In kersen blijft een goede zetting realiseren een van de belangrijkste zaken. Bij Kersen en zeker
specifieke rassen valt dit niet altijd mee. In het standaard voedingsschema wordt meestal een
aantal keer aminozuren rond de bloei ingezet

Aminozuren bij kers ter bevordering van de zetting.
Dit jaar is er demoproef uitgevoerd met het ras Kordia om de zetting te bevorderen. Hierin
tweetal producten beproefd waarbij onder andere de kg’s, vruchtmaat en hardheid zijn bepaald.
In de demo zijn er verschillende veldjes wel en niet gespoten;
De Demoproef is uitgevoerd op het ras Kordia op Gisela 5. De
bomen waren 10 jaar oud. De volgende behandelingen zijn
aangehouden.
1. Onbehandeld
2.

Koppert – 3x

3.

Aminosol – 3x (7,5 liter Aminosol)

Resultaten.
De producties zijn te vinden in onderstaande tabel en grafiek.
Links is kg per boom te zien en rechts het gemiddeld
vruchtgewicht.
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(Vidi Terrum 5 ltr/ha + Veni Calcium 5 ltr/ha)
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De producten zijn 3x gespoten met circa een wekelijks interval.
Meestal wordt Aminosol 2x gespoten, in deze proef is dit voor
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het vergelijk 3x gedaan. De inzet van deze producten is gedaan
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naast het standaard bladvoedingsschema. De bespuitingen met
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de Aminosol zijn begonnen aan einde van de bloei. Met de Vidi

Onbehandeld

Terrum + Veni Calcium is al in de bloei gestart.

Object

Aminozuren product verschillen
Voordeel van de producten van Koppert (Vidi Terrum
+Veni Calcium) is dat deze producten niet bijenwerend
zijn. Daardoor kan je dit product al wat eerder inzetten
in vergelijking tot Aminosol. Zeker voor een gemengd
perceel met veel vroege en laat-bloeiende rassen kan
dit een pluspunt zijn.
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Onbehandeld 6,90 11,59
Koppert
8,44 14,19
Aminosol
8,19 13,76
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Conclusie
Uit deze demo blijkt dat bij de producten een behoorlijke
bijdrage geven aan een betere zetting! Met Aminosol is al veel
praktijkervaring en heeft zich bewezen. Met het product van
Koppert is nog weinig ervaring. Product kan met name
interessant zijn voor vroege rassen zoals Merchant. Momenteel
wordt bij een ras als Merchant veelal de Aminosol laat ingezet,
gezien de bijenwerende werking in combinatie met andere
rassen die nog in bloei staan. Daarom zou het goed zijn om hier
proefgewijs meer ervaring op te doen met bespuitingen in deze
rassen icm met diverse spuitmomenten.

