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Bruine bonen 
Na opkomst kunt u starten met 0,5 l/ha Basagran en uitvloeier. Deze bespuiting na 6 à 7 dagen herhalen. 
Vanaf stadium 1e drietallig blad kan 1 x 1,25 l/ha Corum + uitvloeier ingezet worden of 2 x 0,625 l/ha 
Corum + uitvloeier. 
 

Vogelafweer 

Wij kunnen verschillende artikelen leveren om ongewenste vogels af te schrikken en te verjagen. De 
mogelijkheden zijn heel divers: knalapparaten, laserlampen, door wind aangedreven vogelverschrikkers en 
vliegers, opblaasbare vogelverschrikkers, kunststof kraaien of roofvogels, of vogelafweer met geluid. 
Informeer naar de mogelijkheden. 
 

Zaaiuien 
Op grijze grond en afgeharde omstandigheden: 

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

Op zwarte grond kan vanaf stadium eerste echte pijpje bodemherbiciden worden aangevuld: 

 0,5 – 1,0 l/ha Wing P + 0,25 – 0,5 kg/ha Pyramin (+ 0,2 l/ha AZ 500 als deze nog niet is ingezet)  
 

Suikerbieten en borium 

Een tekort aan Borium kan hartrot veroorzaken. De bieten hebben dan een grotere kans op een lagere 
suiker- en financiële opbrengst. Boriumgebrek is te voorkomen door borium te spuiten tussen het 
vierbladstadium en het sluiten van het gewas. Advies: spuit 2,5 kg/ha Solubor DF. Hieraan kan 
mangaannitraat of 10 kg/ha Microtop Bitterzout toegevoegd worden. Ook een insecticide is hieraan toe te 
voegen. Solubor alleen  kan ook aan de onkruidbestrijding worden toegevoegd. 
 

Overbemesting aardappelen 

Een andere optie dan KAS als stikstof-overbemesting is om vanaf de knolzetting Next N18 Ca Mg Mn als 
bladbemesting een aantal keer toe te passen. Dit kan in combinatie met de phytophthora-bestrijding. 
Tevens wordt er Calcium, Magnesium en Mangaan toegediend.  
Advies: start vanaf het ‘erwtjes-stadium’ met 50 l/ha Next N18 Ca Mg Mn. Advies bespuitingen: 

 Spuit altijd op een droog gewas en met een fijne druppel! 

 Eerste keer na knolzetting: dosering 50 l/ha, daarna herhalen om de 14 dagen (50 l/ha) 

 Maximaal 200 liter vloeistof verspuiten (150 l water + 50 l Next N18 Ca Mg Mn) 
 

Bladvoeding aardappelen 

Als er geen overbemesting met stikstof nodig is, kunnen mangaan en magnesium ook apart aan de 
phytophthora-bespuiting worden toegevoegd. U kunt voor magnesium- en mangaanvoeding bijvoorbeeld de 
volgende middelen toevoegen: 

 2 x 1,0 l/ha Mangaan vloeibaar Extra (mangaannitraat) en 5 x 2,0 – 5,0 l/ha Substrafeed Magnitra 
(magnesiumnitraat) 

 Of 5 x 5,0 l/ha Powerleaf MnMg (bevat stikstof, mangaan en magnesium) 

 Of 4 x 10,0 kg/ha Bitterzout Microtop (bevat magnesium, mangaan, zwavel en borium) 
 
Ook Calcium en Bladkali kan aan de phytophthora-bespuiting worden toegevoegd door middel van 4,0 – 5,0 
l/ha Calcium Forte of 5,0 l/ha Bladkali TS. 
Let op: al deze middelen verschillen in gehalte van hoeveelheid bladvoeding. Vraag uw adviseur welk 
product gezien de grond, gewas en ras het beste bij u past. 
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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. 
 


