
 

 
Aansluitproef Schurft in appel 
 
Doel : Bepaling effectiviteit en selectiviteit 
Aantasting : Schurft (Venturia ineaqualis) 

Gewas : Appel 

Teelt : Vollegrond buiten 

Locatie : Hakkert Product Support B.V. Enspijk 

Aantal herhalingen : 4 

Kunstmatige infectie : Nee, druk vanuit historie aanwezig. Indien nodig worden                

infecties gecreëerd dmv beregening. 

 

Start toepassingen : Preventief 

Aantal toepassingen : 8 toepassingen  

Interval toepassingen : 5 – 7 dagen (afhankelijk van weersomstandigheden  

   en infectiedruk) 

Appratuur : Dwarsstroom proefveldspuit 

Waarnemingen : Blad, 200 bladeren beoordelen op wel of niet aangetast 

   Vrucht, 100 vruchten volgens schaal:1= 0 vlekken 

            2= 1-3 vlekken 

            3= > 3 vlekken 

 : Fytotoxiciteit 

 : Zichtbaar residu 

 : Gewasstand 

Aantal waarnemingen : 2 op blad en 2 op vruchten 

Analyse : Statistische analyse met behulp van ARM op basis  

   van LSD (p = 0.05) bij minimaal 5 objecten 

Verslaglegging : Na afronding van de proef zullen proefgegevens en  

   resultaten digitaal (Excel of Word) worden gedeeld  

   met de opdrachtgevers 

 

• Kosten oogstvernietiging niet inbegrepen 

• In de proef zal een onbehandeld object worden meegenomen waarin geen behandeling 

tegen/van invloed op schurft worden uitgevoerd, verder zal een referentie product 

worden meegenomen als controle van de uitvoering van de toepassing 

• Het benodigde product zal door de fabrikant ter beschikking worden gesteld 

• De proef kan in onderling overleg met de betreffende contactpersoon bezocht worden 

• Deze proef zal onder GEP worden uitgevoerd 

• Botany B.V. beschikt over het TNG-certificaat voor toepassing van niet-toegelaten 

middelen 

  



 

Aansluitproef perenbladvlo in peer 
 
Doel : Bepaling effectiviteit en selectiviteit 
Aantasting : Perenbladvlo (Cacopsylla Pyri) 

Gewas : Peer 

Teelt : Vollegrond buiten 

Locatie : Hakkert Product Support B.V. Enspijk 

Aantal herhalingen : 4 

Kunstmatige infectie : Nee, druk vanuit historie aanwezig. 

 

Start toepassingen : Afhankelijk van het toe te passen product 

Aantal toepassingen : 3 toepassingen  

Interval toepassingen : afhankelijk van weersomstandigheden, infectiedruk en      

product. 

Appratuur : Dwarsstroom proefveldspuit 

Waarnemingen : Van 10 gemarkeerde scheuten worden de larven geteld, 

L1-L3 en L4-L5 worden apart geteld 

 : Fytotoxiciteit 

 : Zichtbaar residu 

 : Gewasstand 

Aantal waarnemingen : 5 

Analyse : Statistische analyse met behulp van ARM op basis  

   van LSD (p = 0.05) bij minimaal 5 objecten 

Verslaglegging : Na afronding van de proef zullen proefgegevens en  

   resultaten digitaal (Excel of Word) worden gedeeld  

   met de opdrachtgevers 

 

• In de proef zal een onbehandeld object worden meegenomen waarin geen behandeling 

tegen/van invloed op perenbladvlo worden uitgevoerd, verder zal een referentie product 

worden meegenomen als controle van de uitvoering van de toepassing 

• Het benodigde product zal door de fabrikant ter beschikking worden gesteld 

• De proef kan in onderling overleg met de betreffende contactpersoon bezocht worden 

• Deze proef zal onder GEP worden uitgevoerd 

• Botany B.V. beschikt over het TNG-certificaat voor toepassing van niet-toegelaten 

middelen 

 


