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Suikerbieten 
Controleer voor sluiten van het gewas of er nog onkruiden aanwezig zijn en voer eventueel een laatste 
bespuiting uit met Betanal Maxxpro of Powertwin, aangevuld met Dual Gold (max. 1,5 l/ha) of Frontier 
(mag. 0,9 l/ha). Melk- en/of akkerdistel en klein hoefblad kunnen in een aparte bespuiting worden 
bestreden met 1,2 l/ha Lontrel + 1,0 l/ha Olie. 
 

Aardappeltopluis  

Rond 10 – 15 juni kan de aardappeltopluis het jonge aardappelgewas aanprikken, wat later in het seizoen 
zichtbaar wordt in de vorm van toprol. Bestrijding moet preventief gebeuren in een jong gewasstadium. 
Maak een keuze uit één van onderstaande middelen: 

 Dosering Aantal 
toepas-
singen 

Interval 
(dagen) 

Totale 
hoeveelheid 
per 
teeltcyclus 

Bestrijdt luizen 
exclusief 
wegedoorn- en 
vuilboomluis 

Bestrijdt 
vuilboom- en 
wegedoorn-
luis 

Bestrijdt 
Colorado-
kever 

Spaart 
natuur-
lijke 
vijanden 

Pyrethroïden         

Karate Zeon 50 ml/ha 12 7 0,6 l/ha Ja Nee Ja Nee 

Sumiciden Super 200 ml/ha 12 7 2,4 l/ha Ja Nee Ja Nee 

Decis 200 ml/ha 
400 ml/ha 

3 
2 

7 
14 

0,9 l/ha 
0,9 l/ha 

Ja Nee Ja Nee 

Luisdoders         

Calypso 150-250 ml/ha 2 7 0,5 l/ha Ja Ja Ja Deels 

Bariard 150-250 ml/ha 2 7 0,5 l/ha Ja Ja Ja Deels 

Gazelle 250 gr/ha 3 21 750 gr/ha Ja Ja Ja Deels 

Teppeki* 160 gr/ha 2 21 - Ja Ja Nee Ja 

Closer** 200 ml/ha 1 - - Ja Ja Nee Ja 

Pirimor 500 gr/ha 2 14 1,0 kg/ha Ja Nee Nee Ja 
 

*Teppeki tijdens bloei alleen toepassen tussen zonsondergang en zonsopkomst; **Closer toepassen na de bloei. 
 

Overbemesting aardappelen 

Een andere optie dan KAS als stikstof-overbemesting is om vanaf de knolzetting Next N18 Ca Mg Mn als 
bladbemesting een aantal keer toe te passen. Dit kan in combinatie met de phytophthora-bestrijding. 
Tevens wordt er Calcium, Magnesium en Mangaan toegediend. Advies: start vanaf ‘erwtjes-stadium’met 50 
l/ha Next N18 Ca Mg Mn. Advies bespuitingen: 

 Spuit altijd op een droog gewas en met een fijne druppel! 

 Eerste keer na knolzetting: dosering 50 l/ha, daarna herhalen om de 14 dagen (50 l/ha). 

 Maximaal 200 liter vloeistof verspuiten (150 l water + 50 l Next N18 Ca Mg Mn) 
 

Bladvoeding aardappelen 
Als er geen overbemesting met stikstof nodig is, kunnen mangaan en magnesium ook apart aan de 
phytophthora-bespuiting worden toegevoegd. U kunt hiervoor bijv. de volgende middelen toevoegen: 

 2 x 1,0 l/ha Mangaan Vlb Extra (mangaan) en 5 x 2,0–5,0 l/ha Substrafeed Magnitra (magnesium) 

 Of 5 x 5,0 l/ha Powerleaf MnMg (bevat stikstof, mangaan en magnesium) 

 Of 4 x 10,0 kg/ha Bitterzout Microtop (bevat magnesium, mangaan, zwavel en borium) 
Ook Calcium en Bladkali kan aan de phytophthora-bespuiting worden toegevoegd door middel van 4,0 – 5,0 
l/ha Calcium Forte of 5,0 l/ha BladKali TS. Let op: deze middelen verschillen in gehalte van hoeveelheid 
bladvoeding. Vraag uw adviseur welk product gezien de grond, gewas en ras het beste bij u past. 
 

Luizen in wortelen 
In diverse percelen wortelen komen bladluizen voor. Controleer uw gewas goed en spuit indien nodig met: 

 0,25 l/ha Calypso of 0,5 kg/ha Pirimor 
 

Trips in plantuien/zaaiuien 

In plantuien en vroege zaaiuien worden volwassen trips, maar ook larven gevonden. Het zijn de larven die 
schade in de uien veroorzaken. Batavia heeft een goede werking op de trips-larven, maar dient preventief 
te worden gespoten onder groeizame omstandigheden. Door de systemische werking van Batavia worden 
de larven van ‘binnenuit’ bestreden en worden de natuurlijke vijanden en trips gespaard. Ons advies: 

 0,75 l/ha Batavia + 2,0 l/ha Olie 
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