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Trips in uien 

De tripsdruk in uien is na de warme periode in sommige percelen behoorlijk toegenomen. Controleer uw 
gewas goed en probeer  de tripsdruk zo laag mogelijk te houden om later nog een goede MH-opname te 
hebben. Voer eventueel een aparte bespuiting uit tegen trips met 0,2 l/ha Tracer + 3,0 l/ha Biosweet of 
met een pyrethroïde 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. Een 
pyrethroïde-bespuiting kan ook aan de MH-bespuiting worden toegevoegd. 
 

Groenbemesters 

Nu de oogst op gang gekomen is, kunnen de groenbemesters ook 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. 
Vraag uw adviseur om mogelijkheden.  
 
Voor meer informatie over groenbemesters: zie ook onze nieuwsbrief nr. 18 van 8 juli 2019. 
 

Ziektebestrijding bieten 

Het is belangrijk om uw bietenpercelen na de eerste bespuiting regelmatig te blijven controleren op 
bladvlekken. Spuit uw gewas bij nieuwe of uitgebreide aantasting of als de vorige bespuiting 3 tot 
maximaal 4 weken geleden is. Ervaringen uit voorgaande jaren hebben ons geleerd dat het interval tussen 
de eerste twee behandelingen niet te groot mag zijn, omdat er veel nieuw en dus onbeschermd blad bij is 
gekomen. Een bespuiting is zinvol op bietenpercelen die drie weken of langer moeten staan. 
 
Maak daarbij een keuze uit de volgende middelen: 

 1,0 l/ha Retengo Plust (max. 1x per seizoen, veiligheidstermijn 28 dagen), is het sterkste middel 
tegen Stemphilium. 

 0,6 l/ha Difure Pro (max. 2x per seizoen, veiligheidstermijn 21 dagen), heeft een nevenwerking 
tegen Stemphilium. 

 1,0 l/ha Opus Team (max. 2x per seizoen, veiligheidstermijn 46 dagen) 

 1,0 l/ha Spyrale (max. 2x per seizoen, veiligheidstermijn 28 dagen), heeft een nevenwerking tegen 
Stemphilium. 

 
Aan de bladschimmelbestrijding kan nog wel bladvoeding worden toegevoegd zoals Ureum, Mangaan en/of 
Magnesiumnitraat, Microtop Bitterzout of Polyfeed Duetto. 
 

Ziektebestrijding cichorei 
Controleer uw cichorei-gewas op aanwezigheid van bladziekten zoals echte meeldauw, bruine roest en 
Alternaria. De volgende middelen zijn toegelaten in cichorei: 

 0,25 kg/ha Flint (max. 2x per seizoen, interval 21 dagen, veiligheidstermijn 21 dagen) 

 1,5 kg/ha Signum (max. 2x per seizoen, interval 14 dagen, veiligheidstermijn 14 dagen) 
 
Ook kunnen er diverse bladvoedingen worden toegevoegd. Zie hierboven bij de bieten. 

 
 
 
  

 

NIEUWSBRIEF 
 
nr. 21        2 augustus 2019 

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. 
 


