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NATYRA® / SQ159 / MAGIC STAR® 
 

 

 
 

Kruising: Elise x schurftresistente selectie 

Oorsprong: WUR - Nederland 
 

Natyra ® is de naam voor de biologische teelt 

Dit ras in IPM geteeld voor Colruyt, wordt verkocht onder de merknaam Magic Star® 

 

Vruchteigenschappen 
 

▪ Natyra is een harde en zoete appel met een matige vruchtmaat. 

▪ Bij de pluk zit de hardheid rond 8 kg/cm² en deze blijft vrij goed behouden. 

▪ Het suikergehalte zit vaak boven 14 °Brix. 

▪ De houdbaarheid en het uitstalleven zijn zeer goed.  

▪ De appels hebben een donkerrode, gestreepte blos. 

▪ Het pluktijdstip valt in de 2de helft van oktober, vergelijkbaar met Braeburn  

▪ Overplukken is noodzakelijk. 

▪ De appels kunnen minstens 3 maanden in gewone koeling bewaard worden. 

 

Ziektegevoeligheid 
 

 Gevoeligheidsgraad 

Schurft resistent* 

Witziekte matig gevoelig 

Kanker zeer gevoelig 

Bacterievuur gevoelig 

Bloedluis gevoelig 

Zonnebrand licht gevoelig 

Vorm van lenticelspot gevoelig 

 

* In Nederland is de Vf-resistentie van Natyra doorbroken. 
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In 2017 kwamen er vooral op vruchten van IPM-percelen kleine zwarte vlekjes voor. 

Hieruit kon geen schimmel geïsoleerd worden. De oorsprong is vermoedelijk fysiolo-

gisch, maar op dit ogenblik is de precieze oorzaak nog niet gekend. De laatste jaren 

duikt dit ook op in de biologische teelt. In 2020 en 2021 hebben we dit ook opge-

merkt bij bloedverwanten van Natyra. 

 

In warme jaren rijst het vermoeden dat het te maken heeft met verbranding. Welke 

bespuiting het dan uitlokt, is nog niet duidelijk. 

 

Oppassen met bespuitingen met zwavel in de zomer. Bij hoge temperaturen kan dit, 

zelfs bij een ruim interval tussen de behandeling en de hittegolf, voor bladverbran-

ding zorgen. 

 

Planten & Opkweek 
 

▪ Natyra heeft een zwakke groei. Vandaar dat er op maximaal 1 m geplant moet 

worden. 

▪ Door de kortere plantafstand moet er ook korter gesnoeid worden, wat zeker een 

voordeel is naar vruchtmaat. 

▪ Bij de snoei moet er vooral prikkelend gesnoeid worden. 

▪ De bomen mogen in de eerste jaren ook niet te vol hangen zodat ze volume 

kunnen maken. 

▪ Irrigatie is bij dit ras zeker een aanwinst om de bomen voldoende vitaal te hou-

den. Dit zal ook de vruchtmaat ten goede komen. 

 

 
Foto 2: 6-jarige bomen van Natyra 

 

▪ Indien het kan, wordt Natyra best op verse grond geplant. Bij herinplant laat men 

dit perceel best een jaar liggen en zaait men een groenbemester (bv. Japanse 

haver of Tagetes) in. Op het eind van het seizoen kan men deze dan onderwer-

ken voor extra organisch materiaal. Daarnaast kan men zowel voor het zaaien 

van de groenbemester als voor het planten stalmest of champignonmest inwer-

ken. Dit zal de bodemstructuur verbeteren, waardoor de bomen een betere start 

kennen. 

▪ Om de bomen een goede start te geven bij het planten, kan het helpen om bij 

het planten een bodemverbeteraar in het plantgat te mengen. Vivisol en Terra 

Fertiel aan 250 gram/boom geven in de proeven goede resultaten en zijn zowel  
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 in IPM als Bio toegestaan. Hier bovenop kan men nog 10 ml/boom Pt-mix aangie- 

 ten. 

▪ Het gebruik van Mycorrhiza’ s die in de handel zijn, hebben tot hiertoe geen ef-

fect gehad op de groei, zeker niet in bestaande aanplanten. 

▪ Er zijn ook heel wat andere groeibevorderende preparaten op de markt. Ook 

deze hebben tot hiertoe in proeven niet het gewenste resultaat getoond. 

▪ Oppassen met groeischokken op jonge bomen. Dit kan bij Natyra aanleiding ge-

ven tot ruwschilligheid en barstjes rond de neus. In de gangbare teelt kan men 1 

of 2 bespuitingen met GA4/7 uitvoeren kort na de bloei om dit op te vangen. In 

de biologische teelt is er niets dat dit probleem kan verkleinen.  

 

Bestuiving 
 

▪ De S-allelen van Natyra zijn S3S9 en het is een middentijdse bloeier. Als siermalus 

wordt op dit ogenblik een combinatie aangeraden van Red Sentinel met Malus 

Everest en/of Prof. Sprenger.  

▪ Voor de biologische telers kunnen ook Topaz, Pinova of Santana als bestuiver 

gebruikt worden. 

 

Vruchtdunning 
 

▪ Natyra zal in de meeste jaren toch gedund moeten worden. Binnen de biolo-

gische teelt kan dit enkel via bloemverbranding met kalkzwavel. In 2020 leidde 

dit wel tot netvormige verruwing op de vruchten. 

▪ Volgens bepaalde studies zou Karma ook als bloemdunner gebruikt kunnen wor-

den. De eerste proeven van 2020 tonen echter aan dat dit middel enorm veel 

verruwing gaf. 

 

 

  

Foto 3: Netvormige verruwing na het gebruik 

van Curatio als bloemdunner 

Foto 4: Sterke vruchtverruwing na het gebruik 

van Karma als bloemdunner 
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▪ In 2021 werd Vitisan getest en dit gaf geen extra verruwing. Ook Curatio gaf in 

2021 geen extra verruwing. 

▪ Voor de IPM-telers zijn er meer mogelijkheden, maar ook deze zijn nog niet getest 

bij Natyra. 

 

Bemesting 
 

Voor de bemesting moet er een onderscheid gemaakt worden tussen de biolo-

gische en de geïntegreerde teelt. 

 

Biologische teelt 

▪ Voor de biologische teelt is het meest aangewezen om een 2-tal keer een fractie 

van 30 à 40 E N te geven. Deze gefractioneerde gift zal voor een langere N-

vrijzetting zorgen, waardoor de bomen langer gaan groeien. Voor zwakgroeien-

de bomen is dit zeker een voordeel. 

▪ Wanneer de bomen sterk groeien kan de 2de fractie achterwege gelaten wor-

den. 

▪ Natyra is gevoelig voor magnesiumgebrek. Het gebruik van kieseriet is aangewe-

zen. 

▪ Mogelijks zijn de fysiologische problemen in bewaring een gevolg van Ca-gebrek. 

Verzorg de bekalking en bouw vanaf einde bloei een aantal Ca-bladvoedingen 

in het spuitschema , maar niet bij warme weer. 

 

Geïntegreerde teelt 

▪ In de eerste 2 groeijaren adviseren we een gefractioneerde bemesting van 2 x 20 

E N o.v.v. met ammoniumnitraat. 

▪ Wanneer de bomen ouder worden, schakelen we over naar 1 gift van 30 à 40 E 

N o.v.v. kalknitraat voor de bloei.  

▪ Indien de bomen toch te zwak groeien, is het niet aangewezen om in de zomer 

extra N te geven, want dit kan de kleuring negatief beïnvloeden. 

▪ Natyra is gevoelig voor magnesiumgebrek. Voorzie een aantal bladbespuitingen 

met bitterzout in de loop van het seizoen. 

▪ Mogelijks zijn de fysiologische problemen in bewaring een gevolg van Ca-gebrek. 

Verzorg de bekalking en bouw vanaf einde bloei een aantal Ca-bladvoedingen 

in het spuitschema, maar niet bij warm weer. 

▪ Pas anderzijds ook op met veel mengingen van bladvoedingen, zeker bij warm 

weer, want ook dit kan aanleiding geven tot verbranding. 

 

Kleuring 
 

• Natyra reageert zeer goed op bladblazen. Het is een ras waar het blad mak-

kelijk weggeblazen wordt. Het is belangrijk dat dit ongeveer een maand voor 

de pluk gebeurt en dat men voldoende blad wegneemt. De rijsnelheid vari-

eert tussen 1.0 en 1.5 km/uur en de druk op de machine tussen 0.80 en 0.95 

bar. Kiest men voor 1.5 km/uur rijsnelheid, dan moet men de druk verhogen 

richting 0.95 bar om voldoende blad weg te blazen. 

 


