogste percentage geheel gladde vruchten. Slechts enkele 
vruchten vertoonden in matige of ernstige mate barstjes-verruwing. Hetzelfde gold eigenlijk ook voor 
de andere onderstammen in het tweede productiejaar. 2 tot 3% van de vruchten konden bij deze 
objecten in het 2e productiejaar in principe niet als klasse 1 beschouwd worden. M.26 gaf van de 



 

 

objecten in het 2e productiejaar een wat hoger aandeel geheel gladde vruchten dan de bomen op 
M.9, rechtstreeks of met Santana tussenstam, en die op RN 29. 
De vruchten van de bomen op M.9 met tussenstam Golden en vooral die van het andere perceel op 
RN29 in het 1e productiejaar  vertoonden de meeste barstjes-verruwing. Opvallend is het verschil 
tussen RN29 in het 2e jaar en die in het 1e jaar. Beide objecten vertoonden een volle dracht en een 
gematigde groei, maar de bomen in het 1e jaar gaven veel meer ruwe vruchten dan die in het 2e jaar. 
Een en ander bevestigt de ervaringen dat het probleem vooral bij jonge bomen optreedt. 
Opvallend goed scoorden ook in dit opzicht de bomen in het 1e jaar op G.11. 
 
Vruchtboomkanker 
De percentages uitval door vruchtboomkanker waren zeer wisselend tussen de objecten. Hierbij 
moet opgemerkt worden dat de bomen biologisch zijn opgekweekt en afkomstig waren van 
verschillende boomkwekerijpercelen. Daarom kan niet zomaar het verband gelegd worden tussen 
onderstam/tussenstam en gevoeligheid voor vruchtboomkanker. De bomen op M.9 met tussenstam 
Santana hadden in deze demo zeer veel aantasting (tot nu toe 46% uitval), wat al in het jaar van 
planten openbaar kwam. Echter, op het biologisch perceel West 5 staan biologische Natyra op M.9 
met tussenstam Santana, geplant een jaar eerder (2015), en deze hadden eind 2017 in totaal ca. 4% 
uitval. Al met al zijn dit zeer sterke aanwijzingen dat de verschillen in aantasting niet te herleiden zijn 
tot de onderstam/tussenstam maar tot de herkomst/perceel van opkweek. Verder was opvallend dat 
de kankeraantasting vooral op de stam optrad, veelal min of meer op dezelfde hoogte. In geval van 
tussenstam Santana trad de aantasting niet de Magic Star op, maar op de Santana tussenstam. Dit 
heeft zeer waarschijnlijk te maken met verwonding van de stammen bij het rooien m.b.v. een 
klembandrooier. 
 

  



 

 

Bijlage 1. Foto’s bloei 2018. 
 

 
2 rijen G.16, bloei 3e productiejaar, 24-4-2018 
 

 
rij links M.9 tst Santana, bloei 2e productiejaar, 24-4-2018 (rechts rij op G.16) 
 
 



 

 

 
rij links M.9, bloei 2e productiejaar, rij rechts M.9 tst Golden bloei 1e productiejaar, 24-4-2018 
 

 
rij links M.26, rij rechts RN 29,  bloei 2e productiejaar, 24-4-2018 
 
 



 

 

 
rij links G.11, bloei 1e productiejaar, rij rechts M.26,  bloei 2e productiejaar, 24-4-2018 
 
 
  



 

 

Bijlage 2. Foto’s bomen net voor de oogst 2018. 
 

 
G.16, 26-9-2018 (3e productiejaar) 
 

 
M.9, 26-9-2018 (2e productiejaar) 
 



 

 

 
RN29, 26-9-2018 (2e productiejaar) 
 

 
M.26, 26-9-2018 (2e productiejaar) 
 



 

 

 
G.11, 26-9-2018 (1e productiejaar) 
 

 
M.9 tussenstam Golden Delicious, 26-9-2018 (1e productiejaar) 
 


