
  

 

 

TEELTINFO Hardfruit april 2020 
 
De bloeiperiode is de meest drukke periode qua gewasbescherming voor de hardfruitteler. Daarom 

dat wij een paar aandachtspuntjes willen meegeven. 

1. Actua 

Er is meer vorstschade dan eerst gedacht. De percelen hebben zeer veel verschil, wat vooral te 
maken heeft met ligging, grondtype en sterkte van bloembot. In peren kan altijd gecorrigeerd 
worden met Gibbaline/Promaline. Doe dit alleen als er zeer veel schade is. 

In appel is dit veel moeilijker. Als je hier op zekerheid wilt spelen wordt toch aangeraden om een 
behandeling op te starten. 

Begin bloei: 1kg Regalis Plus gevolgd door een 2de toepassing 3 weken na volle bloei. Deze strategie 
aangevuld met 0,3L Gibbaline/Promaline rond volle bloei wordt een optimale vruchtzetting 
bekomen. (Proeven PCF)  

Belangrijk is wel om 3 dagen tussen een bespuiting Regalis plus en Gibberelines te houden. 

Graag vermelden we ook 2 nieuwere middelen: Luna Care en Fontelis. 

Luna care: tegen een heel pakket aan schimmels: zie later in deze mail. 

Fontelis SC: Laatste SDHI op de markt, wordt al geruime tijd in Nederland met tevredenheid gebruikt. 
Heeft een vergelijkbare werking als Sercadis naar Witziekte en stemphylium en een licht voordeel 
naar schurft. Fontelis is een solo actieve stof dus mengen met contactmiddel.  

Dosis: 500mL/ha Haag of 750mL/SBG 

2. Indien Stemphylium (zwartvruchtrot) in het verleden 

Het is het moment om aan Trianum P te denken ter bestrijding van stemphylium op de GROND in 
combi met standaard fyto schema op de boom. Zie verdere info onder folder trianum. Proeven van 
Fruitconsult geven een bijkomende reductie van zwartvruchtrot naast uw gewasbeschermings-
schema op de boom (Luna Experience, Fontelis, Sercadis, Luna Care, Switch, Bellis, Alliete,…) 
 
Dosis Trianum P is 1,5 kg/ha op zwart- en groenstrook en te verdelen met 500L water! 
Vlak na en ten laatste twee weken na bloei en eventueel herhalen twee weken later! 

 

Nog vragen? Aarzel niet om ons te contacteren: 

Greet Deraeymaecker  0497/588 403  Greet.deraeymaecker@luc-pauwels.be 

Thomas Vandelannoote 0497/588 406 Thomas.vandelannoote@luc-pauwels.be 

Jeroen Cauberghs 
 

0472/422 133 Jeroen.cauberghs@luc-pauwels.be 
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BREED SPECTRUM 
via synergie van Fluopyram en Fosetyl - Al !

� Stemphylium (de nieuwe referentie!)
� Schurft
�  Bacterievuur, Pseudomonas 

(bloembotsterfte)
� Witziekte   
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Beschermt volledig nieuw gevormde 
bladeren

Langer spuitinterval

Verlaagt de schurftdruk het jaar nadien

Gemiddelde van 6 proeven tussen 2015 en 2017

Oudere bladeren:
met Luna Care 

gespoten

Nieuwe bladeren:
Niet met Luna Care

gespoten maar
TOCH BESCHERMD

Totaal aantal uitgesloten ascosporen het jaar na de toepassing (tussen 14/04 en 26/05)
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Bayer CropScience SA-NV
J.E. Mommaertslaan 14
1831 Diegem

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig.  
Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Voor verdere productinformatie met 

inbegrip van gevaarzinnen en symbolen, raadpleeg www.fytoweb.be.
Luna® Care: gedeponeerd handelsmerk Bayer. Bevat 50 g/kg fluopyram en 666 g/kg fosethyl-Al.

POSITIONERING

SAMENVATTING

Peer

Appel

Appel

� Begin met Luna Care vanaf einde bloei

� Begin met Luna Care vanaf 2 weken na de bloei (vruchtgrootte 10 mm)

4 De werking van Luna Care is zeer breed: meeste voorkomende schimmels en bacteriën

4 Flowerpower:
- meer rozetbladeren rondom de bloemcluster
- meer en sterker ontwikkelde bloembotten

4 Luna Care biedt comfort:
� � �    10 dagen langdurige bescherming en uitstekende regenvastheid
� � �    Activeert de natuurlijke afweer waardoor nieuw gevormde bladeren worden beschermd
� � �     Verlaagt de schurftdruk het jaar na toepassing

Fungicide met andere 
werkingswijze

Fungicide met andere 
werkingswijze

Activeert de natuurlijke afweer waardoor nieuw gevormde bladeren worden beschermdActiveert de natuurlijke afweer waardoor nieuw gevormde bladeren worden beschermdActiveert de natuurlijke afweer waardoor nieuw gevormde bladeren worden beschermd

: meeste voorkomende schimmels en bacteriën: meeste voorkomende schimmels en bacteriën: meeste voorkomende schimmels en bacteriën

� �  Dosering: 3 kg/ha standaard boomhoogte
� �  Luna Care hoeft niet gemengd te worden met andere fungiciden
� �  3 toepassingen per jaar

Peer &



  Trianum
  
 geeft zwartvruchtrot 
   geen ruimte

•  Preventieve bestrijding door  
aanpakken van de bron (sporen) 

• Geen MRL (biologisch) 
• Eenvoudige en veilige toepassing 

www.koppert.be



2

Zwartvruchtrot in peer -  
    Trianum biedt hulp

   De ziekte
Zwartvruchtrot bij peer wordt veroorzaakt door de 
schimmel Stemphylium vesicarium. De schimmel 
infecteert de perenbomen vanaf de bloei. De 
aanwezigheid van de schimmel is op te merken door 
twee symptomen: enerzijds zwarte plekken op de 
vruchten, anderzijds V-vormige zwarte punten op 
de bladeren. Zwartvruchtrot zorgt ervoor dat de 
vruchten niet meer geschikt zijn voor de normale 
handel wat een groot verlies betekent voor de 
perenteler. Het veel geteelde ras ‘Conference’ is zeer 
gevoelig voor deze schimmel.
 

   Leefwijze Stemphylium
De schimmel mycelium overleeft op gewasresten 
en dood gras. In zachte winters als sporen 
(conidiën), anders in de vorm van vruchtlichamen 
(pseudothecia) waaruit ascosporen ontstaan. Dit 
is de belangrijkste bron van eerste infectie in het 
voorjaar van bladeren, takken en jonge vruchten. 
Vanuit die aantasting zorgen conidiën voor verdere 
infectie, vooral bij regenachtig weer. De sterke 
weersinvloed en de wisselende gevoeligheid van 
de bomen maken het verloop van de ziekte erg 
onvoorspelbaar. Opvallend is dat biologische telers 
er nauwelijks last van hebben.

Trianum is een biologisch fungicide op basis van de schimmel Trichoderma harzianum T22. Na toepassing 
van een spuitoplossing met de opgeloste sporen van de schimmel vestigt deze zich op de bodem en nog 
aanwezige gewasresten. Door het koloniseren hiervan vermindert de productie van sporen (conidiën). 
Hierdoor vermindert de infectiedruk en daarmee de infectie en symptomen in het gewas. Zo kan het aantal 
fungicide toepassingen drastisch omlaag, met beter eindresultaat. 
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    Het probleem aanpakken bij de bron  
met Trianum P!

Chemische bestrijding schiet in vele gevallen tekort. 
Ondanks de vele toepassingen blijft het resultaat 
onvoldoende en bestaat de kans in de problemen 
te komen met te hoge MRL waarden. Een nieuwe 
strategie is dan ook meer dan welkom. Deze nieuwe 
strategieën zijn gebaseerd op het beheersen van de 
inoculum productie onder de bomen.  

   Onderzoek bewijst het
Proeven  hebben aangetoond dat het behandelen 
van de volledige onderstrook met Trianum, de 
aantasting van zwartvruchtrot én het gebruik van 
chemische fungiciden aanzienlijk vermindert.
Bij proeven in Nederland in 2017 reduceerde Trianum 
de aantasting in 7 van de 8 objecten met gemiddeld 
38%. In een proef op een aantal bedrijven in 2019 
verminderde Trianum de aantasting met 30 – 85%. 
Een hogere dosering van Trianum zorgde voor meer 
effect (zie grafiek).
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www.koppert.be

Gebruik van het product vermeld in dit productleaflet kan zijn 

onderworpen aan wettelijke goedkeuring en/of beperkt door de 

wet met betrekking tot land/staat en gewas.

Biologische gewas-
bescherming op basis van 
ruim 50 jaar ervaring

Koppert Biological Systems wil de gezondheid van 

mens en aarde verbeteren. In samenwerking met 

de natuur helpen we de landbouw gezonder, 

veiliger en productiever te maken. Al meer dan 50 

jaar bieden we een geïntegreerd systeem van 

specialistische kennis en natuurlijke, veilige 

oplossingen die de gezondheid, weerbaarheid en 

productiviteit van gewassen verbeteren.

Trianum heeft zijn sporen meer dan 
verdiend 
Trianum wordt al meer jaren in vele landen 

toegepast met uitstekende resultaten. Telers 

spreken van betrouwbare prestaties met een hoge 

kwaliteit.

   Advies voor gebruik Trianum
•  Spuit Trianum net na tot maximaal 2 weken na 

de bloei een eerste maal
• Behandel zowel zwart-als grasstrook
•  Gebruik een dosering van 1,5 kg/ha opgelost in  

500 L water
•  Herhaal 1 of 2 keer met ca 1 maand interval, 

afhankelijk van de infectiedruk 

Gebruik alleen producten die zijn toegestaan in uw land. Controleer de lokale registratie-eisen.


