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Ziektebestrijding wortelen 

Als het loof tussen de rijen elkaar raakt, kan gestart worden met bespuitingen tegen 
loofverbruining (alternaria), sclerotinia en meeldauw, eventueel aangevuld met bladvoeding 
volgens onderstaand schema: 
 
1e bespuiting: 
Bij het sluiten van het gewas starten met een curatief middel zoals 1,0 l/ha Amistar Top. 
2e bespuiting: 
Na 14 dagen bespuiting herhalen met een preventief middel zoals 0,75 kg/ha Signum, eventueel 
aangevuld met 0,5 l/ha Score. 
3e bespuiting: 
Na 14 dagen bespuiting herhalen met een preventief middel zoals 0,75 kg/ha Signum. 
 4e bespuiting: 
Na 14 dagen bespuiting herhalen met een curatief middel zoals 0,5 l/ha Score of 1,0 l/ha 
Amistar Top. 
 
Rudis kan eventueel ook in bovenstaand schema gebruikt worden tegen meeldauw. Overleg het 
gebruik van Rudis en ook Luna Experience met uw afnemer! 

 Signum 
Luna 

Experience 
Score Rudis 

Amistar 
Top 

Aantal toepassingen 3 2 3 3 2 

Veiligheidstermijn (dagen) 28 14 14 21 14 

Dosering (per ha) 0,75 kg 0,7 ltr 0,5 ltr 0,4 ltr 1,0 ltr 

Alternaria ++++ +++ ++ ++ +++ 

Meeldauw +++ +++ +++ ++++ ++++ 

Sclerotinia +++ +++  +++ ++ 

Bewaarschimmels ++++ +++ + +++ +++ 

 
Bladvoeding wortelen: 
Om het loof stevig en lang groen te houden adviseren we bij elke fungicidebespuiting 10 kg/ha 
Microtop Bitterzout of 3-4 l/ha Brassitrel Pro toe te voegen. Dit geeft een sterkere 
loofontwikkeling. Bij de eerste twee bespuitingen kan extra Borium toegevoegd worden met 1,5 
kg/ha Solubor. 
 
Wortelvlieg 
Wortelvlieg kan met succes bestreden worden met 175 cc/ha Coragen. Bespuiting moet in de 
praktijk wel herhaald worden. Men mag twee keer 175 cc/ha toepassen met een interval van 14 
dagen. De veiligheidstermijn is 21 dagen. 
 
Advies wortelen: 

 Ziektebestrijding + bladvoeding + wortelvliegbestrijding en eventueel Solubor. 
 
Bij twijfel over menging: vraag naar één van onze vertegenwoordigers.   
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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. 
 


