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FRUIT

Als eerste land in Europa krijgen Nederlandse fruittelers 
de beschikking over het nieuwe fungicide Sercadis 
van BASF. Een van de belangrijkste sterke punten van 
Sercadis is z’n brede werking. „Sercadis werkt in appel 
én peer goed op schurft en meeldauw én in peer tegen 
stemphylium”, weet van Saarloos, „en dat is redelijk uniek 
te noemen.” Het middel is al jaren beproefd in Nederland 
en de ons omringende landen. Niet alleen in proeven 
van BASF maar ook in proeven van de CAF en andere 
onafhankelijke partijen is de prima werking van Sercadis 
bevestigd. Voor alle ziekten hoort Sercadis altijd bij de 
sterkste. „Dit is echt een middel waar de praktijk iets mee 
kan”, stelt van Saarloos.

Focus op preventief
Het actieve bestanddeel van Sercadis is Xemium. Deze 
stof bestrijdt schimmels in alle ontwikkelingsstadia. 
Ondanks dat Sercadis dus ook curatief werkt, zal het 
middel altijd preventief worden gepositioneerd. Sercadis 
wordt uit resistentie-overwegingen altijd gespoten in 
combinatie met een bedekkingsfungicide zoals Delan DF. 
Daarnaast beveelt het FRAC (Fungicide Resistance Action 
Committee) aan om na een blokje van 2 keer Sercadis af 

te wisselen met een ander middel. Ook in peer past dit 
schema prima. „Sercadis past vroeg in het seizoen, vanaf 
het groene knop stadium”, vertelt Kick. „Je legt er een 
sterk product mee op het vruchtbeginsel, nog voordat 
de bloemblaadjes zich ontvouwen.” De toepassing kan al 
voor 1 mei starten. De dosering is 0,3 l/ha en Sercadis 
mag 3 keer per seizoen worden toegepast.

Vriendelijk voor gewas
Behalve een brede werking heeft Sercadis ook een aantal 
gebruikseigenschappen die veel telers zullen aanspreken. 
De SC-formulering geeft een goede regenvastheid en is 
zacht voor het gewas. „Sercadis tast de waslaag niet aan”, 
meldt van Saarloos. „Er is daardoor geen wisselwerking 
van Sercadis met volgende bespuitingen.” Prettig is ook 
dat Sercadis vrijwel onbeperkt mengbaar is. 
Sercadis wordt via een proefveld-ontheffing al in 2016 op 
een aantal praktijkbedrijven toegepast. „Dat levert een 
schat aan informatie op”, aldus van Saarloos. „Ervaringen 
uit de praktijk is waar het uiteindelijk om draait.” De goede 
werking van Sercadis zal deze zomer daarom op meerdere 
locaties in demo’s en op proefvelden worden getoond.

Technisch productadviseur Kick van Saarloos van BASF is opgetogen over de toelating van Sercadis. „Met dit nieuwe fungicide geef je al vanaf 

het groene knop stadium een goede bescherming tegen de belangrijkste schimmels. We hebben er zowel voor appel als voor peer een mooi 

breed fungicide bij.” Sercadis komt in 2017 op de markt.

Alfred Verstegen, fruitteler in Opijnen:

„Bescherming niet compleet zonder Bellis.”
Appel- en perenteler Alfred Verstegen is al jaren een trouwe gebruiker van Bellis 

tegen bewaarziekten. Dat is een bewuste keuze. „Geen ander middel heeft zo’n 

mooie brede werking. En de prijs-prestatie verhouding is prima.” 

Samen met zijn broer en twee neven runt Alfred Verstegen een fruitteeltbedrijf in Opijnen. De 
boomgaarden liggen op twee locaties. Het appelareaal is 35 hectare (rassen o.a. Kanzi, Elstar, 
Red Prince, Boskoop en Golden Delicious) en na een recente nieuwe aanplant van bijna  
5 hectare Migo is het perenareaal gegroeid naar 15 hectare. Van de ca. 2,7 miljoen kilo fruit die 
ze jaarlijks produceren gaat 1,1 miljoen kilo in eigen koeling (de rest wordt elders opgeslagen). 
En daar moet het fruit natuurlijk zo gezond mogelijk weer uitkomen. Bij de bescherming tegen 
bewaarziektes doet Alfred dan ook geen concessies. „In de praktijk spuit ik alle hectares af”, 
vertelt hij. „Je weet toch bijna nooit hoe lang een partij bewaard moet worden.”

Brede bescherming geeft de doorslag
Gevraagd naar de reden om voor Bellis te kiezen, zegt Verstegen: „Ik neem gewoon geen 
risico’s met bewaarziekten. Ik wil een middel met een zo breed mogelijke werking.” Alfred 
spuit Bellis in de appels op 7, 5 en 3 weken voor de oogst. De vroege start komt doordat 
Neofebrea (voorheen Gloeosporium) dan al actief kan zijn. En dat hij stopt op 3 weken voor 
de oogst heeft alles te maken met de 33% MRL eis van sommige supermarkten; want Bellis 
mag volgens etiket tot een week voor de oogst worden gespoten. Ook in peer wordt Bellis 
ingezet. De Verstegens sorteren vrijwel al hun fruit zelf en kunnen het resultaat van bespuitin-
gen dus goed beoordelen. Verstegen is prima te spreken over de werking van Bellis. „Ik heb 
wel eens iets anders geprobeerd, maar dan mis je toch de bescherming tegen Phytophthora. 

Ik heb het wel meegemaakt dat de peren de grond raakten. Meestal geeft dat aantasting 
maar met Bellis geen centje pijn.”

Dompelen
Ondanks de positieve ervaringen is de bescherming tegen bewaarziekten er de laatste jaren 
niet eenvoudiger op geworden. Door aanscherping van actieve stof eisen en veiligheidster-
mijnen (van o.a. captan) valt er in de praktijk vaak een ”gat” aan het eind van het teeltseizoen. 
„Ik denk er daarom serieus over om te gaan dompelen met Penbotec”, vertelt Alfred. „Het is 
wel een hele klus maar wij hebben gelukkig een vrij vlak arbeidspatroon in de oogstperiode. 
Bovendien kun je besparen op bespuitingen in de laatste weken voor de oogst.”

Kick van Saarloos (BASF) enthousiast over nieuw breed fungicide:

„Goed beschermd vanaf groene knop met Sercadis.”




