
 
Van Overloop BV – Beekmanstraat 2 – 4527 GA Aardenburg 

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

 

 

 

 
 
 
 

 

Bewaarziekten pootgoed 

Om aantasting door bewaarziekten als Fusarium, Zilverschurft en Phoma te voorkomen kunnen 
pootaardappelen bij het inschuren of vlak na het sorteren worden behandeld. Naast 
onbeschadigd rooien en droog en koel bewaren is een behandeling tegen bewaarziekten zinvol, 
omdat er altijd wel ergens beschadigingen of vochtige omstandigheden aanwezig zijn, waardoor 
ziekten kunnen uitbreiden. 
 
Onderstaand middel kan gebruikt worden tegen de bewaarziekten: 

 Diabolo SL 
Diabolo SL is puur imazalil. De dosering is 150 milliliter per ton. Diabolo SL kan puur, of 
desgewenst iets verdund, in max. 2 liter water, worden toegepast. Veiligheidstermijn van 0 
dagen. Let op: Behandeld pootgoed met Diabolo mag niet voor dierlijke voeding of menselijke 
consumptie worden aangewend. 
 

Phytophthora in aardappelen 

Nu de omstandigheden wat wisselvalliger worden en er nog wat loofgroei plaatsvindt, verdient 
de bestrijding van phytophthora weer de aandacht: Kies hierbij een combinatie die ook voor een 
goede knolbescherming zorgt zoals: 

 0,5 l/ha Ranman Top (max. 6x) 

 0,3 l/ha Canvas + 1,75 kg/ha Dithane/Milcozeb. Dithane en Milcozeb kunnen bij slechtere 
omstandigheden worden vervangen door 1,75 kg/ha Valbon of 1,75 kg/ha Profilux. 

 1,2 – 1,6 l/ha Infinito. 
 
Als men onverhoeds toch uit het schema loopt, kan men aan de bespuiting altijd nog 0,2 kg/ha 
Curzate Partner of 0,25 kg/ha Cymbal toevoegen.  

 
Vervallen toelatingen/ opgebruiktermijn 
Een overzicht van vervallen toelatingen met uiterste verkoopdatum en opgebruik-termijn. Houd 
er rekening mee dat sommige middelen nog voor de uiterste verkoopdatum beperkt of niet meer 
leverbaar kunnen zijn. Van Difure Pro, Pyramin, Basta en Finale is de verkoopdatum al 
verstreken. 
 

Middel Uiterste verkoopdatum Opgebruiktermijn 

Opus Team 31-10-19 31-10-20 

Daconil/Alternil 20-05-20 20-05-20 

Betanal Maxxpro 31-01-20 01-07-20 

Difure Pro  19-03-20 

Reglone 04-11-19 04-11-19 

Reglone Bold Dragoon/Mission 04-11-19 04-02-20 

Pyramin  30-06-20 

Gro-Stop Basis/Ready /Poeder en Fog 08-07-20 08-10-20 

Gro-Stop Elektro 31-01-20 08-10-20 

Chloor-IPC 08-07-20 08-10-20 

Basta/Finale  31-01-20 
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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. 
 


