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Groenbemesters 
Nu de oogst van granen grotendeels achter de rug is, kunnen de groenbemesters ook gezaaid worden, zodat later in 
het seizoen weer op tijd geploegd kan worden. Voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) hebben we diverse 
kant-en-klare mengsels op voorraad liggen om aan de vergroeningseis te voldoen. Daarnaast hebben we ook 
enkelvoudige groenbemesters zoals bladrammenas, gele mosterd, Engels- en Italiaan raaigras en Japanse haver op 
voorraad liggen. Vraag uw adviseur om de mogelijkheden. 
 

Ziektebestrijding bieten 
Het is belangrijk om uw bietenpercelen na de eerste bespuiting regelmatig te blijven controleren op blad-vlekken. 
Spuit uw gewas bij nieuwe of uitgebreide aantasting of als de vorige bespuiting 3 tot maximaal 4 weken geleden is. 
Ervaringen uit voorgaande jaren hebben ons geleerd dat het interval tussen de eerste twee behandelingen niet te 
groot mag zijn, omdat er veel nieuw en dus onbeschermd blad bij is gekomen. 
Maak daarbij keuze uit de volgende middelen: 

 1,0 l/ha Retengo Plust (max. 1x per seizoen, veiligheidstermijn 28 dagen), is het sterkste middel tegen 
Stemphilium. 

 1,0 l/ha Mirador Xtra (max. 2x per seizoen, interval 21 dagen, veiligheidstermijn 35 dagen), heeft een 
nevenwerking tegen Stemphilium. 

 1,0 l/ha Bicanta (max. 2x per seizoen, interval 21 dagen, veiligheidstermijn 35 dagen), heeft een 
nevenwerking tegen Stemphilium. 

Aan de bladschimmelbestrijding kan nog wel bladvoeding worden toegevoegd, zoals (vloeibare) Ureum, Mangaan 
en/of Magnesiumnitraat, Microtop Bitterzout of Polyfeed Duetto. 
 

Bewaarziekten pootgoed 
De eerste pootaardappelen zijn inmiddels gerooid. Om aantasting door bewaarziekten als Fusarium, Zilverschurft en 
Phoma te voorkomen kunnen pootaardappelen bij het inschuren of vlak na het sorteren worden behandeld. Naast 
onbeschadigd rooien en droog en koel bewaren is een behandeling tegen bewaarziekten zinvol, omdat er altijd wel 
ergens beschadigingen of vochtige omstandigheden aanwezig zijn, waardoor ziekten kunnen uitbreiden. Onderstaand 
middel kan gebruikt worden tegen de bewaarziekten: 

 Diabolo SL 
Diabolo SL is puur imazalil. De dosering is 150 milliliter per ton aardappelen. Diabolo SL kan het best in 1,5 l water 
verdund worden voor een optimale bedekking. 
Let op: Behandeld pootgoed met Diabolo mag niet voor dierlijke voeding of menselijke consumptie worden 
aangewend.  
 

Phytophthora in aardappelen 

Nu het groeiseizoen alweer vordert verdient de knolbescherming weer meer aandacht. Kies hierbij een combinatie die 
voor een goede knolbescherming zorgt zoals: 

 0,5 l/ha Ranman Top (max. 6x) 

 0,3 l/ha Canvas + 1,75 kg/ha Dithane/Milcozeb. Dithane en Milcozeb kunnen bij slechtere omstandigheden 
worden vervangen door 1,75 kg/ha Valbon of 1,75 kg/ha Profilux. 

 1,2 – 1,6 l/ha Infinito. 
 
Als men toch uit het schema loopt, kan men aan de bespuiting altijd nog 0,2 kg/ha Curzate Partner of 0,25 kg/ha 
Cymbal toevoegen. 
Daarnaast verdient de alternaria extra aandacht omdat de aardappelen door de hitte ‘in de stress’ geraken, en de 
alternaria daardoor extra kan toeslaan. 
Zeker voor de reeds gespoten of nog te spuiten MH, dient het gewas nog enige tijd gezond te blijven voor een 
maximale opname. Spuit tegen alternaria een van onderstaande middelen: 

 0,5 l/ha Narita 

 0,2 l/ha Signum 

 0,25 l/ha Amistar 

 

NIEUWSBRIEF 
 
nr. 20        7 augustus 2020 


