Perzikkrulvlekkenziekte
De belangrijkste bestrijding die u kunt aanwenden om deze ziekte te verminderen is een
goede snoei. Ook een jaarlijkse goede organische bemesting in februari is bijzonder
nuttig. Bij de perzik is het belangrijk dat elk jaar een derde tot de helft van het aanwezige hout verwijderd worden. Zorg voor licht en ruimte in de boom. De snoei wordt altijd
toegepast in de bloeitijd! Alle takjes die geen bloemknoppen gevormd hebben worden
geheel verwijderd. Als na de bloei het vruchtje zichtbaar wordt, passen we de tweede
snoei toe. Hiertoe wordt dat gedeelte van elk vruchttakje achter het laatste gezette
vruchtje na 3 - 4 bladeren verwijderd.
Dus gezette vruchtjes, dan 3 - 4 bladeren en dan afgeknipt. Wilt u
chemische bestrijding, dat kan ook. Er
wordt dan gespoten zodra de
bladpuntjes, wanneer die uitlopen, 1 2 mm bedragen (dit luistert zeer
nauw). Na 10 dagen wordt de
bespuiting herhaald. Gespoten kan
worden met Eupareen en Funguran.
Perzikkrulvlekkenziekte komt vooral
voor in koudere klimatologische streken en dan ook nog als die een wat
natter klimaat hebben. Perzikbomen
die in (verwarmde) kassen staan hebben geen last van deze schimmel.
Aangetaste bladeren verwijderen en
verbranden zodat de schimmeldruk het volgend seizoen verminderd. De aangetaste
boom zal niet afsterven maar doordat de bladeren sterk krullen kan de boom zijn functie
in deze belangrijke periode niet vervullen en zal de boom verzwakken. Resultaat, hij
laat vruchten vallen, andere vruchten zullen verminderd en verzwakt doorgroeien, blad
dat sterk aangetast is zal afvallen. Later zal nieuw blad aan de boom groeien maar de
schade is al gemaakt. Zorg voor een optimale konditie van de boom, op tijd snoeien,
bemesten met goed verteerde organische mest, beschadigingen aan de boom herstellen. Zorg voor zoveel mogelijke warmte bij de boom (aanplanten als leiboom tegen een
muur en in het voorjaar er dunne doorzichtige folie voor spannen). Zo nodig kunt u ook
spuiten zoals bovengenoemd of met heermoesthee. Dit doen we bij het begin van het
schuiven van de knoppen ( vaak al heel vroeg in het voorjaar). Het schuiven van de
knoppen kunt u waarnemen doordat zich tussen de knoppen wat licht gekleurde streepjes gaan vormen, dat is het de juiste tijd om te spuiten.
Heermoes

Heermoesthee kunt als het volgt maken.
Heermoes of akkerpaardestaart verzameld u in de berm
van wegen. Neem 100 gram planten en kook dit een half
uurtje in 5 liter water, enkele dagen laten trekken en zeven, waarna u het viermaal verdund. Gereed voor te
spuiten, diverse malen herhalen.
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