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Phytophthora/Alternaria in aardappelen 
In ons gebied is de laatste dagen plaatselijk veel regen gevallen. Dit kan de komende weken voor veel 
loofgroei, en dus onbeschermd blad, zorgen. Samen met de hoge temperatuur en de lange 
bladnatperioden zorgt dit voor hoge phytophthora-infectiekansen. 
Ons advies: 

 Hou in deze perioden met veel loofgroei de intervallen kort. 

 Mocht u door omstandigheden ‘uit het schema lopen’, dan kunt u aan een preventief middel een 
curatief middel toevoegen, zoals 0,2 kg/ha Curzate Partner of 0,5 l/ha Cymbal Flow. 

 Een ander sterk middel in de snelle loofgroeifase is Zorvec Enicade in combinatie met Trimanoc of 
Gachinko. Door de systemische werking van Zorvec kan het interval met 3-4 dagen worden 
verlengd. 

 Bij zichtbare infecties moet direct een stop-bespuiting uitgevoerd worden met 2,0 l/ha Proxanil 
samen met een preventief middel. Deze bespuiting dient dan binnen 5 dagen herhaald te worden. 

 
Binnen het gebied staan ook aardappels waar de middelen uit het 1e blok al opgebruikt zijn of waar al 
gekozen moet worden uit middelen met knolbescherming- en/of alternaria-werking. In dit middenblok kan 
gekozen worden uit de volgende mogelijke combinaties: 

 1,2 – 1,6 l/ha Infinito (Infinito max. 5x toepassen, max. 6,4 l/ha, interval 7 dagen) 

 0,3 l/ha Canvas + 1,75 kg/ha Mancozeb (Canvas max. 6x toepassen, interval 7 dagen; Mancozeb 
max. 8x toepassen, interval 7 dagen). 

 0,3 l/ha Canvas + 1,75 kg/ha Profilux (Canvas max. 6x toepassen, interval 7 dagen; Profilux max. 
6x toepassen, interval 7 dagen) 

 2,0 kg/ha Valbon (Valbon max. 6x toepassen, interval 7 dagen) 
  
Voeg vanaf einde bloei bij de phytophthora-bespuiting om de 14 dagen een middel toe tegen Alternaria. 
Start met twee keer 0,5 l/ha Narita en spuit vervolgens twee keer 0,2 l/ha Signum. Zowel Narita als 
Signum mogen vier keer worden toegepast. Signum heeft nog een nevenwerking tegen sclerotinia. 
 

Plantuien/zaaiuien 

Vooral voor plantuien, maar ook voor vroege zaaiuien geldt dat bij lange dauwnat-perioden en de hoge 
temperaturen de infectiekansen van valse meeldauw hoog zijn. Bescherm uw gewas tijdig en spuit met 
één van de onderstaande middelen: 

 2,5 kg/ha Acrobat 

 2,0 kg/ha Fubol Gold 

 2,0 kg/ha Valbon 

 2,5 kg/ha Dithane of Milcozeb 
Voeg 0,5 l/ha Promotor toe als uitvloeier/hechter 
 

Bruine bonen 

De laat gezaaide bonen staan of komen net boven. Controleer vanaf opkomst uw gewas goed op onkruid 
en voer, indien nodig een bespuiting uit. Er kan op grijze grond gestart worden met 0,5 l/ha Basagran en 
uitvloeier. Deze bespuiting na 5 à 7 dagen herhalen. Vanaf stadium 1e drietallig blad kan 1 x 1,25 l/ha 
Corum + uitvloeier ingezet worden of 2 x 0,625 l/ha Corum + uitvloeier. 
 

Graszaad 

Bij de huidige vochtige omstandigheden ligt zwarte roest op de loer. Controleer uw gewas goed en spuit 
indien nog niet gebeurt met 1,0 l/ha Prosaro. 
 

Nieuwe toelatingen 

Onlangs is de nieuwe kiemremmer Argos toegelaten in de consumptie- en zetmeelaardappelen. Argos is 
een kiemremmer op basis van sinaasappelolie. Door de natuurlijke oorsprong van Argos hebben de 
aardappelen na behandeling geen residu en is er ook geen veiligheidstermijn. Argos heeft 9 toepassingen 
van 100 ml/ton. 
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