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1 Inleiding 
 
Ferticell is een poedervormige, wateroplosbare stikstof meststof met 16% stikstof, op basis van 100% 
plantaardige aminozuren. Ferticell mag in de biologische teelt gebruikt worden. 
In opdracht van Agrocentrum zijn in 2021 op Proeftuin Randwijk een drietal proeven uitgevoerd met 
Ferticell op appel en peer: 

• Proef 1 is uitgevoerd in de biologische teelt van Conference. Het doel was na te gaan of met 
Ferticellbespuitingen bij Conference de zetting, productie en vruchtmaat verbeterd kan 
worden. 

• Proef 2 is uitgevoerd in de biologische teelt van Natyra. Het doel was na te gaan of door 
Ferticell te fertigeren rond de bloei, de zetting, productie, vruchtmaat en bloemknopvorming 
(return bloom) bij Natyra verbeterd kan worden. 

• Proef 3 is uitgevoerd bij Golden Delicious in de gangbare teelt. Het doel van deze proef was 
om na te gaan of Ferticell bespuitingen fytotox kunnen geven en effect hebben op 
verruwing. 

 
De achtergrond van de eerste twee proeven is dat de beschikbaarheid van stikstof in de biologische 
teelt geen vanzelfsprekendheid is. Onder Nederlandse omstandigheden zal een bodem van nature 
veelal pas vanaf medio mei stikstof mineraliseren. De bodemtemperatuur moet immers boven de 8-
10°C zijn. Organische meststoffen die in het voorjaar toegediend worden, komen veelal in een 
periode met lage bodemtemperaturen en een natte grond, moeizaam tot hun recht. Hier tegenover 
staat dat de stikstofbehoefte van het gewas, in de eerste periode van het jaar juist hoog is. Een 
appel- of een perenaanplant gebruikt 50% van zijn benodigde stikstof in de periode april – medio 
mei. Vooral peren en bijvoorbeeld ook een appelras zoals Natyra, reageert sterk op een stikstof 
tekort in de bloei. Dit resulteert in een gele bladstand, een gebrekkige zetting en een gematigde 
bloemknopvorming.  
 
Dit (interim) verslag bevat de resultaten van deze 3 proeven tot en met de oogst van 2021. Het effect 
op de bloemknopvorming bij Natyra zal in april 2022 geteld worden.  
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2 Ferticell bij bio Conference 
 

2.1 Proefopzet en -uitvoering 
 

2.1.1 Behandelingen 
De proef bestond uit 2 behandelingen: 
1. Onbehandeld (standaard biologisch spuitschema) 
2. Standaard biologisch spuitschema + 5 x 10 kg/ha Ferticell bladbespuitingen vanaf einde bloei. 
 
De spuitdata waren: 6 mei (einde bloei), 18 mei, 28 mei, 7 juni en 22 juni. De Ferticell werd solo 
gespoten, dus niet gemengd met andere middelen. 
De bespuitingen vonden plaats met een speciaal voor proeven gebouwde KWH dwarsstroomspuit, 
met Pink TVI doppen en 309 liter water per ha. 
De proef was opgezet met 4 herhalingen en 8 bomen per veldje, waarvan de middelste 6 bomen als 
waarnemingsbomen. 
 

2.1.2 Proefveldgegevens 
Locatie : Proeftuin Randwijk, Lingewal 1, 6668 LA Randwijk 
Perceel : West 7 Biologisch, rij 16 
Ras : Conference 
Boomvorm : tweekopper 
Plantdatum : mei 2017 
Onderstam : Q-Eline 
Plantafstand : 3,25 x 1,20 m 
Bestuivers : Pollinya 1 en 3 

In 2021 is 5x beregend tegen nachtvorst; op 14, 15, 22, 23 en 26 april. 
 

 
Proefperceel bij de oogst, 15-9-2021 
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2.1.3 Waarnemingen 
• Aantal bloemclusters per boom, 20 april 

• Bladstandcijfer per boom (1= zeer slecht – 9 = zeer goed), 2 juli en 2 september 

• Aantal vruchten en kg per boom bij de oogst op 15 september. Hieruit is het gemiddeld 
vruchtgewicht berekend. 

• Maatsortering per veldje, gewichtssortering in maatklassen van 5 mm, 21 september. 

• Groeicijfer per boom (1=geen groei – 9 = zeer sterke groei), 22 september 
 

2.2 Resultaten en discussie 
 
De bomen bloeiden goed, met gemiddeld ruim 130 bloemclusters per boom. Door het koude en 
natte weer in april en mei 2021 waren de omstandigheden voor de zetting slecht. Bovendien waren 
er ook enkele hagelbuien, waardoor schade aan blad en vruchten ontstond, met een forse rui tot 
gevolg.  
 
Bloei en productie gemiddeld per object. 

 bloemclusters
/boom 

vruchten/ 
boom 

kg/boom gem. 
vruchtgewicht 

zettings-
percentage 

1. Onbehandeld 134 49 10,7 220 39 

2. Ferticell 139 45 10,4 233 32 

 
Bij de oogst bleek dat de Ferticell bespuitingen geen verbetering van de zetting of vermindering van 
de rui hadden gegeven. De productie werd niet verbeterd. Wel was het gemiddeld vruchtgewicht bij 
de Ferticell behandeling hoger. Deels kan dit het gevolg zijn van een iets lager vruchtaantal, maar 
mogelijk ook deels door de Ferticell. 
 
Maatsortering in gewichtspercentages per maatklasse  

< 55mm 55-60mm 60-65mm 65-70mm 70-75mm 75-80mm 80-85mm 

1. Onbeh. 5,1 8,0 15,1 27,8 27,2 15,3 1,4 

2. Ferticell 3,1 4,7 11,6 28,8 33,6 15,6 2,5 

 
De maatsortering was bij het Ferticell object wat beter dan bij onbehandeld, met 92,2% in de 
commericeel meest aantrekkelijke maatklasse van 60 – 85 mm, tegen 86,9% bij onbehandeld. 
 
Bladstand en groei 

 bladstandcijfer 2 juli bladstandcijfer 2 sept. groeicijfer 

1. Onbehandeld 7,8 8,5 6,6 

2. Ferticell 8,0 8,5 6,8 

 
De bomen vertoonden allemaal een zeer goede gezonde groei en bladstand. Er waren geen visuele 
verschillen. Gemiddeld bleek de bladstand op 2 juli en de groei een fractie beter te zijn bij Ferticell. 
 
In 2021 heeft het perceel na een hoge productie in 2020 opnieuw een mooie productie gegeven. Er 
werd wederom bijna 30 ton per hectare geoogst. Helaas is het niet gelukt om deze productie te 
stimuleren met een extra aanbod van stikstof via bladvoeding met Fertichell. Aangezien deze proef 
pas voor het eerste jaar loopt, kan het zinvol zijn om in 2022 nog een keer te kijken naar het effect 
van bladvoeding met Fertichell. We hebben het idee dat een goede stikstofvoeding voor biologische 
peren een grote impact kan hebben op de productiviteit. Het is belangrijk om deze 
stikstofbladvoeding verder te optimaliseren.   



 

7 

      
 
 
 
 
Uitvoering door: 

3 Ferticell bij bio Natyra 
 

3.1 Proefopzet en -uitvoering 
 

3.1.1 Behandelingen 
De proef bestond uit 2 behandelingen: 
1. Standaard bemesting  
2. Fertigatie met Ferticell vanaf volle bloei. 
 
De standaard winterbemesting op het hele perceel bestond uit 600 kg/ha OPF 11-0-0.  
Bij object 2 is op 8, 12 en 18 mei in 3x totaal 100 kg Ferticell per ha meegegeven met de fertigatie. Bij 
object 1 is toen dezelfde hoeveelheid schoon water geirrigeerd. 
Bij object 1 is, om de vergelijking zuiver te houden, op 8 mei 123 kg/ha Monterra Bio 13-0-0 op de 
zwartstrook gestrooid. Bij beide objecten is dus een overbemesting van 16 kg N/ ha gegeven.  
Na 18 mei is het hele perceel verder geïrrigeerd met schoon water, indien nodig.  
 
De proef was opgezet met 4 herhalingen en 10 bomen per veldje, waarvan de middelste 6 bomen als 
waarnemingsbomen. 
 

3.1.2 Proefveldgegevens 
Locatie : Proeftuin Randwijk, Lingewal 1, 6668 LA Randwijk 
Perceel : West 5 Biologisch, rij 2. 
Ras : Natyra 
Boomvorm : spil 
Plantdatum : mei 2015 
Onderstam : M.9 tussenstam Santana 
Plantafstand : 3,25 x 0,80 m 
Bestuivers : Santana 

In 2021 is 5x beregend tegen nachtvorst; op 14, 15, 22, 23 en 26 april. Volle bloei was op 4 mei. 
Het gehele perceel is gedund met de Darwin machine, op 28 april, bij 5-10% open bloem.  
 

 
Proefperceel bij de bloei op 5 mei 2021. 
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3.1.3 Waarnemingen 
• Bladstandcijfer per boom (1= zeer slecht – 9 = zeer goed), 2 juli en 2 september 

• Aantal vruchten en kg per boom bij de oogst; 1e pluk op 2 november en de 2e pluk op 11 
november. Hieruit is het gemiddeld vruchtgewicht berekend. 

• Maatsortering per veldje, gewichtssortering in maatklassen van 5 mm, 15 november. 
 

3.2 Resultaten en discussie 
 
De bomen bloeiden allemaal zonder uitzondering zeer rijk. Door het koude en natte weer in mei 
2021 waren de omstandigheden voor de zetting slecht. Van de hagelbuien hadden de bomen geen 
last, want ze stonden onder hagelnetten. De productie viel uiteindelijk over het gehele perceel, en 
ook in de proef, niet mee, met ca. 36 ton/ha (9,6 kg/boom).  
 
Bloei en productie gemiddeld per object. 

 vruchten/boom kg/boom gem. vruchtgewicht 

1. Monterra 59 9,4 162 

2. Ferticell 60 9,7 162 

 
Bij de oogst bleek dat het Ferticell object een fractie hogere productie had. Het verschil was echter 
erg klein en doordat het tussen de herhalingen wisselde, kan niet gesproken worden van een 
significant verschil. 
 
Maatsortering in gewichtspercentages per maatklasse  

<60mm 60-65mm 65-70mm 70-75mm 75-80mm 80-85mm 

1. Monterra 1,2 5,2 17,7 35,3 30,3 10,4 

2. Ferticell 0,6 3,8 18,4 34,7 29,5 13,1 

 
De maatsortering bij het Ferticell object was gemiddeld ietsje grover, met 2% minder vruchten in de 
kleine maatklasse onder de 65 mm. Ook bij dit minieme verschil kan niet echt gesproken worden van 
een significant verschil.  
 
Bladstand  

 bladstandcijfer 2 juli bladstandcijfer 2 sept. 

1. Monterra 6,9 7,7 

2. Ferticell 6,9 7,8 

 
De bomen vertoonden allemaal een zeer goede gezonde groei en bladstand. Er waren geen visuele 
verschillen tussen de objecten. 
 
In deze proef konden in 2021 geen verschillen aangetoond worden in zetting/productie. In 2021 was 
de bloei bijzonder sterk. De meest interessante waarneming is wellicht de return bloei in 2022. 
Daarnaast is het interessant om te kijken of bij een eventueel wat zwakkere bloei in 2022 de 
resultaten van deze Fertichell fertigatie hetzelfde zijn. Bij een zwakkere bloei zal een extra 
stikstofaanbod sneller een verschil geven dan bij een sterke bloei.  
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4 Ferticell bij Golden Delicious 
 
Deze proef had tot doel het effect van Ferticell bespuitingen op fytotox en verruwing vast te stellen. 
 

4.1 Proefopzet en -uitvoering 
 

4.1.1 Behandelingen 
De proef bestond uit 2 behandelingen: 
1. Onbehandeld (standaard spuitschema gangbare teelt)  
2. 5x bladbespuitingen met 15 kg/ha Ferticell vanaf einde bloei. 
 
De spuitdata waren: 20 mei, 31 mei, 10 juni, 22 juni en 2 juli. 
De bespuitingen vonden plaats met een speciaal voor proeven gebouwde KWH dwarsstroomspuit, 
met Pink TVI doppen en 309 liter water per ha. De Ferticell bespuitingen vonden solo plaats, dus niet 
gemengd met andere middelen. 
De proef was opgezet met 4 herhalingen en 8 bomen per veldje, waarvan de middelste 6 bomen als 
waarnemingsbomen. 
 

4.1.2 Proefveldgegevens 
Locatie : Proeftuin Randwijk, Lingewal 1, 6668 LA Randwijk 
Perceel : West 2B rij 53. 
Ras : Golden Delicious ‘Parsi’. 
Boomvorm : spil 
Plantdatum : 2013 
Onderstam : M.9  
Plantafstand : 3,25 x 0,90 m 

In 2021 is 5x beregend tegen nachtvorst; op 14, 15, 22, 23 en 26 april. Volle bloei was op 7 mei. 
Het perceel is standaard gespoten, volgens de gangbare teelt. 
 

4.1.3 Waarnemingen 
Na de bespuitingen zijn visuele waarnemingen gedaan aan eventuele fytotox of gewasschade. 
Op 27 september zijn uit de 6 waarnemingsbomen van ca. kniehoogte tot ca. 2 meter hoogte per 
veldje 500 vruchten geplukt. Deze zijn op 5 oktober beoordeeld op verruwing door ze, zoals te doen 
gebruikelijk, in te delen in 5 verruwingsklassen: glad, licht, matig, ernstig en zeer ernstig. Deze laatste 
zeer ernstige mate van verruwing kwam overigens niet voor.  
 

 
V.l.n.r. Glad – licht – matig – ernstig verruwd.  



 

10 

      
 
 
 
 
Uitvoering door: 

4.2 Resultaten 
 
Na elke bespuiting zijn visuele waarnemingen gedaan aan eventuele fytotox, maar deze is niet 
waargenomen, niet op het blad en evenmin op de vruchtjes. 
 
Resultaten verruwingsbeoordeling  

% glad % licht verruwd % matig 
verruwd 

% ernstig 
verruwd  in steelholte bij steel + wang 

1. Onbehandeld 3,9 74,5 0,1 19,7 1,9 

2. Ferticell 3,0 75,0 0,6 19,7 1,7 

 
Er kwam praktisch alleen maar verruwing in de steelholte voor, en incidenteel iets op de wang. In de 
neusholte kwam geen verruwing voor. 
 
Er was geen verschil tussen de behandelde en onbehandelde bomen. Dit is positief, omdat eerdere 
proeven met aminozuur bladmeststoffen, zoals Aminosol en Isabion wél verruwing gaven bij gebruik 
van deze bladvoeding na de bloei op appels. 
 
 
 
 

5 Conclusies 
 

• 5x 10 kg/ha Ferticell bladbespuitingen vanaf einde bloei gaven bij biologische Conference 
geen zettingsbevordering, maar hadden wel een licht positief effect op de vruchtmaat. 
Gezien het feit dat deze proef pas voor het eerst uitgevoerd werd, zou het positief zijn om 
deze proef nog een jaar voort te zetten. 

• Het fertigeren van 100 kg/ha Ferticell in de periode van volle bloei tot 2 weken erna gaf bij 
Natyra geen verbetering van de productie. Nog niet bekend is hoe het effect op de return 
bloom is. Dat wordt in april 2022 gescoord. Dit jaar is de proef op hele zwaar bloeiende 
bomen uitgevoerd. Volgend jaar zullen deze bomen waarschijnlijk gematigd bloeien. Het is 
zinvol om deze bladvoeding in 2022 nogmaals te evalueren.  

• 5x 15 kg/ha Ferticell bladbespuitingen vanaf einde bloei gaven bij Golden Delicious in de 
gangbare teelt geen fytotox en ook geen extra verruwing ten opzichte van onbehandeld. Dit 
is een verschil met bladvoedingsproeven met Aminosol en Isabion, waarbij toepassing na de 
bloei duidelijk meer verruwing gaf. Dit is positief. 

 
Bij deze resultaten dient opgemerkt te worden dat in de proeven sprake was van een goede 
winterbemesting, een goede, vruchtbare rivierkleigrond en voldoende vocht in het voorjaar van 
2021. Ook de onbehandelde bomen vertoonden in de proeven een zeer goede groei en bladstand. 
Onder andere situaties, bijvoorbeeld bij een lagere voorraadbemesting, en in andere jaren met 
andere weersomstandigheden kan het effect soms heel anders zijn. Jaareffecten zijn vaak groot, en 
in die zin is de vaak geciteerde zin: ‘één jaar is geen jaar’, ook hier van toepassing. Het is dan ook aan 
te bevelen de proeven te herhalen. 
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Bijlage 1. Resultaten Conference per herhaling 
 
Bloei en productie 

 
 
Maatsortering 

 
 
 
  

Gemiddelde van blclusters herhaling

object a b c d Eindtotaal

1 88 134 163 151 134

2 162 143 139 114 139

Gemiddelde van vr./bm herhaling

object a b c d Eindtotaal

1 56 36 49 55 49

2 48 39 42 49 45

Gemiddelde van kg/bm herhaling

object a b c d Eindtotaal

1 12,4 8,4 10,6 11,4 10,7

2 11,2 9,3 9,8 11,1 10,4

gemiddeld vruchtgewicht herhaling

object a b c d Eindtotaal

1 221 232 219 207 220

2 235 238 235 225 233

zettingspercentage herhaling

object a b c d Eindtotaal

1 64 27 30 36 39

2 30 27 30 43 32

object herh %<55 mm %55-60mm %60-65mm %65-70mm %70-75mm %75-80mm %>80mm

1 a 5,8 7,1 12,6 27,2 27,8 17,0 2,6

1 b 1,7 8,2 13,0 22,4 30,6 22,6 1,5

1 c 5,1 8,3 17,1 30,6 28,4 9,4 1,0

1 d 7,7 8,6 17,9 31,1 22,1 12,1 0,6

2 a 3,7 5,5 9,4 28,5 33,2 15,4 4,4

2 b 2,7 5,9 11,8 35,4 28,9 14,6 0,7

2 c 3,9 2,8 10,2 23,8 35,6 19,6 4,1

2 d 2,3 4,5 14,9 27,6 36,8 12,8 1,1
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Bijlage 2. Resultaten Natyra per herhaling  
 

 
 

  
 
Maatsortering 

   

Gemiddelde van kg/bm herh

object a b c d Eindtotaal

1 11,3 9,8 7,8 8,7 9,4

2 9,7 10,7 8,8 9,8 9,7

Gemiddelde van vr/bm herh

object a b c d Eindtotaal

1 78 55 47 55 59

2 61 64 55 61 60

Gemiddeld vruchtgewichtherh

object a b c d Eindtotaal

1 145 178 165 159 162

2 161 166 159 161 162

Gemiddelde van bladstand 2-6 Herhaling

Object A B C D Eindtotaal

1 6,8 6,8 7,0 7,1 6,9

2 7,0 6,9 6,9 6,8 6,9

Eindtotaal 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9

Gemiddelde van bladstand 2-9 Herhaling

Object A B C D Eindtotaal

1 7,4 7,8 7,6 7,9 7,7

2 7,4 7,6 8,0 8,0 7,8

Eindtotaal 7,4 7,7 7,8 7,9 7,7

object herh %<60mm %60-65mm %65-70mm %70-75mm %75-80mm %80-85mm

1 a 2,3 9,6 29,0 35,1 20,9 3,1

1 b 1,1 3,1 14,3 30,1 33,2 18,3

1 c 0,5 3,2 10,8 41,6 32,6 11,3

1 d 0,7 5,1 16,6 34,3 34,4 8,9

2 a 0,5 3,9 19,5 36,2 27,7 12,2

2 b 0,7 3,3 18,2 34,7 30,9 12,2

2 c 0,7 4,1 19,8 33,8 31,3 10,2

2 d 0,5 3,7 15,9 33,9 28,2 17,6
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Bijlage 3. Resultaten verruwingsbeoordeling Golden per herhaling 
 

 

object herhaling % glad

% licht verruwd 

steelholte

% licht verruwd 

in steelholte + 

licht op wang

% matig 

verruwd 

steelholte

% ernstig 

verruwd 

steelholte

1 a 1,2 75,2 0,0 22,1 1,6

1 b 4,0 71,6 0,0 21,6 2,8

1 c 5,0 80,0 0,2 13,5 1,3

1 d 5,3 71,1 0,0 21,5 2,0

2 a 2,9 75,7 0,0 20,0 1,4

2 b 1,2 73,5 0,6 23,9 0,9

2 c 6,8 79,8 0,0 12,9 0,6

2 d 1,1 71,2 1,7 22,0 4,0


