
 

 

Schadedrempels voor het gebruik van Madex® Top 
 

Om inzicht te krijgen in de populatiegrootte (0,5% schade) kan ook uitgegaan worden van het 

volgende schema: 

 

 
 

1. Minder dan 0,5% van de vruchten is aangetast (uitgaande van een volle oogst). 

In dit geval kan er worden volstaan met alleen RAK 3+4. Het aantal vrouwtjes van de fruitmot in 

het perceel is zo laag, dat de kans dat deze door een mannetje worden gevonden (toevallige 

ontmoetingen) zeer klein is en er onder normale omstandigheden bij inzet van RAK 3+4 weinig 

schade mag worden verwacht. Mits wordt voldaan aan de eerder besproken voorwaarden. 

 

2. 0,5 - 2% van de vruchten is aangetast (uitgaande  van een volle oogst). 

Het aantal fruitmotten is zo groot dat het alleen inzetten van RAK 3+4 niet toereikend is voor een 

voldoende bestrijding. Madex Top is een uitstekend middel om de RAK 3+4 werking te 

ondersteunen. Madex Top kan het beste worden ingezet met een 1e behandeling met 0,1 l/ha 

zodra de eerste larven uit de eieren komen, en hierna om de 5 tot 7 dagen herhalen met 0,05 

l/ha. Voer een behandeling uit zo lang er larven uit de eieren komen. Deze periode kan het beste 

met behulp van een fruitmotsimulatiemodel worden vastgesteld. Uit vele proeven blijkt dat het 

schadeniveau bij percelen behandeld met RAK 3+4 en Madex Top, duidelijk lager ligt dan op 

percelen waar de fruitmot alleen bestreden wordt met Madex Top. Indien de schade 

teruggebracht wordt tot minder dan 0,5% aangetaste vruchten per ha, dan kan het daarop 

volgende jaar met alleen het gebruik van RAK 3+4 worden volstaan. Er mag dan echter geen 

infectiebron met een grote populatie fruitmotten op minder dan 150 meter in de buurt aanwezig 

zijn. 

 

3. Meer dan 2% van de vruchten is aangetast (uitgaande van een volle oogst). 

Bij een dergelijke situatie is het belangrijk om ALLE bestrijdingsmogelijkheden te gebruiken. RAK 

3+4 aan de basis. Verder is het van groot belang dat er vóórdat de eerste eieren worden afgezet 

er een ovicide (eidodend middel) wordt gespoten. Zodra er larven uit de eieren komen twee 

bespuitingen met een chemisch larvicide en hierna overgaan op een schema met Madex Top 

(de 1e bespuiting 0,1 l/ha). Deze Madex Top bespuitingen wekelijks blijven herhalen met een 

dosering van 0,05 l/ha tot het moment dat er geen larven meer uit de eieren komen. 

 


