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Aardappelen 
De eerste vroege (poot)aardappelen staan boven en zijn binnenkort aan de Phytophthorabespuiting toe. 
Start wanneer 50% van de aardappelen uitgevouwen bladeren hebben. 
 

Middel Dosering Max. aantal  
toepassingen 

Minimum 
Interval 

Opmerkingen 

Orvego 0,8 l/ha 5x  5 dagen  

Revus 0,6 l/ha 6x 7 dagen  

Nautile WG 
Video WG 

2,0 kg/ha 8x  
(2x voor sluiten gewas)  

10 dagen  
(voor sluiten gewas) 
7 dagen (na sluiten gewas) 

 

Profilux 2,5 kg/ha 6x 7 dagen Vanaf sluiten gewas 

Infinito 1,2 – 1,6 l/ha Totaal 6,4 l/ha 7 dagen In grondwater- 
beschermingsgebied 
na sluiten gewas 

Zorvec Enicade 
+ Gachinko 

0,15 l/ha + 
0,3 l/ha 

Blok van 3 
Totaal 4x 

7 dagen  

Zorvec Enicade 
+ Trimanoc 

0,15 l/ha + 
1,5 kg/ha 

Blok van 3 
Totaal 4x 

7 dagen  

Versilus 0,5 kg/ha + 
uitvloeier 

8x 5 dagen Geschikt voor Planet 
Proof 

Canvas +                                                                                
Mancozeb  
Of Profilux 

0,3 l/ha + 
1,75 kg/ha 

6x 7 dagen  

Ranman Top 0,5 l/ha 6x 5 dagen  

 
 
Het interval van Revus is veranderd van 5 naar 7 dagen; als er bij snelle groei kortere intervallen gespoten 
moeten worden kan Revus worden afgewisseld met 0,6 kg/ha Amphore Flex (= Revus + cymoxanil) of later 
met Carial Star (= Revus + difenocazool (o.a. Narita)). Het totaal aantal “Revus”-bespuitingen bedraagt 
maximaal 6. 
Indien door omstandigheden het interval tussen twee bespuitingen te lang wordt of bij aanwezigheid van 
Phytophthora, kunnen onderstaande middelen worden toegevoegd aan bovenstaande middelen: 
 

Middel Dosering Max. aantal  
toepassingen 

Minimum 
interval 

Curzate Partner 0,2 kg/ha 6x 5 dagen 

Cymbal 0,25 kg/ha 6x 7 dagen 

Cymbal flow 0,5 l/ha 6x 7 dagen 

Proxanil 2,0 l/ha 6x 7 dagen 

 

Zaaiuien 

De stand van de percelen in ons gebied en binnen het perceel is zeer verschillend: van net gekiemd tot 1e 
echte pijpje 8 cm. 
Vanaf stadium eerste pijpje 3 cm. bij alle plantjes kunt u bij droge en afgeharde omstandigheden spuiten 
met: 

 0,25 – 0,5 kg/ha Lentagran WP + 0,15 – 0,4 l/ha Emblem Flo/Bromotril + 0,12 l/ha Starane Top 
(en/of Basagran). De bespuiting na 5 – 7 dagen herhalen. 

Vraag uw adviseur om een passend advies. 
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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. 
 


