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Fosfaat startmeststoffen 

Voor een snelle begin-(wortel-)ontwikkeling kan er in diverse gewasen tijdens het zaaien of 
poten een startfosfaat worden toegepast. In tijden van beperkte beschikbaarheid van fosfaat 
vanuit de grond (bijv. koud en nat voorjaar) zorgt een fosfaat-startmeststof voor direct 
beschikbare fosfaat. 
Wij kunnen de volgende fosfaatmeststoffen leveren: 
 

Formulering Product Hoeveelheid/advies Opmerkingen 

vloeibaar P-Focus Zaaiuien:30-50 l/ha 
Aardappelen: 50-80 l/ha 

De meststoffen zijn mengbaar 
met Allstar en Amistar: eerst 
water vullen, daarna de 
gewasbeschermingsmiddelen 
toevoegen en als laatste de 
meststof. 
  

P-Start Zaaiuien:30-50 l/ha 
Aardappelen: 50-80 l/ha 

Fertiphos * Zaaiuien:30-50 l/ha 
Aardappelen: 50-80 l/ha 

granulaat Planstart Plantuien/ aardappelen: 
30 kg/ha 

 

*Van Fertiphos zijn diverse varianten beschikbaar. Vraag uw adviseur om een passend advies. 
 

Knolbehandeling pootgoed 

Onderstaande middelen kunnen gebruikt worden om uw pootgoed te behandelen. Een goede 
knolbehandeling is de basis van een gezonde nateelt. 
 

Product Toelating in 
pootgoed/ 
consumptie 

Dosering 
per ton 

Rhizoctonia Zilver- 
schurft 

Zwarte 
Spikkel 

Fusarium Phoma 

Monarch Beide 0,2 ltr +++ +(+)    

Maxim Consumptie 0,25 ltr +++ +++ +   

Symphonie Consumptie 1,5 kg +++ +(+)    

Emesto Prime  Beide 1,0 kg +++ +   + 

Emesto Silver Beide 0,2 ltr +++ +++ + ++ ++ 

 
Behandelend pootgoed mag niet voor dierlijke voeding of menselijke consumptie worden 
aangewend. 
 

(Poot)aardappelen 

Tegen aardappelcystenaaltje en vrijlevend aaltje kan tijdens het poten Vydate 10G worden 
toegediend. De dosering is: 

 10 kg/ha Vydate in de rij of 20 kg/ha volvelds. 
Vydate heeft tevens een goede luizenwerking, maar een matige werking op ritnaalden. Als 
ritnaalden het probleem is: 

 16 kg/ha Mocap 15G (Mocap is uitverkocht, maar mag wel opgebruikt worden) of 

 7,5 kg/ha Nemathorin 10G in de rij of volvelds 20 kg/ha (bij ritnaalden) en 30 kg/ha 
volvelds (bij aaltjes). 

De werking van Nemathorin op aaltjes en luizen is minder dan de Vydate. 
 
 

 

NIEUWSBRIEF 
 
nr. 2          28 februari 2020 

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. 
 


