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Matty Polfliet en Jan Peeters besteedden tijdens hun rondleiding op Proeftuin Randwijk zowel
aandacht aan de conventionele teelt als aan de biologische teelt. Een demo rond
onderstammenkeuze die in de conventionele teelt plaats vindt, levert immers ook veel nuttige
informatie voor de biologische teelt. Binnen de conventionele teelt ligt er op de 6 jarige Magic Star
een beoordeling van het effect van drachtniveau op de maak, kwaliteit en bloemknop. Er staat sinds
dit jaar een proef aangeplant waarin gekeken wordt naar de optimale plantafstand bij verschillende
boomkwaliteiten. Tot slot ligt er op het conventionele perceel een demonstratie van diverse
onderstammen en boomtypen. Binnen deze demo wordt gekeken naar de invloed van de
onderstammen G16, G11, M26, M9, Nic29 en M9 met tussenstam Golden of tussen stam Santana op
de groei, productie en kwaliteit van Magic Star. In het tweede jaar zijn er overigens al mooie
verschillen zichtbaar tussen de diverse onderstammen.
In het biologische perceel ging Jan in op de teeltaspecten die men tot nu toe ervaren heeft. Het
perceel had in het tweede jaar een productie van 15 ton. Dit jaar verwacht men een productie van
35 ton per hectare te behalen. Binnen het biologische perceel staan ook weer bomen op andere
onderstammen en liggen diverse drachtniveau’s. Matty ging in op de ervaringen die men op het
gebied van ziekten en plagen had met Natyra. Ook besprak hij een aantal demo’s die men binnen het
biologische perceel heeft gedaan om ziekten en plagen te beheersen.
Proeftuin Randwijk neemt een belangrijke plaats in, in de kennisopbouw van Natyra en Magic Star.
Telers die het werk van Proeftuin Randwijk willen ondersteunen én toegang willen tot alle
proefresultaten, kunnen voor een bedrag van Euro 175,- per jaar, supporter worden van Proeftuin
Randwijk. Supporters worden uitgenodigd voor alle bijeenkomsten van Proeftuin Randwijk. U kunt
zich via www.proeftuinrandwijk.nl aanmelden als supporter (onder het kopje Samenwerking –>
Supporter worden)

