
SPUITSCHEMA PRUIM EN KERS BEDEKTE TEELT 2023        

          

PRUIM (bedekt)           

          
STADIUM   MIDDEL   ZIEKTE/PLAAG   

          
schuivingsstadium  kopermeststof Oxychloride   kopergebrek (bacterien)  

   (4-5 kg/ ltr)      

   

30 liter Promanal HF 
(Paraffineolie)   

Eieren spint, 
wantsen, 
bladluizen 
en dopluizen    

          
Kort voor de bloei  7,5 liter zwavel   hagelschotziekte + spint en roestmijt 

          

         
eerste bloem open  10 liter Flipper of   groene kortstaartluis  In de bloei 

   25 ltr ER II     spuiten 

          
bloei   10 - 15 kg ATS   dunning    

          

begin bloei 1e keer 300 ml Folicur SC  

tak en bloesemsterfte/ 
vruchtrot  

volle bloei/afbloei 2e keer 2,5 kg Amylo-X   

tak en bloesemsterfte/ 
vruchtrot  

          

        

in afbloei   1,5 kg Dipel DF + 5 liter Aminoboost  Rupsen + bladvoeding  

          

          
einde bloei tot 15 juni 2 keer 5 liter zwavel  hagelschotziekte, ook spint  

          
Uiterlijk een maand voor de  1 ltr Vertimec Gold  spint    
oogst          

          
Maand voor de oogst 10 ltr Flipper of 25 ltr ER II  melige pruimenluis   

          

          
Na de pluk   1 ltr Vertimec Gold  spint    
         

Na de pluk   300 ml Folicur SC   pruimenroest    
         
         
        

          

          

          

          

          
          

 

          

          

          

          



KERS (bedekt)           

          

          
Schuivingsstadium  kopermeststof Oxychloride   kopergebrek (bacterien)  

   (4-5 kg/ ltr)       
         

   30 liter Promanal HF (Paraffineolie)  

Eieren spint, 
luizen en 
wantsen en 
dopluis    

          
Groene knop  7,5 liter zwavel (alleen onder glas)   hagelschotziekte + spint   

        

Kort voor de bloei   10 liter Flipper   bladluizen    
        

witte knop  1e keer 300 ml Folicur SC  Tak en bloesemsterfte   
begin bloei 2e keer 0,75 kg Delan + 0,75 liter Vacciplant  Tak en bloesemsterfte   
volle bloei  3e keer 0,75 kg Delan + 0,75 liter Vacciplant  Tak en bloesemsterfte   
afbloei  4e keer 300 ml Folicur  Tak en bloesemsterfte   

          
einde bloei  1,5 kg Dipel DF + 5 liter Aminoboost  Rupsen + bladvoeding   

         

vanaf einde bloei  

5 ltr zwavel + 0,75 kg Delan              
(VT 21 dagen) hagelschotziekte + bladvlekkenziekte 

   

Combineren met 5 kg Ureum en      
5 kg Epso Microtop (bitterzout)       

          
Na de zwavelbespuiting 1 ltr Vertimec Gold  spint   VT 28 dgn 

          
          

mei maand  10 liter Flipper   kersenluis    

         
          

tegen pluk   0,75 liter Vacciplant of   vruchtrot   VT   0 dgn 

   2,5 kg Amylo-X       
          

na de pluk   0,75 kg Delan of   bladvalziekte   

   300 ml Folicur     
        

   1 ltr Scelta  spint    

          

   

Bladvoeding met 5 a 10 kg Ureum 
en 5 kg Epso Microtop, minimaal 3 
toepassingen       

      
          

 


