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Om snel goede producties te behalen is een goede aanslag en weggroei van het plantmateriaal 

belangrijk. De hoeveelheid groei heeft veel effect op de producties van een jonge aanplant. Hoe 

meer groei er immers de eerste paar groeijaren wordt verkregen hoe makkelijker een aanplant snel 

goede producties behaalt. In 2018 is er plantgaten demo op de proeftuin in Randwijk gelegd, waar nu 

de resultaten van groei en bladstand zijn. Komend jaar wordt de demo verder gevolgd en worden er 

ook waarnemingen aan de productie gedaan. 

 

Objecten 
In deze demo zijn de volgende producten opgenomen: 

- Substrado Fruitbomengrond van Den Ouden 

- Vivimus van DCM 

- Nov@ van Biolchim via Klep Agro 

- Root & Shoot Soiltech 

Met deze producten zijn enkele combinaties gemaakt volgens onderstaande tabel. Hierdoor ontstaan 

er uiteindelijk 9-tal objecten. 

 

Object Behandeling Dosering per plant 

1 Onbehandeld - 

2 Vivimus  6 liter 

3 ½ Vivimus & ½ Substrado  3 liter + 3 liter 

4 Vivimus + nov@ 6 liter + 30 gram 

5 ½ Vivimus & ½ Substrado + Nov@ 3 liter + 3 liter +30 gram 

6 Substrado 6 liter 

7 Substrado + Nov@ 6 liter + 30 gram 

8 Nov@ 30 gram 

9 Root & Shoot 3x 1,5 ml 

   

 

Proefopzet 

De demo is uitgevoerd in vier herhalingen waarbij herhaling A+B op herinplant heeft plaatsgevonden 

en de herhaling C+D op verse grond. Elke herhaling bestaat uit een veldje van 5 planten waarvan de 

middelste planten de waarnemingsplanten zijn. De planten zijn op 29 mei geplant. Tijdens het 

planten heeft het toevoegen van het benodigde substraat en de eventuele toevoeging van Nov@ 

plaatsgevonden. De Root & Shoot is 3 maal aangegoten, namelijk 1 week na het planten en 

vervolgens nog 2x om de 6 weken.  

 

 



 
 

 

 

De demo is uitgevoerd met rovada, met zwaar plantmateriaal. De aanslag van de planten was over 

het algemeen voldoende. Het verdere groeiseizoen verliep vervolgens erg warm en droog wat 

enigszins nadelig is voor de weggroei van het gewas.  Er is bewust gekozen om de struiken na het 

planten niet gelijk terug te snoeien naar 2-takkers. Dit omdat meer gewasvolume kan zorgen voor 

een betere beworteling van het gewas. Vanaf het planten is er steeds met water gedruppeld zodat 

de bodem voldoende vochtig was.  In het begin van komend voorjaar zullen de sterkste twee takken 

geselecteerd worden, en worden de overige takken weggenomen tijdens het snoeien. Over de proef 

komt een bemesting die wordt aangehouden. 

 

Waarnemingen 
In 2018 hebben de struiken nog niet geproduceerd. Daarom is alleen de bladstand en groei 

beoordeeld. In 2019 worden deze metingen opnieuw gedaan en zullen er ook oogstwaarnemingen 

worden verricht. De beoordeling van groei en bladstand cijfer heeft in augustus 2018 

plaatsgevonden. 

- Groeicijfer          (1-2= zeer zwak, 3-4= zwak, 4-6 = voldoende, 6-8 = sterk, 8-10 = zeer sterk) 

- Bladstandcijfer  (1-2= zeer slecht, 3-4= slecht, 4-6 = voldoende, 6-8 = goed, 8-10 = zeer goed) 

- Groeimeting groei (per struik al het eenjarige hout gemeten in cm) 

 

 

Resultaten 
 
Beoordeling bladstand en groeicijfers. 

 Her-inplant Verse grond 

Object Behandeling 
Groei 
cijfer  

Bladstand 
cijfer 

Groei 
cijfer  

Bladstand 
cijfer 

1 Onbehandeld 2,5 4,5 3,2 5,8 

2 Vivimus 3,3 5,8 4,2 6,0 

3 ½Vivimus & ½ Substrado 2,7 5,8 5,0 6,8 

4 Vivimus + nov@ 2,6 5,0 5,7 6,7 

5 ½ Vivimus & ½ Substrado + Nov@ 3,0 4,7 6,7 6,8 

6 Substrado 2,5 5,0 4,5 6,5 

7 Substrado + Nov@ 2,8 6,5 6,0 6,0 

8 Nov@ 1,8 4,2 4,7 5,8 

9 Root & Shoot 2,5 6,2 4,5 6,3 

 
  



 
 
 
Gemiddelde groei totaal per struik in cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

4. Conclusie: 
 

Ten opzichte van onbehandeld komen eigenlijk alle objecten positief naar voren qua groeiniveau. Het 

is dus meerwaarde om ieder geval iets aan het plantgat toe te voegen. Enkel de Nov@(foto4) gaf 

bladverbranding en komt daardoor enigszins negatief naar voren, zeker bij het object in de 

herinplant waarbij enkel nov@ is gebruikt. Opvallend is dat de combinaties van vivimus en substrado 

in combinatie met nov@ het wel duidelijk beter doen. Het lijkt dus positief om bij het toepassen van 

de nov@ deze goed door het substraat te mengen en dan toe te voegen aan het plantgat. De 

Vivimus, Substrado en combinaties hiervan gaven allemaal een duidelijke verbetering van zowel de 

bladstand als de groei. Komende twee seizoen wordt de demo verder gevolgd, en zullen er ook 

oogstwaarnemingen gedaan worden. Vanuit de resultaten die hier komen kan beter beeld gevormd 

worden wat optimale plantgatbehandeling is. 

 
 


