Bestrijdingsschema peer 2022
Dosis per ha standaardboomgaard (inclusief wendakker)

Tijdstip

Ziekte of plaag

schuivende knop (eind februari)

kanker, takschurft

schuivende knop (eind februari)
schuivende knop (eind februari)

Behandeling

Opmerkingen

25% Koperhydroxide 4 kg + Zwavel

gemiddeld max 4kg koper per ha per jaar (max 28kg koper / 7jaar)

perenbladvlo

Surround 20 - 30 kg

tot begin bloei, zorg voor voldoende bedekking

spint, wantsen, luizen, perenbladvlo

Vernotex 9,3 L

zwellende knop

schurft

Syllit Pro 1,25 L

muizenoor

schurft

Captan 1,8 kg

groene kluster

schurft

Captan 1,8 kg (+ Scala 1,25 L)

groene knop

schurft, kanker

Captan 1,8 kg

voor bloei

bladluizen

Sivanto Prime 0,4 L

opmerking: alleen de twee onderste meters van de boom behandelen;
0,6 L om de 24 maanden

witte knop - ballonstadium

schurft

Captan 1,8 kg (+ Geyser 0,15 L)

Geyser toepassen bij T° > 12 °C en enkel curatief na infectie

begin bloei

bacterievuur

Serenade ASO 5 L

nevenwerking naar Pseudomonas , 1 tot 2 herhalingstoepassingen met een
interval van 3 tot 5 dagen, afhankelijk van de vooruitgang van de bloei

30 % bloei ( facultatief)

zetting bevorderend of parthenocarpie (bij vorst)

GA4/7 of GA3

in functie van bloembot, bloeiklimatologie

volle bloei

zwartvruchtrot (Stemphylium ), schurft, witziekte, perenroest Luna Experience 0,75 L + Captan 1,8 kg

afbloei

schurft, witziekte, bladrollers, wintervlinder
schurft, witziekte, zwartvruchtrot (Stemphylium) ,
bacterievuur, bloembotsterfte (Pseudomonas)

Flint 0,15 kg + Captan 1,8 kg + Steward 0,25 kg
Luna Care 3 kg

vergeet niet de feromoonverwarring uit te hangen voor 1 mei en
feromoonvallen te voorzien

Witte eitjes perenbladvlo (+- 3 mei)

perenbladvlo

Harpun 0,9 L

spuittechniek!

8 tot 10 dagen na eerste toepassing

schurft, witziekte, zwartvruchtrot (Stemphylium) ,
bacterievuur, bloembotsterfte (Pseudomonas )

Luna Care 3 kg

Ontluiking perenbladvlo G2 (+-10 mei)

perenbladvlo, schildluis, bladgalmug

Movento 2,25 L

3de week van mei

bacterieziekten, schurft, witziekte, zwartvruchtrot
(Stemphylium)

Aliette 3,75 kg + Flint 0,15 kg

einde bloei

Scala curatief inzetten na infectie

nawerking van 3 - 4 weken!

21 dagen na eerste toepassing

perenbladvlo

Movento 2,25 L

juni

fruitmot

Coragen 0,18 L

nawerking van 3 - 4 weken!

augustus

bewaarziekten + fruitmot

Switch 0,75 kg + Xentari 1,5 kg

6 weken voor pluk

augustus

bewaarziekten

Captan 1,8 kg

4 weken voor pluk

september

bewaarziekten

Pomax 1,35 kg

1 week voor pluk

september

bewaarziekten

Geoxe 0,375

3 dagen voor pluk

na de pluk

kanker

Captan 1,8 kg

na de pluk

kanker

40% Koperhydroxide 3,145 kg

na de pluk

perenbladvlo, luizen

Decis EW 0,71L

Maximaal 4 SDHIs per jaar toepassen (Luna Privilege, Luna Experience, Luna Care, Sercadis, Bellis)
Maximaal 500gr Fluopyram per jaar toepassen (Luna Privilege, Luna Experience, Luna Care )
Toepassingen afstemmen met waarnemingen in het veld

ONKRUIDBESTRIJDING

Dosis per behandelde ha (delen door 2 voor dosis per ha strook)

Tijdstip

Behandeling

voor bloei

Roundup 4 L (360gr/l) of 3 L (480gr)

na bloei

Duplosan Super 2,6 L

zomer

Kerb 1,55 L + AZ500 1L

Opmerkingen
pas vanaf 2e groeijaar

gemiddeld max 4kg koper per ha per jaar

Bestrijdingsschema peer 2022
Dosis per ha standaardboomgaard (inclusief wendakker)

De vermelde gegevens zijn naar best vermogen samengesteld voor een gemiddeld teeltseizoen en berusten op praktijkervaring van eigen proefveldwerking en observaties. Ze worden louter informatief aangeboden. De gebruiker dient inzake gewasbeschermingsmiddelen steeds kennis te nemen van de gebruiksaanwijzing en van elke
voorzorgsmaatregel zoals die voorkomt op het etiket van de gewasbeschermingsmiddelen. Gelieve er rekening mee te houden dat een modern bestrijdingsschema niet statisch is, maar in functie van elk seizoen dient bijgestuurd.
Bayer CropScience kan niet aansprakelijk gesteld worden, noch voor de eventuele ondoeltreffendheid van een of ander middel, vermeld in dit spuitschema, noch voor de gebeurlijke ongevallen die zouden te wijten zijn aan het gebruik ervan. Voor bijkomende vragen, gelieve de raad van uw handelaar in te winnen.
Samenstelling producten:
AZ500: erk.nr. 7573P/B; bevat 500 g/l isoxaben; gedeponeerd handelsmerk Dow Agrosciences
Aliette WG: erk.nr.8692P/B; bevat 80% fosetyl; gedeponeerd handelsmerk Bayer
Captan: erk.nr. 8759P/B; bevat 80% captan; gedeponeerd handelsmerk ADAMA
Coragen: erk.nr. 9822P/B, bevat 200g/l chloorantraniliprole; gedeponeerd handelsmerk FMC Chemical SPRL

#

