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Objecten 2020 Spuittijdstip 

9 april 
volle bloei 

16 april 
einde bloei, 6-8 

mm 

23 april 
gem. 9 mm 

1. onbehandeld 

2. Regulex (10%) 75 gr/ha 
  

3. Regulex  
 

75 gr/ha 
 

4. Promalin (2%) 0,375 ltr/ha 
  

5. Promalin 
 

0,375 ltr/ha 
 

6. Novagib (1%) 0,75 ltr/ha 
  

7. Novagib 
 

0,75 ltr/ha 
 

8. Novagib 
  

0,75 ltr/ha 
  
Resultaten 2020 
De demo in 2020 was vooral gericht op 
de periode van rond volle bloei tot ca. 
6-7 mm. Dit omdat in 2018 en 2019 was 
gebleken dat latere bespuitingen wel 
meer peren gaven, maar dat dit ten 
koste ging van de maat (meer kleine 
peren). 
In 2020 is daarom alleen bij Novagib 
nog het tijdstip van 9 mm 
meegenomen. 
De bomen bloeiden goed en ook de 
initiële zetting was goed. Op 2 mei 2020 
werd de Proeftuin echter getroffen 
door hagel, met schade aan de 
vruchtjes en veel bladschade. Hierdoor 
trad een forse rui op, waardoor de 
bomen uiteindelijk niet vol hingen.  Hierdoor was sprake van grove vruchten, wat de productie nog wat 
compenseerde. Ondanks de hagel gaven de behandelingen uiteindelijk nog wel effect te zien.  
 

Resultaten 2020 bloemclus-
ters/ boom 

vruchten  
per boom 

kg 
per boom 

tonnen  
per ha 

gem.vrucht
gewicht (g) 

zettings-
percentage 

bloemclus-
ters/bm 2021 

1. Onbehandeld 91 44 10,7 35,6 242 49 98 

2. Regulex 9-4 90 39 10,3 34,5 267 43 115 

3. Regulex 16-4 90 49 12,1 40,2 246 55 104 

4. Promalin 9-4 91 40 10,2 34,1 257 44 118 

5. Promalin 16-4 91 54 13,3 44,3 246 59 118 

6. Novagib 9-4 89 42 10,8 36,1 258 47 99 

7. Novagib 16-4 91 47 11,8 39,2 248 52 111 

8. Novagib 23-4 87 46 11,2 37,4 246 52 98 

 
De bespuiting op 9 april, bij volle bloei, gaf geen verbetering van de vruchtdracht, bij geen van de middelen. De 
vruchtdracht was zelfs wat lager, het meest bij Regulex en Promalin. Wel was het vruchtgewicht hoger, bij alle 3 de  
 

GA4/7 wordt bij Conference rond de bloeiperiode wel ingezet om de ontwikkeling van het clusterblad en 
daarmee de zetting en vruchtmaat te versterken. In 2018, 2019, 2020 is in een demo nagegaan wat het beste 
spuitmoment is en of het uitmaakt welk product er gebruikt word: Novagib, Promalin of Regulex. 
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objecten. Voor een deel zou dit mogelijk te verklaren zijn door iets lagere vruchtaantallen, maar dit is waarschijnlijk 
niet gehele verklaring. Waarschijnlijk had de GA4/7 bespuiting op zich ook een positief effect op de maat, vooral door 
een wat langere vruchtvorm. Bij Novagib werd daardoor eenzelfde kg productie verkregen als bij onbehandeld. Bij 
Regulex en Promalin compenseerde het hogere vruchtgewicht de wat mindere vruchtdracht niet helemaal en lag de 
productie 1,1- 1,5 ton/ha lager dan bij onbehandeld. 
De bespuiting op 16 april, einde bloei, op een warme dag,  had bij alle drie producten een positief effect op de zetting, 
het meest bij Promalin. Ook was er een positief effect op de vruchtmaat. Bij  hogere vruchtaantallen was het 
gemiddeld vruchtgewicht namelijk gelijk of ietsje hoger dan bij onbehandeld. Dit resulteerde in een hogere productie 
van 3,6 ton/ha bij Novagib, 4,6 ton/ha bij Regulex en 8,7 ton/ha bij Promalin. 
De bespuiting met Novagib op 23 april, bij ca. 9 mm, gaf een ongeveer even grote zettingsbevordering als de 
bespuiting bij 6-7 mm een week eerder. Het positief effect op de vruchmaat was minder groot. Hierdoor was het ook 
het positief effect op de productie minder groot, met 1,8 ton/ha meer dan bij onbehandeld. 
Bij detailmetingen aan vruchtmonsters bleek dat in 2020 alle behandelingen met GA4/7 naar verhouding iets langere 
vruchten gaven. Deze tendens kwam in 2018 en 2019 ook naar voren. Dit kan het positieve effect van de 
behandelingen op het vruchtgewicht verklaren.  
Verder bleken er geen grote verschillen in gebronsdheid te zijn tussen de objecten. Gemiddeld genomen gaf evenals in 
2018 en 2019 de latere bespuiting iets meer brons dan de vroege bespuiting en dan onbehandeld. 
De return bloom in 2021 was goed. Bij alle behandelingen met GA4/7 was het aantal bloemclusters gelijk of hoger dan 
bij onbehandeld. Dit was in 2018 en 2019 anders, toen de behandelingen over het algemeen iets minder return bloom 
hadden. Ook toen was de bloei echter altijd nog wel ruim voldoende.   
 
Conclusies 2018 -2020 
Uit de demo’s van 2018 tot en met 2020 kunen de volgende conclusies getrokken worden: 

• Een bespuiting met GA4/7 kan bij Conference de zetting ondersteunen en een positief effect geven op vruchtmaat 
en vruchtlengte. Dit kan een winst geven van rond de 5 ton/ha, in sommige gevallen nog meer 

• Temperatuur van > 18oC is belangrijk voor een goede werking 

• De bespuitingen kunnen effectief zijn van rond volle bloei tot ca. 12 mm 
o De minste kans op zettingsbevordering geeft een vroege bespuiting rond volle bloei, met soms zelfs wat 

minder peren, maar wel een positief effect op de vruchtmaat 
o De bespuitingen rond 6-8 mm geven over het geheel genomen het beste resultaat 
o De latere bespuitingen (>9 mm) geven kans op wel een duidelijke zettingsbevordering (meer peren), maar 

ook op een lager gemiddeld vruchtgewicht door meer kleine peren 

• De latere bespuitingen geven kans op iets meer brons, de vroegere op iets meer gladde vruchten. Deze  verschillen 
zijn echter niet groot.  

• Er konden in deze demo’s geen consistente, duidelijke verschillen tussen de middelen waargenomen worden. 
Alleen leek er bij Promalin een tendens te zijn van iets meer brons dan bij Novagib en Regulex. Regulex gaf 
overwegend de minste brons. 

 
 
 
 
Deze demo is medegefinancierd door: 
 

 


