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Steenfruit

Staalname  
Little Cherry Virus
Als een kersenboom én kleine kersen geeft én vroege bladverkleuring vertoont, 
is er geen twijfel mogelijk. Dan is de boom besmet met het ‘Little Cherry Virus’. 
In geval van twijfel kan je het virus laten detecteren via een bladstaal.

Hoe neem je een bladstaal?

Pluk van één en dezelfde boom een 
40-tal bladeren, liefst bladeren met de 
zichtbare symptomen (roodverkleuring 
tussen de nerven). Indien je van meer-
dere bomen een analyse wenst, pluk 
dan van elke boom apart een staal.

Periode van staalname?

Dit gebeurt steeds in september. Op dat 
moment is de normale herfstverkleu-
ring nog niet ingetreden. Bladeren die 
op dat moment al de rode verkleuring 
vertonen, zijn verdacht.

Praktische richtlijnen

• Steek elk staal (40-tal bladeren) in 
een plastic zakje en vermeld er de 
herkomst op. Gebruik per staal een 
standaardformulier (zie hieronder).

• Vermeld op de zak steeds de perceel-
gegevens.

• Nummer de zakken bij meerdere sta-
len per perceel.

De stalen bezorg je aan pcfruit vzw - 
DAT, Fruittuinweg 1, 3800 Sint-Truiden 
op maandag 12 september en maan-
dag 19 september, telkens tussen 8 en 
16.30 uur.

Je kan de stalen ook per post ver-
sturen. Let op, ze dienen ten laatste op 
19 september in ons bezit te zijn.

De kostprijs voor een analyse 
bedraagt 30 euro voor leden van pcfruit, 
40 euro voor niet-leden (per staal,  
incl. btw).

Info

pcfruit, tel. 011-69 70 80 of 
pcfruit@pcfruit.be
www.pcfruit.be/littlecherryvirus

Invuldocument  
voor staal Little Cherry Virus
Gelieve per staal het volgende te vermelden :

Naam : 

Adres : 

Woonplaats : 

E-mail : 

Tel. : 

Perceelnaam : 

Gemeente perceel : 

Perceeloppervlakte : 

Aantal verdachte / mogelijk zieke bomen op het perceel : 
 

  Hoogstam    Laagstam Variëteit : 
 

Onderstam :  
  Gisela5    Gisela3    Limburgse boskriek 

 
Zichtbare symptomen : 

  kleine kersen   gelere bladstand 
  hoekige vorm   vroege bladverkleuring 
  geen typische smaak   gedrongen boomgroei


