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Loofdoding in pootaardappelen 
 

Loofvernietiging in pootaardappelen 

Volvelds spuiten Eerst klappen en daarna spuiten 

 4 – 7 dagen eerder starten vergeleken met 
het oude Reglone-moment 

 Gewas open spuiten met: 
1,0 l/ha Spotlight Plus 

 Na 4 – 7 dagen spuiten met:  
1,0 l/ha Affinity Plus 

 Na 4 – 7 dagen eventueel spuiten met:  
0,8 l/ha Quickdown + 2 l/ha Olie 

 Gewas eerst klappen 
 Volgende dag spuiten met:  

1,0 l/ha Spotlight Plus  
of 0,5 l/ha Spotlight Plus rijenbespuiting 

 Na 4 – 7 dagen spuiten met: 
1,0 l/ha Affinity Plus 

 Na 4 – 7 dagen eventueel spuiten met: 
0,8 l/ha Quickdown + 2,0 l/ha Olie 

 

Voor een optimaal resultaat zijn de volgende zaken belangrijk: 

 Probeer zoveel mogelijk blad en stengel te raken: gebruik hiervoor voldoende water, lage 
rijsnelheid en juiste spuittechniek voor een optimale bedekking en indringing in het 
gewas. 

 Spuit bij voorkeur aan het begin van een zonnige dag (gewas mag dauwnat zijn). 
 
Houd tot en met de loofdoding aandacht voor Phytophthora en voeg altijd de sterkste 
knolbeschermer toe bij het doodspuiten (bijv. 0,5 l/ha Ranman Top of 0,5 l/ha Canvas). Let ook 
op de luizen tot het gewas voldoende is afgestorven. Spotlight Plus en Affinity Plus mogen 1x 
worden toegepast. Quickdown mag 2x worden toegepast. 
 

Ziektebestrijding in suikerbieten 

De eerste infectiemomenten voor bladvlekken hebben na de regen van vorige week 
plaatsgevonden. Controleer vanaf sluiten gewas uw gewas goed en voer bij beginnende 
aantasting een bespuiting uit. Proeven hebben uitgewezen dat een tijdige bestrijding het beste 
rendement oplevert. Ons advies: 

 1e bespuiting: 1,0 l/ha Mirador Xtra (veiligheidstermijn 35 dagen) 

 2e bespuiting: 1,0 l/ha Retengo Plust (veiligheidstermijn 28 dagen) 

 3e bespuiting: 1,0 l/ha Bicanta (veiligheidstermijn 35 dagen). 
 
Aanvullend kan men hier een bladvoeding aan toevoegen zoals: 

 10 kg/ha Microtop Bitterzout 

 1,0 l/ha Mangaannitraat 

 2,5 kg/ha FF Powder (NPK-bladmeststof 19-19-17) 

 Ureum 
 

Bruine bonen: Botrytus en Sclerotinia 
Bij wisselende omstandigheden kunnen er periodes zijn, die gunstig voor de ontwikkeling van 
Botrytus en Sclerotinia zijn. Een tijdige bespuiting (witte knopstadium) heeft duidelijk een beter 
effect dan te starten bij de val van de eerste bloemblaadjes. 
 
Ons advies is dan ook: start tijdig met 1,5 l/ha Scala + uitvloeier en herhaal de bespuiting na 7 – 
10 dagen met Prosaro (1,0 l/ha) of Switch (1,0 kg/ha). Gebruik voor deze bespuiting voldoende 
water. Deze middelen kan men gemengd spuiten met Mangaannitraat, FF-Powder (NPK-
bladmeststof 19-19-17) en /of Pirimor of Decis.  
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