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Suikerbieten 
De suikerbieten zijn de laatste week hard gegroeid. Controleer voor sluiten van het gewas of er 
nog onkruiden aanwezig zijn en voer eventueel een laatste bespuiting uit aangevuld met Dual 
Gold (max. 1,5 l/ha) of Frontier (max. 0,9 l/ha). 
Melk- en/of akkerdistel en klein hoefblad kunnen in een aparte bespuiting worden bestreden 
met 1,2 l/ha Lontrel + 1 l/ha Olie. 
 

Ziektebestrijding capucijners 

In capucijners kan men bij bloei, wanneer de eerste bloemblaadjes vallen, preventief een 
bespuiting uitvoeren tegen botrytis en sclerotinia. Toegelaten hiervoor zijn: 
 

 Switch (1 kg/ha – 2 toepassingen) 

 Prosaro (1 l/ha – 1 toepassing) 

 Scala (1,5 l/ha – 2 toepassingen) 
 
Voor de erwtenpeulboorder kan men een bespuiting uitvoeren met 300 cc/ha Decis. Kwade 
harten kan men voorkomen door tijdig te starten (begin bloei) met 1 l/ha Mangaannitraat te 
spuiten. Bladluizen kunnen goed bestreden worden met 0,5 kg/ha Pirimor. 
 

Aardappeltopluis 

Rond 10 – 15 juni kan de aardappeltopluis het jonge aardappelgewas aanprikken, wat later in het 
seizoen zichtbaar wordt in de vorm van toprol. Bestrijding moet preventief gebeuren in een jong 
gewasstadium.  
Teppeki is zeer selectief en heeft een zeer lange duurwerking, waardoor hij vroeg inzetbaar is. 
Calypso en Gazelle hebben een goede duurwerking en tevens een werking tegen de 
coloradokever. Ons advies: 
 

 Teppeki 160 gr/ha 

 Calypso 150 ml/ha 

 Gazelle 250 gr/ha 

 Pirimor 250 gr/ha 
 
Pirimor is weer toepasbaar op percelen die grenzen aan oppervlaktewater, indien gebruik 
gemaakt wordt van 95% driftreducerende doppen en een teeltvrije zone van 1,0 meter. Middelen 
zoals Karate Zeon, Decis en Sumicidin Super hebben een goede werking van ongeveer twee 
weken, maar sparen geen natuurlijke vijanden. Veelal ontstaan hierdoor aantastingen door 
vuilboomluis of wegedoornluis na inzet van deze middelen. Ook mogen deze middelen niet in 
bloei. 
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Fusarium in tarwe 

De meeste tarwe-rassen staan in bloei. Als het tijdens de bloei van de tarwe (7 – 10 dagen) 
regelmatig regent, en er een bladnatperiode van 24 uur of langer is, is er een verhoogd risico op 
een infectie door fusarium. Een bespuiting rond een infectieperiode kan de schade reduceren. 
Op percelen tarwe met als voorvrucht tarwe of maïs is er een verhoogd risico op fusarium. 
Advies: 2,0 l/ha Osiris of 1,2 l/ha Soleil. (Soleil mag 1 keer per seizoen).  
Beide middelen hebben ook een werking op roest en septoria. 
 

Trips in plantuien 

In plantuien worden sporadisch enkele volwassen trips gevonden. Deze leggen eieren waar later 
de larven uitkomen die schade in de uien veroorzaken. Movento heeft een goede werking op de 
trips-larven en dient preventief te worden gespoten onder groeizame omstandigheden. Movento 
heeft een systemische werking en bestrijdt daarvoor de larven van “binnenuit”, en is veilig voor 
de natuurlijke vijanden van de trips. 
Ons advies: 0,5 l/ha Movento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 


