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Dunproef Brevis bij Conference 
 

 
 

Deze proef bestaat uit 9 objecten, in 4 herhalingen:                         spuitdata 
1. Onbehandeld 
2. 2,2 kg Brevis 8-10 mm 23-4 
3. 2,2 kg Brevis 10-12 mm 29-4 
4. 2,2 kg Brevis 12-14 mm 4-5 
5. 2,2 kg Brevis 14-16 mm 8-5 
6.  250 ml Ethrel gevolgd door 2,2 kg Brevis 10-12 mm 23-4, 29-4 
7. 2,2 kg Brevis 10-12 mm gevolgd door ExelGrow na 3 dagen  29-4, 1-5 
8. 1,1 kg Brevis 10-12 mm - 1,1 kg Brevis 10 dagen later 29-4, 4-5 
9. 1,1 kg Brevis 10-12 mm - 1,1 kg Brevis 14 dagen later 29-4, 8-5 

 
Resultaten 2020 

 

 
 

Terwijl 1x 2,2 kg Brevis bij 11 mm geen dunning gaf, gaf 2x 1,1 kg Brevis bij 11 en 
13 mm dezelfde mate van dunning als 1x 2,2 kg/ha bij 13 mm. 2x 1,1 kg Brevis 
bij 11 en 14 mm gaf zelfs nog iets meer dunning  dan 1x 2,2 kg bij 14 mm. 
Vanuit proeven in voorgaande jaren was al bekend dat het effect van een herhaalde bespuiting sterker kan zijn dan 
het effect van dezelfde hoeveelheid in 1x gespoten of van de twee afzondelijke toepassingen samen. Dat lijkt in deze 
proef wederom bevestigd te worden. 
Waarom de bespuitingen bij 9 en 11 mm geen effect hadden, en bij 13 en vooral 14 mm wel, is niet duidelijk.  
De bespuiting bij 9 mm was mogelijk qua stadium te vroeg; ook in eerdere jaren werd wel waargenomen dat bij 9 mm 
de effecten van Brevis tegenvielen. Bovendien was dit een periode met veel licht. Waarom echter de bespuiting bij 11 
m geen effect te zien gaf, is niet bekend. Mogelijk dat de bladbeschadiging 3 dagen later door de hagel het mogelijke 
effect van de Brevis totaal te niet deed. Overigens was het dit jaar positief dat deze Brevisbehandelingen geen (extra) 
rui/dunning gaven! 
De behandelingen in 2020 hadden geen effect op de bloemknopvorming. Alle objecten hadden in 2021 
rond de 120 bloemclusters per boom. 

Deze proef is vooral gericht op het nagaan van het optimale spuitmoment van Brevis. Verder wordt nagegaan of 
een herhaalde bespuiting meer dunning geeft dan een eenmalige. Ook wordt gekeken wat de combinatie met 
ethrel doet op dunning en bloemknopvorming. Ook is in deze proef  ExelGrow opgenomen, om na te gaan of 
hiermee eventuele overdunning kan worden voorkomen. 

De forse hagelbui op 2 mei 2020 
veroorzaakte forse rui, waardoor 
dunning in feite niet meer nodig 
was.  
De bespuitingen met 2,2 kg/ha 
Brevis op 23 en 29 april bij ca. 9 
en 11 mm (vóór de hagel), gaven 
geen dunning.  
Ook het object waar bij 9 mm 250 
ml ethrel was gespoten gevolgd 
door 2,2 kg/ha Brevis bij 11 mm, 
gaf geen dunning.  
Ook het object waar enkele dagen 
na de Brevis 2 ltr/ha Exelgrow 
was gespoten gaf geen dunning te 
zien. 
De bespuitingen op 4 en vooral 
op 8 mei, bij 13 en 14 mm (ná de 
hagel) gaven wel dunning. Bij de 
bespuiting op 8 mei was sprake 
van overdunning.  Op 8 mei 
waren de weersomstandigheden 
zeer goed voor opname. 

Exelgrow is een nieuwe 
biostimulant van Adama op basis 
van zeewierextracten en zou de 
fotosynthese kunnen verbeteren. 
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