
KERS

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 30 liter Promanal HF eieren spint/ luis/ wants en dopluis

kopermeststof Oxychloride kopergebrek (bacterien)

(4-5 kg/ ltr) 

Groene knop 7,5 ltr zwavel + 1 ltr  FP Zink en 5 kg Ureum hagelschotziekte + spint 

witte knop 140 gram Teppeki (+ uitvloeier) kersenluis, preventief, 

0,25 kg Gazelle* + uitvloeier Na de bloei aansluitend Batavia of Movento

0,5 liter Borium en 5 kg Ureum

1,5 kg Xentari, 1 kg Costar of 1,5 kg Dipel Rupsen

Tijdig starten is nodig voor werking

witte knop 1e keer 0,75 kg Signum + 250 ml FP Koper Tak en bloesemsterfte 

begin bloei 2e keer 2,25 kg Captan Malvin (+ 1,5 kg Teldor) + 2 liter Goemar BM Start Tak en bloesemsterfte

volle bloei 3e keer 0,75 kg Signum + 250 ml FP Koper Tak en bloesemsterfte 

afbloei 4e keer 2,25 kg Captan Malvin (+ 1,5 kg Teldor) + 2 liter Goemar BM Start Tak en bloesemsterfte

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.

Een optie is om in plaats van 2 liter Goemar BM start een 2 liter FP Stress Immune mee te spuiten

afbloei Nogmaals 1,5 kg Xentari, 1 kg Costar of 1,5 kg Dipel Rupsen, inzet bij mooi weer

Uithangen roofmijten tegen spint. Bij voorkeur uithangen (in kweekzakjes) Amblyseius andersoni of californicus

Minimaal 1 op 3 bomen een zakje ophangen!!

einde bloei 0,25 kg Gazelle* + uitvloeier Kersenluis, curatief

of 140 gram Teppeki 

Deze behandeling is nodig als er niet voor de bloei is gespoten, anders:

kort na de bloei 1 ltr Batavia (+ 5 liter Aminoboost) of kersenluis en kersenvlieg (spint)

0,75 ltr Movento (niet mengen) 

Gazelle kan gemengd worden met zwavel en/of Xentari.

Movento niet mengen, ivm de (olie)formulering kan dit gewasschade geven

vanaf einde bloei 5 ltr zwavel + 0,75 kg Delan (of 2,25 kg Captan) hagelschotziekte + bladvlekkenziekte

1 a 2 keer Zwavel alleen toepassen als de kappen open zijn

In deze periode met enige regelmaat 5 kg Ureum toepassen, eventueel gecombineerd met 1 kg

Solufert Micro en/of 0,5 liter FP Mangaannitraat

1,25 kg Kudos (mag ook reeds in de afbloei worden toegepast) groeiregulatie VT 20 dgn

Eventueel 14 dagen later herhalen

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

(voor het overkappen) Wing P 3 liter

half mei 0,9 ltr Cantack of spint VT 21 dgn

In veel gevallen geldt de Cantack bijna preventief toepassen

0,5 ltr Vertimec Pro spint VT 28 dgn



2x 0,75 kg Delan met 0,8 kg Switch (0,45 kg Geoxe) bladvlekkenziekte + vruchtrot VT 21 dgn

of Delan met 0,6 Luna Experience (0,15 ltr Luna Privilege)

Half mei ophangen gele kruisvallen voor waarnemingen voor de vlucht van de kersenvlieg en 

tevens enkele vallen ophangen met lokstof voor de suzuki fruitvlieg.

zomer 1 ltr Batavia of 0,75 Movento kersenluis + kersenvlieg VT 21 dgn

of

0,25 Gazelle* + uitvloeier kersenluis + kersenvlieg + VT 14 dgn

Suzuki Fruitvlieg

0,625 kg Botanigard WP spint (kort VT) VT 1 dag

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

Bij toelating volgt er een specifiek spuitschema!

tegen pluk 2,25 kg Captan Malvin vruchtrot VT 21 dgn of

(kies zelf uw beste optie) 0,15 ltr Luna Privilege vruchtrot VT 14 dgn of

0,75 kg Signum vruchtrot VT 7 dgn of

0,8 kg Switch (0,45 kg Geoxe)*** vruchtrot VT 7 dgn of

0,3 ltr Folicur SC vruchtrot VT 7 dgn of

0,6 ltr Luna Experience (= Luna P. +  Folicur) vruchtrot VT 7 dgn of

1,5 kg Teldor vruchtrot VT 3 dgn

8 ltr Serenade (toevoegen aan chemie) vruchtrot VT 0 dgn

Bij Signum en Luna Privilege in de bloei toegpast, dan deze toepassing kiezen voor Switch of Geoxe

3x Platina 1,5 ltr Tegen barsten kersen

2x Greenstim 3,5 kg + uitvl. Tegen barsten kersen

na de pluk 1 x 0,75 kg Delan bladvalziekte en

1x 1,7 ltr Syllit Flow (of andere Syllit vorm) bladvalziekte of

0,3 Folicur SC bladvalziekte

1x 2,25 kg Captan Malvin bladvalziekte

0,5 ltr Vertimec Pro of spint

1 ltr Scelta spint 

Indien in de meimaand is gekozen voor Cantack dan is nu Scelta het meest aangewezen product

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 (+ eventueel 7,5 liter FP Zwavel)

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

Gazelle is maximaal twee keer per seizoen toegestaan.

Gazelle heeft een interval van 30 dagen tussen 2 bespuitingen op het etiket staan!
Pirimor is uit de lijst weggenomen, omdat deze alleen bruikbaar is in percelen die NIET aan watergangen grenzen

** Zodra de toelatingen er zijn voor Tracer en Exirel volgt een specifiek schema voor de Suzuki Fruitvlieg

*** Geoxe bevat 1 component uit de Switch, namelijk de fludioxonil.


