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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 2022 op Proeftuin Randwijk twee 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 de zetting, productie, vruchtmaat en bloemknopvorming (return 
bloom) bij Natyra verbeterd kan worden. 

 
Deze proeven zijn een vervolg op de proeven van 2021. De resultaten van de proef van 2021 zijn 
beschreven in het rapport ‘Verslag Ferticell proeven bij appel en peer in 2021’ (Van der Steeg, 2021). 
De conclusies van 2021 waren: 

• 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. 

• 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. 

 
De achtergrond van de 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 rapport beschrijft de resultaten van 2022. De resultaten van 2021 staan in de bijlage. 
De return bloom zal april 2023 gescoord worden.  
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2 Ferticell bij bio Conference 
 

2.1 Proefopzet en -uitvoering 
 

2.1.1 Behandelingen 
De proef bestond zowel in 2021 als in 2022 uit 2 behandelingen: 
1. Onbehandeld (standaard biologisch spuitschema) 
2. Standaard biologisch spuitschema + 5 x 10 kg/ha Ferticell bladbespuitingen vanaf einde bloei. 
 
De spuitdata in 2022 waren: 4 mei, 10 mei, 19 mei, 27 mei en 7 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. 
De proef lag op dezelfde bomen als in 2021. 
 

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

In 2022 is 2x beregend tegen nachtvorst; op 3 en 27 april. 
 

 
Proefperceel bij de oogst, 6-9-2022. 
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2.1.3 Waarnemingen 
• Aantal bloemclusters per boom, 6 april 2022 

• Bladstandcijfer per boom (1= zeer slecht – 9 = zeer goed), 12 augustus 2022 

• Aantal vruchten en kg per boom bij de oogst op 6 september. Hieruit is het gemiddeld 
vruchtgewicht berekend. 

• Maatsortering per veldje, gewichtssortering in maatklassen van 5 mm, 7 september. 

• Groeicijfer per boom (1=geen groei, 3=zwak, 5=gematigd, 7= sterk (1 zijdig wortelsnnoei 
nodig), 9 = zeer sterke groei, 2 zijdige wortelsnoei nodig), 22 december 2022. 

 

2.1.4 Statistische analyse 
De resultaten zijn statistisch geanalyseerd met een variantie analyse (F-toets) van het programma 
Genstat. Significante F-toetsen worden gevolgd door een LSD toets voor het paarsgewijs vergelijken 
van de objecten in de proef. De LSD-waarde wordt alleen berekend als de F-toets significant is 
(P<0,05). Indien dit niet het geval is, zijn de verschillen niet significant en wordt in de tabel n.s. 
vermeld. Indien de F-toets wel significant is, wordt het resultaat van de LSD toets weergegeven met 
letters. Getallen gevolgd door dezelfde letter(s) verschillen niet betrouwbaar. 
 

2.2 Resultaten en discussie 
 
De resultaten per herhaling staan weergegeven in bijlage 2. Onderstaand de gemiddelden per object. 
 
Bloei en productie 2022. 

 bloemclusters
/boom 

vruchten/ 
boom 

kg/boom gem. 
vruchtgewicht 

zettings-
percentage 

1. Onbehandeld 36 43 8,7 203 122 

2. Ferticell 35 39 7,9 202 115 

F toets 0,820 0,399 0,511 0,960 0,750 

LSD0,05 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

n.s.: niet significant 
 
De bloei van de bomen voorjaar 2022 was op het hele perceel en ook in de proef maar zeer matig.   
De in 2021 onbehandelde bomen hadden gemiddeld 36 bloemclusters en de bomen die in 2021 met 
Ferticell waren bespoten 35. Er was dus geen verschil in return bloom. 
Door de slechte bloei was ook geen sprake van een volle productie. Integendeel, de productie lag 
lager dan in 2021. 
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.  
Door de matige vruchtdracht lag het gemiddeld vruchtgewicht wel op een hoog niveau, met ruim 200 
gram. Dit was bij beide objecten het geval, er was geen verschil tussen de objecten.  
Ook in de maatverdeling zaten geen significante verschillen. Bij beide objecten zat 87% in de 
commercieel gunstige maatklasse van groter dan 60 mm. 
 
Maatsortering 2022 in gewichtspercentages per maatklasse  

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

1. Onbeh. 3,6 9,3 27,2 35,3 19,3 5,3 87,1 

2. Ferticell 5,0 8,0 24,0 35,1 21,7 6,1 87,0 

F toets 0,372 0,724 0,564 0,908 0,742 0,722 0,987 

LSD0,05 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
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Bladstand en groei 

 bladstandcijfer  groeicijfer 

1. Onbehandeld 6,5 5,1 

2. Ferticell 6,5 5,0 
F toets 0,879 0,628 

LSD0,05 n.s. n.s. 

 
De bomen vertoonden over het algemeen een normaal goede bladstand en een mooi, gematigd 
sterk groeiniveau. Er waren wel enkele bomen met een wat mindere groei en bladstand. Dit kwam bij 
beide objecten voor. Er waren geen verschillen in bladstand en groei tussen de objecten. 
 
Verder werden na de Ferticellbespuitingen in het seizoen geen verschijnselen van fytotox 
waargenomen. 
 
Helaas is het dus in 2022, evenals in 2021, niet gelukt om de productie te stimuleren met een extra 
aanbod van stikstof via bladvoeding met Ferticell. Dit terwijl zeker in 2022 een extra ondersteuning 
van de zetting wel wenselijk geweest zou zijn. 
Het effect van bladvoeding met Fertichell stelt daarmee in deze proef 2 jaar op rij teleur. Dit terwijl 
we wel het idee hebben dat een goede stikstofvoeding voor biologische peren een grote impact kan 
hebben op de productiviteit. Waarom de Ferticell geen effect gehad heeft, is niet bekend. Het 
verdient aanbeveling dit nadere te onderzoeken en de stikstofbladvoeding verder te optimaliseren.   
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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 de bloei. 
 
De standaard winterbemesting op het hele perceel bestond uit 4,5 ton/ha champost en 1200 kg/ha 
kippenkorrels (3,5% N).  
Bij object 2 is op 9 en 23 mei en 9 juni 3x 35 kg/ha = totaal 105 kg Ferticell per ha meegegeven met 
de fertigatie. Bij object 1 is toen dezelfde hoeveelheid schoon water geïrrigeerd en verder geen mest 
meer gegeven. 
Na 9 juni is het hele perceel verder geïrrigeerd met schoon water, indien nodig.  
Vanwege de slechte bladstand is op 10 augustus op de rest van het perceel  wederom 70 kg/ha 
Ferticell gefertigeerd. Omdat in de proef de bladstand even slecht was als in de rest van het perceel, 
is ook in de proef bij object 2 toen Ferticell gegeven, bij object 1 niet. 
 
De proef was opgezet met 4 herhalingen en 10 bomen per veldje, waarvan de middelste 8 bomen als 
waarnemingsbomen. 
 

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

 
In 2022 is 2x beregend tegen nachtvorst; op 3 en 27 april. Tegen hitte/zonnebrand is 7x beregend; op 
18 en 19 juli, 11,12,13,14 en 25 augustus (tussen 13.30 en 17.30u). 
Volle bloei meerjarig hout was op 21 april 2022. 
 

3.1.3 Waarnemingen 
• Aantal bloemclusters per boom 20 april 2022 

• Bladstandcijfer per boom (1= zeer slecht – 9 = zeer goed), 26 augustus 

• Aantal vruchten en kg per boom bij de oogst; 1e pluk op 17 oktober en de 2e pluk op 27 
oktober. Hieruit is het gemiddeld vruchtgewicht berekend. 

• Maatsortering per veldje, gewichtssortering in maatklassen van 5 mm, 31 oktober. 

• Groeicijfer per boom (1=geen groei, 3=zwak, 5=gematigd, 7= sterk (1 zijdig wortelsnnoei 
nodig), 9 = zeer sterke groei, 2 zijdige wortelsnoei nodig), 22 december 2022. 
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3.1.4 Statistische analyse 
De resultaten zijn statistisch geanalyseerd met een variantie analyse (F-toets) van het programma 
Genstat. Significante F-toetsen worden gevolgd door een LSD toets voor het paarsgewijs vergelijken 
van de objecten in de proef. De LSD-waarde wordt alleen berekend als de F-toets significant is 
(P<0,05). Indien dit niet het geval is, zijn de verschillen niet significant en wordt in de tabel n.s. 
vermeld. Indien de F-toets wel significant is, wordt het resultaat van de LSD toets weergegeven met 
letters. Getallen gevolgd door dezelfde letter(s) verschillen niet betrouwbaar. 
 

 
Proefrij (rechts) bij de bloei op 22 april 2022. 
 

3.2 Resultaten en discussie 
 
De resultaten per herhaling staan weergegeven in bijlage 2. Onderstaand de gemiddelden per object. 
 
De bloei van de bomen was duidelijk veel minder rijk dan  in 2021, ondanks de niet helemaal volle 
dracht in 2021 (bijlage 3). De relatief sombere zomer van 2021 was niet positief voor de 
bloemknopvorming.  
 
Bloei en productie gemiddeld per object. 

 bloemclus-
ters/boom 

vruchten/ 
boom 

kg/boom gem. vrucht-
gewicht 

zettings-
percentage 

% 1e 
pluk 

1. Onbehandeld 56 59 10,9 184 109 77 

2. Ferticell 70 62 11,4 184 93 76 

F toets 0,121 0,675 0,733 0,972 0,216 0,756 

LSD0,05 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

n.s.: niet significant 
 
De return bloom van het in 2021 met Ferticell behandelde object lag hoger dan die van het object 
dat in 2021 geen Ferticell had gehad. Dit terwijl de vruchtdracht in 2021 zeker niet lager was (bijlage 
3). Dit was een positief resultaat, hoewel het verschil niet significant was. 
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Vanwege dit verschil in uitgangssituatie qua bloei, is het lastig om het verschil in productie in 2022 
goed te duiden. Immers bij een hoger aantal bloemclusters is er van nature de mogelijkheid van een 
hogere vruchtdracht, terwijl het zettingspercentage van nature logischerwijs meestal wat lager is. 
Dat was in deze proef ook het geval. Het zettingspercentage bij de Ferticell was wat lager, maar de 
vruchtdracht kwam wat hoger uit. Het is niet duidelijk of dit kwam door de wat betere bloei, of door 
de fertigatie met Ferticell in 2022. Het meest waarschijnlijk is dat de betere bloei hierin de hoofdrol 
speelde. Overigens waren deze verschillen niet significant.  
Er was in 2022 geen sprake van een helemaal volle dracht. De bomen staan op 80 cm, dus zouden er 
ca. 80 vruchten per boom mogen zitten. Dat was bij beide objecten niet het geval.  
Mede dankzij de niet volle dracht was de kleuring wel goed. Er kon ruim 75% in de 1e pluk 
meegenomen worden. Hierin zat geen verschil tussen de objecten. 
Door de niet volle dracht lag het gemiddeld vruchtgewicht en daarmee de vruchtmaat op een goed 
niveau. De maat was duidelijk grover dan in 2021. Er was geen verschil in gemiddeld vruchtgewicht 
en evenmin een significant verschil in maatverdeling tussen de objecten. 
 
Maatsortering in gewichtspercentages per maatklasse  

<60 mm 60-65  65-70  70-75  75-80  80-85  85-90  > 90 mm 

Onbehandeld 1,6 3,7 11,2 22,6 29,1 20,2 9,5 4,4 

Ferticell 1,0 3,2 10,1 22,3 31,0 21,5 8,8 4,2 

F toets 0,182 0,495 0,623 0,889 0,565 0,593 0,391 0,604 

LSD0,05 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

 
Wat betreft de bladstand was 2022 een opmerkelijk jaar. Vanaf de bloei tot en met juni was de 
bladstand prima. Er waren geen visuele verschillen in bladstand tussen de objecten. Ook 
onbehandeld kende een mooie donkere bladstand. 
 

 
Proefrij met goede bladstand op 9 juni 2022. 
 
Begin juli is echter een bespuiting met zwavel tegen roestmijt uitgevoerd op het hele perceel. Daarna 
is de bladstand duidelijk minder geworden, veel lichter en meer gevlekt. Het lijkt zeer waarschijnlijk 
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dat de zwavelbespuiting hiervan aan de basis ligt. Waarschijnlijk is Natyra hier gevoelig voor.  
Ter illustratie onderstaande foto’s, op 10 augustus genomen van de Natyra en van Magic Star. 
 

  
10 augustus 2022, links Natyra, rechts Magic Star 
 
Om mogelijk de bladstand te verbeteren is op 10 augustus nog een keer Ferticell gefertigeerd. 
Uit de bladstandcijfers van 26 augustus kwam echter geen significant verschil tussen de objecten 
naar voren. Wel lag gemiddeld het bladstandcijfer bij Ferticell iets hoger, wat toch op een positief 
effect van de Ferticell duidt. 
 
Bladstand en groei 

 bladstandcijfer  groeicijfer 

1. Onbehandeld 5,5 5,5 

2. Ferticell 5,7 5,8 
F toets 0,310 0,223 

LSD0,05 n.s. n.s. 

 
Ook het groeicijfer lag bij de behandeling met Ferticell wat hoger, ondanks de iets hogere productie. 
Hoewel het verschil niet significant was, lijkt er dus wel een tendens te zijn van een licht positief 
effect op bladstand en groei. 
 
In deze proef konden in 2021 geen verschillen aangetoond worden in zetting en productie. In 2021 
was de bloei bijzonder sterk. In 2021 concludeerden we dat ‘de meest interessante waarneming is 
wellicht de return bloei in 2022’. Hoewel het verschil niet significant was, had Ferticell wel meer 
bloemclusters gegegeven. Dat was positief. 
Verder gaven we aan dat ‘het interessant is om te kijken of bij een wat zwakkere bloei in 2022 de 
resultaten van deze Ferticell fertigatie hetzelfde zijn. Bij een zwakkere bloei zal een extra 
stikstofaanbod sneller een verschil geven dan bij een sterke bloei’. Dat konden we in 2022 niet direct 
constateren. De tendens van een licht positief effect op de productie zal waarschijnlijk veroorzaakt 
zijn door de betere bloei.  
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4 Conclusies 
 
Na twee achtereenvolgende proefjaren kan het volgende worden geconcludeerd: 
 

• 5x 10 kg/ha Ferticell bladbespuitingen vanaf einde bloei gaven bij biologische Conference 
geen effect op zetting of rui en evenmin op productie, bladstand en groei. In het eerste jaar 
was er wel een licht positief effect op de vruchtmaat, in het tweede jaar niet. 
De Ferticell bespuitingen (solo) gaven geen fytotox. 
 

• Het fertigeren van Ferticell na de bloei (100 kg/ha) gaf bij Natyra in het eerste jaar geen 
verbetering van de productie, maar er was wel een tendens van een positief effect op de 
return bloom. Door de betere bloei lag in het tweede jaar de vruchtdracht ook iets hoger. In 
het tweede proefjaar leek verder ook een licht positief effect op bladstand en groei aanwezig 
te zijn.  

 
Opgemerkt dient te worden dat de verschillen niet significant waren. Echter, bij een proef met 
slechts 2 objecten in 4 herhalingen zijn relatief kleine verschillen niet makkelijk significant. Zeker bij 
bestaande boomgaarden, waar van nature een behoorlijke variatie in groei en productie aanwezig is, 
zijn hiervoor meer herhalingen nodig. 
 
Verder dient bij deze resultaten opgemerkt te worden dat op Proeftuin Randwijk sprake is van een 
goede winterbemesting, een goede, vruchtbare rivierkleigrond en een goede teeltverzorging, ook 
qua watergift. Onder andere situaties, bijvoorbeeld op andere gronden en bij een lagere 
voorraadbemesting, kan het effect soms heel anders zijn.  
 
In 2023 zal de return bloom gescoord worden. Daarna kunnen de eindconclusies getrokken worden 
en tevens nagegaan worden of het zinvol is de proeven voort te zetten. Mogelijk in een iets 
gewijzigde opzet, want stikstofbemesting en stikstofbeschikbaarheid is in de biologische fruitteelt 
een belangrijk thema.  
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Bijlage 1. Resultaten Conference 2021 
 
Bloei en productie 2021 

 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 

 
Maatsortering in gewichtspercentages per maatklasse 2021  

< 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 

 
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 

 

Bijlage 2. Resultaten Conference 2022 per herhaling 
 

object herh bloemcl./ 
boom 

vr./boom kg/boom gem. 
vr.gew. 

zettings-
percentage 

bladstand-
cijfer 

groei-
cijfer 

1 a 45,2 44,8 10,7 239 99 7,8 5,4  
b 36,8 39,2 8,0 204 106 6,2 4,9  
c 28,3 47,0 8,6 184 166 6,3 5,5  
d 34,5 40,2 7,4 185 116 5,5 4,7 

Totaal 1 
 

36,2 42,8 8,7 203 122 6,5 5,1 

2 a 27,7 33,5 6,8 204 121 6,5 4,8  
b 35,0 45,7 8,8 193 130 6,3 4,7  
c 44,3 43,7 9,0 206 98 6,8 5,7  
d 31,0 33,5 6,9 206 108 6,5 4,9 

Totaal 2  34,5 39,1 7,9 202 115 6,5 5,0 

 
Maatsortering 

object herh % <55 
mm 

%55-60 
mm 

%60-65 
mm 

%65-70 
mm 

%70-75 
mm 

%75-80 
mm % >60 mm 

1 a 2,3 2,1 10,7 28,8 39,4 16,5 95,5  
b 3,4 7,3 31,5 39,5 18,3 0,0 89,3  
c 3,4 12,3 30,2 36,8 14,5 2,9 84,4  
d 5,4 15,6 36,3 36,2 4,9 1,6 79,1 

Totaal 1 
 

3,6 9,3 27,2 35,3 19,3 5,3 87,1 

2 a 6,4 7,4 18,1 31,0 25,7 11,4 86,2  
b 6,8 10,5 31,5 34,8 16,4 0,0 82,7  
c 2,9 8,3 26,2 34,4 21,3 6,9 88,8  
d 4,1 5,7 20,2 40,1 23,6 6,2 90,2 

Totaal 2  5,0 8,0 24,0 35,1 21,7 6,1 87,0 
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Bijlage 3. Resultaten Natyra 2021 
 
Bloei en productie 2021 

 vruchten/boom kg/boom gem. vruchtgewicht 

1. Monterra 59 9,4 162 

2. Ferticell 60 9,7 162 

 
Maatsortering in gewichtspercentages per maatklasse 2021  

<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 

 
Bladstand  

 bladstandcijfer 2 juli bladstandcijfer 2 sept. 

1. Monterra 6,9 7,7 

2. Ferticell 6,9 7,8 

 

Bijlage 4. Resultaten Natyra 2022 per herhaling 
 

object herh bloemcl./ 
boom 

vr./boom kg/boom gem. 
vr.gew. 

zettings-
percentage 

bladstand-
cijfer 

groei-
cijfer 

1 a 41,7 50,1 9,15 182,5 120,3 5,5 5,4  
b 61,3 66,9 11,99 179,2 109,0 5,6 5,1  
c 73,8 68,1 13,12 192,5 92,3 5,4 5,1  
d 46,2 51,9 9,49 182,9 112,4 5,6 6,2 

Totaal 1 
 

55,0 59,0 10,9 184,3 108,5 5,5 5,5 

2 a 63,0 53,8 10,04 186,8 85,3 6,0 5,3  
b 55,7 65,3 12,09 185,2 117,2 5,8 5,5  
c 94,8 58,6 10,37 176,9 61,8 5,6 5,9  
d 66,2 70,1 13,26 189,0 106,0 5,4 6,3 

Totaal 2  69,9 61,7 11,4 184,5 92,6 5,7 5,7 

 
Maatsortering 

object herh % <60 %60-65 % 65-70 %70-75 %75-80 %80-85 %85-90 %>90 

1 a 1,3 5,0 12,9 22,9 26,6 17,5 10,9 2,9  
b 1,8 3,4 11,8 24,7 31,5 17,4 7,8 5,2  
c 1,0 2,6 8,4 19,2 29,7 25,4 11,4 3,6  
d 2,2 3,7 11,9 23,6 28,6 20,5 7,8 5,9 

Totaal 1 
 

1,6 3,7 11,2 22,6 29,1 20,2 9,5 4,4 

2 a 0,7 3,2 7,4 22,8 34,7 20,9 7,5 3,9  
b 0,7 2,7 10,0 23,8 32,1 21,2 7,8 3,4  
c 1,5 3,7 13,0 22,8 27,2 19,7 11,5 5,2  
d 1,0 3,2 9,9 19,8 30,0 24,4 8,4 4,3 

Totaal 2  1,0 3,2 10,1 22,3 31,0 21,5 8,8 4,2 

 
 


