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Herinnering: Proefveldbezoek aardappelen
Hierbij herinneren wij u aan de proefveldbijeenkomst aardappelen op dinsdagavond 24 juli in
Zandstraat (bij Sas van Gent). Er is een loofdoodproef aangelegd in een geklapt en een volvelds
gewas in twee rassen (Bintje en Jazzy). Alle toegelaten middelen liggen in de proef (inclusief
nieuw loofdoodmiddel Beloukha). Tevens zijn er informatiestands aanwezig van de producten
Allstar (tegen rhizoctonia in pootgoed) en 1,4 Sight (voor bewaring consumptie-aardappelen).
Tussen 19.00 en 22.00 uur zullen er doorlopend rondleidingen in kleine groepjes starten. Na de
rondleiding staat er een hapje en een drankje voor u klaar.
Het proefveld ligt naast het erf van dhr. A. Goethals, Zandstraat 12 te Sas van Gent.
Er zullen bordjes geplaatst worden om u de weg te wijzen. Parkeergelegenheid is er aan de
spoorlijn, in de buurt van het perceel.

MH-bespuiting uien
Het moment voor de toepassing van MH is op de vroege percelen nabij. Het juiste moment van
toepassen en de omstandigheden tijdens toepassen bepalen voor een groot gedeelte het
resultaat van de spruitremming. Het goede moment van toepassen zal dit jaar niet eenvoudig
zijn, omdat de stand binnen ieder perceel zeer wisselend is. Lees onderstaande adviezen en
vraag uw adviseur om een passend advies.
Het juiste moment voor de MH-bespuiting in uien:
Voor een goed resultaat is het belangrijk MH op het juiste moment toe te passen in een gewas
met een regelmatige stand en afrijping. Spuit wanneer het gewas begint te strijken (maximaal
10-15%). Het loof neemt het middel dan goed op. Te vroeg spuiten (te weinig bladloze rokken)
geeft losse rokken of holle uien; te laat spuiten kan leiden tot een verminderde opname van MH.
Omstandigheden tijdens toepassen:
Spuit op een groeiend en niet afgehard gewas. Spuit op een moment dat de RV minimaal 70% is.
Na de bespuiting moet het minimaal 10 uur droog zijn.
Ons advies:
 8,3 l/ha Crown MH + uitvloeier
 3,75 kg/ha Royal MH 60 + uitvloeier
 Spuit met 350 – 400 liter water per hectare met een fijne druppel voor een goede
bladbedekking
 MH apart verspuiten onder groeizame omstandigheden
 Bij warme omstandigheden de bespuiting liefst ’s avonds uitvoeren
 MH + uitvloeier niet mengen met andere middelen; wel kan eventueel een pyrethroïde
tegen trips worden toegevoegd.
Het gewas moet na de bespuiting zeker 14 dagen groen en gezond blijven voor een volledige
opname van de MH in de ui.
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Kiemremming in consumptieaardappelen
De afgelopen jaren is ervaring opgedaan met het gebruik van Crown MH of Royal MH 60 als
kiemremmingsmiddel in consumptieaardappelen. De toepassing van MH op het gewas vermindert
en vertraagt het kiemproces van aardappelen tijdens de bewaring, waardoor het rendement
toeneemt. Ook zorgt MH voor minder aardappelopslag in volgteelten.
Omdat een juist uitgevoerde toepassing voor een belangrijk deel het eindresultaat in de
bewaring bepaalt, staan hieronder enkele aandachtspunten bij het bepalen van het juiste
inzetmoment van MH.






Spuitmoment: 3 – 5 weken voor verwachte loofdoding of afsterven van het gewas in
verband met voldoende opname in de knol.
Toepassen op een vitaal en egaal gewas. Na de bloei – begin afrijping. Controleer de
knolgrootte: 80% minimaal 30 mm doorsnee.
Spuit op een droog gewas bij groeizame omstandigheden. Dauwnat na de bespuiting is
geen probleem. Bij warm weer in de avond spuiten. Minimaal 10 uur droog na het
spuiten.
MH altijd apart verspuiten met 300 – 500 l/ha water.
Geen uitvloeier toevoegen bij aardappelen.

Advies aardappelen:
 Crown MH: 11 l/ha
 Royal MH60: 5 kg/ha
De voordelen van MH op een rij:
 Zorgeloze start van de bewaring omdat de aardappelen in kiemrust zijn.
 De aardappelen blijven langer vitaal en minder gewichtsverlies door de verminderde
activiteit in de knollen.
 Behoud van de schilkwaliteit bij schilbrandgevoelige gewassen.
 Beperking inwendige kieming bij het ras Innovator.
 Minder aardappelopslag in de volgteelt.
 Geen kiemremmingsmiddel in de bewaarcel.
 Gunstig effect op doorwas.

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, maar Movento doodt geen
volwassen trips. Om ook de volwassen trips te bestrijden kan 0,2 l/ha Tracer + 3 l/ha Biosweet
of een pyrethroïde ingezet worden, 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.

Groenbemesters
Nu de oogst vroeg opgang gekomen is, kunnen de groenbemesters ook vroeg gezaaid worden,
zodat later in het seizoen weer op tijd geploegd kan worden.
Voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) hebben we diverse kant-en-klare mengsels op
voorraad liggen om aan de vergroeningseis te voldoen. Daarnaast hebben we ook enkelvoudige
groenbemesters zoals bladrammenas, gele mosterd, Engels- en Italiaans raaigras en Japanse
haver op voorraad liggen.
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.
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