
Nieuwe 
gewasbeschermingsmiddelen 2017 
pitfruit en wijnbouwteelt

Zowel voor pitfruit als voor wijndruiven 
zijn er een aantal nieuwe gewasbe-
schermingsmiddelen bijgekomen. Ze 
worden voorgesteld op de maan-
delijkse studieavond van Studiekring 
Guvelingen op vrijdag 10 maart om 
19.30 uur in de Wintertuin van de Solv 
Tuinbouwschool. Tijdens deze studie-
dag komt ook een geoptimaliseerde 
bestrijding van de suzuki-vlieg aan bod. 

Eddy Leclere
Studiekring Guvelingen

De bestrijding van  
de suzuki-vlieg 
geoptimaliseerd!

Stijn Van Laer voert als technisch mede-
werker bij de firma Hermoo Belgium NV 
vele praktijkproeven uit. Na het opmeten 
van de werkingsresultaten worden de 
praktische toepassingsmodaliteiten voor 
de teler geformuleerd. Tijdens die prak-
tijkproeven werden al of niet toevallig 
ervaringen opgedaan die mogelijk een 
optimalisatie van bestaande bestrijdings-
technieken kunnen opleveren. 

Iedereen is ontevreden over de bestrij-
ding van Drosophila suzukii. Nieuwe 
meer performante middelen zijn nog 
niet beschikbaar. Hoe moet het dan ver-
der? Een optimalisatie van de bestaande 
bestrijding dringt zich op. De oplossing: 
voederen, irriteren en de juiste positio-
nering van de behandelingen. 
Strategie 1: Suiker en de efficiëntie stijgt 

10% … 
Strategie 2: Een strategie met behulp van 

CombiProtec zorgt dat ook de volwas-

sen vliegen goed bestreden worden. 
Een update van de laatste resultaten 
uit Nederland en Duitsland. 

Strategie 3: Irriteren! Maar is spijtig 
genoeg enkel interessant voor de 
wijndruiven … Zwitserland trekt hier 
het voortouw. Wat zijn de resultaten 
en heeft Surround een invloed op de 
kwaliteit van de most? 

Strategie 4: Wanneer behandelen? ’s 
Morgens? ’s Middags? ’s Avonds? Voor 
of na de regen?
Stijn Van Laer zal uit zijn ervaringen een 

advies formuleren en spijtig genoeg ook 
een opsomming geven van de vragen die 
nog steeds overblijven.

Nieuw voor pitfruit 

Kanemite van de firma Certis is binnen 
de fruitteelt een nieuw acaricide dat heel 
doelgericht spint bestrijdt. Het is bijzon-
der sterk tegen spintmijten, onder meer 
omdat het de hele levenscyclus van de 
spintmijt aanpakt. Daarnaast is het enkel 
actief tegen spintmijten en niet tegen 

roofmijten of nuttige insecten. Kanemite 
is dus een middel waarmee spintproble-
men kunnen aangepakt worden zonder 
de nuttige mijten en insecten te schaden.

Delan Pro van BASF  is een nieuw pro-
duct op basis van dithianon, in combina-
tie met kaliumfosfonaten. Deze molecule 
zal naast een directe werking, ook indi-
rect de weerstand van het gewas ver-
hogen (SAR) waardoor een nog betere 
bestrijding van schurft wordt bekomen. 
Dit is de 1e keer dat fosfonaten als fungi-
cide erkend zijn in de EU. 

Sercadis is een tweede nieuw fungi-
cide van BASF uit de familie van de SDHI ’s. 
Dankzij de intrinsieke kracht van Sercadis 
worden zowel schurft als witziekte uiterst 
efficiënt bestreden. Altijd preventief te 
gebruiken in combinatie met een con-
tactfungicide zoals Delan of Delan Pro. 

Fysium is een nieuw middel van BASF 
om de ethyleenproductie van fruit in de 
koelcel te blokkeren. Actieve stof 1-MCP 
wordt aangemaakt in een specifieke 
generator, en de toepassing wordt uitge-
voerd buiten de koelcel. Een toepassing 
met Fysium resulteert in een langer uit-

Stijn Van Laer ervaart tijdens de praktijkproeven dat kleine 
details het verschil kunnen maken bij de bestrijding van 
sleutelparasieten.
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stalleven, betere hardheid en een langer 
behoud van de achtergrondkleur van de 
vruchten.

Nieuw voor wijnbouwteelt

Prolectus van Nufarm heeft een uit-
breiding van de erkenning bekomen in 
de druiventeelt en het steenfruit (prui-
men, kersen/krieken, abrikoos en per-
zik). Prolectus® is een krachtig fungicide 
tegen Botrytis en Monilia en heeft een 
sterke preventieve werking. Door de 
trans laminaire werking zal Prolectus® na 
een gewasbehandeling goed door het 
blad worden opgenomen en verspreid. 
De plant en de vruchten zijn hierdoor 
optimaal beschermd. Prolectus® is bijzon-
der zacht voor het (jonge) gewas. Verder 
is Prolectus® veilig voor alle natuurlijke 
vijanden, bijen en hommels. 

Solofol van Belchim is het basismid-
del voor valse meeldauw in druiven. 
Solofol werkt niet alleen goed op Valse 
meeldauw maar heeft ook interessante 
nevenwerkingen.

Meer info over deze studieavond in 
combinatie met degustatie lees je op 
pagina 42. 

Deze studieavond wordt georgani-
seerd in samenwerking met de Belgische 
Wijnbouwers vzw en komt tevens in aan-
merking als permanente vorming voor 
het behoud van de fytolicentie. 

Fruitdistillaten,  
een vergeten markt

In vele Europese fruitstreken valt het op dat 
velen distilleerderijen hebben die lokaal fruit 
verwerken, met uitzondering in Nederland en 
België. Liggen er in het kader van innovatie 
mogelijkheden voor distillatie in eigen streek 
en is er een potentieel interessante exportmarkt 
voor stookfruit? 

Geurt van Rennes, die mee aan de basis lag van 
Wijn kasteel Genoels-Elderen, heeft een cursus distilla-
teur geschreven die met een grote hoeveelheid prak-
tijklessen bij Syntra in Hasselt wordt gegeven.

Onder het motto ‘Niets is leerrijker dan de koppe-
ling van de theorie aan de praktijk’, brengt Geurt een 
presentatie over de mogelijkheden van de ‘fruitdis-
tillaten’ in combinatie met een degustatie.  

Delan®Pro Sercadis®
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