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Ziektebestrijding wintertarwe (T2 bespuiting) 
Bij de vroeggezaaide tarwe is het vlagblad volledig uit (stadium T2) en komen de aren tevoorschijn. Dit is 
het juiste moment om de tarwe te beschermen tegen o.a. bladvlekken en roest. De volgende middelen 
zijn hiervoor geschikt en hebben een lange werkingsduur: 

 2,0 l/ha Ceriax 

 1,1 l/ha Ascra Xpro 
Bij aanwezigheid van graanhaantje en of bladluizen: 

 0,05 l/ha Karate Zeon 

 200 cc/ha Sumicidin Super 

 0,25 kg/ha Pirimor (pakt geen graanhaantje) 

 140 gr/ha Teppeki (pakt geen graanhaantje, wel een langwerkend middel) 

Overbemesting tarwe 
De stand van de tarwe is door het droge voorjaar zeer wisselend. Wanneer nog onvoldoende N is 
aangewend, of er onvoldoende N in de mest aanwezig was, of het te droog is voor een kunstmestgift, kan 
het tekort aan stikstof aangevuld worden met vloeibare bladmeststoffen. Ons advies is: 
Wanneer het vlagblad uit is kunt u spuiten met: 

 20 – 30 l/ha Efficie-N-t 28 (7 – 10,5 kg N) of 

 40 – 50 l/ha Next N18MgS of Powerleaf (9 – 11 kg N) 
Efficie-N-t 28 bevat alleen stikstof in de vorm van ureum, terwijl Next N18MgS naast amidestikstof ook 
bestaat uit zwavel en magnesium. 
Toepassing van bladmeststoffen: 

 Spuit met maximaal 200 liter spuitvloeistof 

 Spuit op een droog gewas met een fijne druppel 
Next N18MgS is niet mengbaar met fungiciden in verband met verbranding. 

Aardappelen 

De eerste vroege (poot)aardappelen staan boven en zijn binnenkort aan de Phytophthorabespuiting toe. 
Start wanneer 50% van de aardappelen uitgevouwen bladeren hebben. Hieronder een overzicht van de 
meest gebruikte middelen tegen phytophthora in aardappelen: 

Middel Dosering Maximaal aantal 
toepassingen 

Minimum interval 
(dagen) 

Opmerkingen 

Orvego 0,8 l/ha 5 5  

Revus 0,6 l/ha 6 7  

Nautile WG 
Video WG 

2,0 kg/ha 8 (2x voor sluiten 
gewas) 

10 (voor sluiten 
gewas) 
7  (na sluiten gewas) 

 

Profilux 2,5 kg/ha 6 7 Vanaf sluiten gewas 

Infinito 1,2 – 1,6 l/ha Totaal 6,4 l/ha 7 In grondwaterbeschermings-
gebied na sluiten gewas 

Zorvec Enicade  
+ Gachinko 

0,15 l/ha  
+ 0,3 l/ha 

Blok van 3 
Totaal 4x 

7  

Zorvec Enicade  
+ Trimanoc 

0,15 l/ha  
+ 1,5 kg/ha 

Blok van 3 
Totaal 4x 

7  

Versilus 0,5 kg/ha  
+ uitvloeier 

8 5 Geschikt voor Planet Proof 

Canvas + Mancozeb 
of Profilux 

0,3 l/ha + 1,75 
kg/ha 

6 7  

Ranman Top 0,5 l/ha 6 5  

Indien door omstandigheden het interval tussen twee bespuitingen te lang wordt of bij aanwezigheid van 
Phytophthora, kunnen onderstaande middelen worden toegevoegd aan bovenstaande middelen: 

Middel Dosering Max. aantal toepassingen Minimum interval 
Curzate Partner 0,2 kg/ha 6 5 dagen 

Cymbal 0,25 kg/ha 6 7 dagen 

Cymbal Flow 0,5 l/ha 6 7 dagen 

Proxanil 2,0 l/ha 6 7 dagen 
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