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Ziektebestrijding in suikerbieten
De eerste waarschuwing voor bladvlekken is uitgegeven voor het noorden. Controleer vanaf nu
uw percelen regelmatig op het voorkomen van bladvlekken. Alleen de volgende bladvlekken
kunnen worden bestreden: cercospora, meeldauw, ramularia, roest en stemphylium.
Stemphylium was altijd moeilijk te bestrijden, maar met de toelating van Retengo Plust in 2014
hebben we een middel met een betere werking op stemphylium dan de bestaande middelen,
volgens meerjaring IRS-onderzoek.
Verwissel bovenstaande schimmels niet met de bacterieziekte pseodomonas die in sommige
rassen voorkomt en niet bestreden kan worden.
Voer bij beginnende aantasting, of anders preventief vanaf 2e week juli bij een te verwachten
aantasting, een bespuiting uit. Proeven hebben uitgewezen dat een tijdige bestrijding het beste
rendement oplevert.
Ons advies:
1e bespuiting: 1,0 l/ha Retengo Plust
2e bespuiting: 0,6 l/ha Difure Pro
3e bespuiting: 1,0 l/ha Opus Team
4e bespuiting: 0,6 l/ha Difure Pro
Difure Pro is een nieuw middel op basis van difeconazool en propiconazool en heeft naast de
werking op cercospora, ramularia, roest en meeldauw ook een nevenwerking op stemphylium en
is een ideale afwisselpartner voor stobilurine-bevattende middelen.
Aanvullend kan men hier een bladvoeding aan toevoegen zoals:
 10 kg/ha Microtop Bitterzout
 1 l/ha Mangaannitraat
 2,5 kg/ha FF-Powder (NPK-bladmeststof 19-19-17)
 Ureum

Trips in uien
De tripsdruk in uien is momenteel extreem hoog en moeilijk te bestrijden. Controleer uw gewas
goed en voer een aparte bespuiting uit tegen trips. Movento mag tweemaal worden toegepast
met 0,5 l/ha. De werkingsduur van Movento is ongeveer 3 weken. Zet ook steeds een pyrethroïde
in, zoals Karate Zeon (50 cc/ha), Decis (0,3 l/ha) of Sumicidin Super (0,2 l/ha). Voeg aan een
pyrethroïde een uitvloeier toe voor een betere indringing en spuit met 400 l/ha water.
Heeft u nog vragen over bovenstaande adviezen? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk advies!
Uitdrukkelijk merken wij op, dat wij wel adviezen geven doch dat het opvolgen van deze adviezen buiten onze formele verantwoording ligt.

