
SPUITSCHEMA PRUIM EN KERS 2023

PRUIM zwart is gewasbescherming

Rood is bladvoeding

Paars is onkruidbestrijding

STADIUM MIDDEL ZIEKTE/PLAAG

medio maart Touchdown Quattro (glyfosaat 360gr) 1 liter + Onkruidbestrijding

AZ 500 0,3 liter

schuivingsstadium kopermeststof Oxychloride (min. 5 ltr/ha) kopergebrek (bacterien)

combineren met 1 liter FP Zink en 5 kg Ureum

30 liter Promanal HF Wantseneieren, dopluis en spinteieren

Kort voor de bloei 7,5 kg zwavel (Thiovit Jet) hagelschotziekte + spint en roestmijt

eventueel combineren met 0,5 liter FP Borium en 5 kg Ureum

Net voor eerste bloem open 140 gram Teppeki Groene kortstaartluis Heel kort voor de 

(bij voorkeur een uitvloeier toevoegen)  bloei spuiten!!

bloei 5% zwavel (50 liter) en/of dunning

15 kg ATS dunning

begin bloei 1e keer 2,25 kg Captan Malvin tak en bloesemsterfte/ vruchtrot

gecombineerd met 2 liter Stress Immune

volle bloei 2e keer 0,75 kg Signum + 250 ml FP Koper tak en bloesemsterfte/ vruchtrot

gecombineerd met 2 kg Ureum

afbloei 3e keer 2,25 kg Captan Malvin tak en bloesemsterfte/ vruchtrot

gecombineerd met 2 liter Stress Immune

Zijn de weersomstandigheden in de bloei koud en nat, dan is het een overweging om aan de Signum

een 200-300 ml koper toe te voegen. Is koper geen optie, dan kiezen voor 5 liter Serenade.

in afbloei 1,5 kg Xentari, 1 kg Costar of 1,5 kg Dipel Rupsen (mooi weer bij inzet)

eventueel gecombineerd met een 5 liter Aminoboost

** Hopelijk komt voor bestrijding van de pruimenzaagwesp een tijdelijke toelating voor Gazelle**

Deze waarschijnlijk zeer kort na de bloei positioneren.

Start na de  bloei (2 a 3x) 5 a 7,5 ltr zwavel hagelschotziekte + spint en roestmijt

1e keer alleen zwavel, de 2e keer gecombineerd met Signum (vr.rot),

en bijvoorbeeld de 3e keer gecombineerd met Folicur (roest en vr.rot)

(Deze bespuitingen combineren met 5 kg Ureum, 5 kg Bitterzout en 0,5 liter Foliplus Mangaannitraat)

(Op pruimen GEEN Solufert Micro toepassen in verband met een grote kans op bladverbranding)

medio mei Roundup Dynamic (glyfosaat 500gr) 1 liter + Onkruidbestrijding

Wing P 3 liter

zomer 1 ltr Batavia melige pruimenluis

half mei tot oogst 175 ml Coragen (VT = 14 dagen) pruimenmot (max. 2x met 14 - 21 daags interval)



** Hopelijk komt voor bestrijding van de suzuki fruitvlieg wederom een tijdelijke toelating voor Exirel en/of Tracer**

21 dgn voor pluk 0,45 kg Geoxe*** of 2,25 kg Captan vruchtrot VT 7 dgn

7 dagen voor pluk 0,3 ltr Folicur SC vruchtrot VT 7 dgn

of 0,6 ltr Luna Experience** of

7 dagen voor pluk nogmaals 0,45 kg Geoxe vruchrot VT 7 dgn

3 dagen voor pluk 8 ltr Serenade vruchrot VT 0 dgn

7 dagen voor pluk Reine V. 0,3 Folicur SC (VT = 7 dagen) of roest, Reine Victoria, Anna Spath (de late rassen)

0,6 ltr Luna Experience** vruchtrot VT 7 dgn

bladvoeding na de pluk 10 kg Ureum + 5 kg bitterzout + 1 liter FP Mangaannitraat

10 kg Ureum + 5 kg bitterzout + 1 liter FP Borium

10 kg Ureum + 1 liter FP Borium + 1 liter FP Zink

10 kg Ureum + 1 liter FP Zink + 5 liter FP Koper

10 kg Ureum +  5 ‐ 7,5 liter FP Koper

Na de pluk 1 a 2 toepassingen met 0,4 ‐ 0,8 liter afbranden (breed)bladig onkruid

Quickdown

Altijd combineren met (koolzaad)olie of Squall

Pirimor is uit de lijst weggenomen, omdat deze alleen bruikbaar is in percelen die NIET aan watergangen grenzen

** Luna Experience is toegelaten binnen pruimen, maar heeft bij watergangen een moeilijk etiket

*** Geoxe is basis van 1 werkzame stof van Switch. Indien meer werking gewenst is kiezen voor Switch


