
 
Van Overloop BV – Beekmanstraat 2 – 4527 GA Aardenburg 

T. 0117-491433 –  E. info@vanoverloop.nl – W. www.vanoverloop.nl / Bestellingen: bestellingen@vanoverloop.nl 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Loofdoding in pootaardappelen 
Momenteel hebben we te maken met droge vochtomstandigheden in de rug. Daarom kan er om het gewas 
‘open’ te spuiten niet gespoten worden met Reglone in verband met naveleindrot. 
 
Droge omstandigheden (de grond rond de knol is niet meer tot een bal samen te knijpen): 

 Klappen en rijspuiten in één werkgang met 1,25 l/ha Finale. Na ongeveer vijf dagen spuiten met 
1,0 l/ha Spotlight Plus volvelds. 

 Gewas open spuiten met 1,0 l/ha Spotlight Plus en daarna klappen + 1,25 l/ha Finale op de rij. 

 Bij veel onkruid kan ook 0,8 l/ha Quickdown + 2,0 l/ha Olie volvelds worden gespoten. 
Houd tot en met de loofdoding aandacht voor Phytophthora Infestans en voeg altijd de sterkste 
knolbeschermer toe bij het doodspuiten (bijv. 0,5 l/ha Ranman Top of 0,5 l/ha Canvas) 
 
Normale omstandigheden 

 Het gewas openspuiten met 3,0 l/ha Reglone en na 3 – 7 dagen 1,0 l/ha Spotlight Plus met 
eventueel nog 1,0 l/ha Reglone. 

 Klappen en rijspuiten in één werkgang met 1,25 l/ha Finale. Na ongeveer 5 dagen met 1,0 l/ha 
Spotlight Plus volvelds. 

 
Ziektebestrijding in suikerbieten 

De eerste waarschuwingen voor bladvlekken zijn uitgegeven. Voer bij beginnende 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 (veiligheidstermijn 28 dagen) 

 2e bespuiting: 1,0 l/ha Opus Team (veiligheidstermijn 46 dagen) 

 3e bespuiting: 0,6 l/ha Difure Pro (veiligheidstermijn 21 dagen) 

 4e bespuiting: 1,0 l/ha Spyrale of 0,35 l/ha Sphere (veiligheidstermijn resp. 28 en 21 dagen) 
 
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 

 

Phytophthora/Alternaria in aardappelen 

Na de middelen die in de loofgroeifase gebruikt worden, kan in het middenblok gekozen worden uit 
middelen met knolbescherming en/of alternariawerking. 
Mogelijke combinaties zijn: 

 1,2 – 1,6 l/ha Infinito (max. 5x toepassen, max. 6,4 l/ha, interval 7 dagen) 

 0,3 l/ha Canvas + 1,75 kg/ha Mancozeb (Canvas max. 6x toepassen, interval 7 dagen; Mancozeb 
max. 8x toepassen, interval 7 dagen) 

 0,3 l/ha Canvas + 1,75 kg/ha Profilux (Canvas max. 6x toepassen, interval 7 dagen; Profilux max. 
6x toepassen, interval 7 dagen) 

 2,0 kg/ha Valbon (maximaal 6x toepassen, interval 7 dagen) 
 
Voeg vanaf einde bloei bij de phtytophthora-bespuiting om de 14 dagen een middel toe tegen Alternaria. 
Start met twee keer 0,5 l/ha Narita en spuit vervolgens twee keer 0,2 l/ha Signum. Zowel Narita als 
Signum mogen vier keer worden toegepast. Signum heeft nog een nevenwerking tegen sclerotinia. 
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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. 
 


