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Bladluizen in wintergranen 
Er worden in wintergerst en vroeggezaaide wintertarwe bladluizen gevonden, die het 
gerstevergelingsvirus kunnen overbrengen. Bij voldoende temperatuur gaan deze verder 
verspreiden en neemt de druk toe. Controleer uw gewas goed en voer eventueel een bestrijding 
uit met een pyrethroide of Teppeki. Deze middelen kunnen toegevoegd worden aan een na-
opkomst onkruidbestrijding (zie ook de vorige nieuwsbrief). Vraag uw adviseur om een passend 
advies. 
 

Kiemremming van consumptieaardappelen 

Een deel van de aardappelen is inmiddels gerooid en wordt inmiddels gedroogd. Controleer 
vanaf inschuren uw product goed op kiem. De nieuwe generatie kiemremmingsmiddelen moeten 
op droge aardappelen worden toegepast, en de eerste toepassing dient vroeger plaats te vinden 
als dat we gewend waren van de chloorprofam. De volgende middelen kunnen worden toegepast: 

• 10-20 ml/ton 1,4-Sight: kiemrustverlenger die voor de witte kiempjes moet worden 
toegepast in een “lekvrije” cel die voor minimaal 40% is gevuld. Let op voor eventueel 
residu op andere producten. 1,4-Sight kan niet op het ras Mozart. 

• 100 ml/ton Argos 

• 30-90 ml/ton Biox-M. Deze beide producten kunnen worden toegepast bij het zien van de 
eerste witte puntjes of als 1,4-Sight niet kan worden toegepast. 

Van Overloop Heeft voor alle drie de producten geschikte apparatuur voor een goede toepassing. 
Vraag uw adviseur voor een passend advies. 
 

Reinigen veldspuit 

Het spuitseizoen is of loopt op zijn einde. Het is dus weer tijd om uw veldspuit winterklaar te 
maken. Primaclean en All Clear Extra zijn schoonmaakmiddelen speciaal ontwikkeld voor het 
reinigen van landbouwspuitapparatuur. Het middel heeft een sterke reinigende werking en 
verwijdert gewasbeschermingsmiddelen van moeilijk bereikbare plaatsen in de spuittank en -
leidingen. Voor een snelle, veilig en effectieve reiniging gelden een vijftal regels: 

• Reinig de apparatuur aan het eind van het seizoen inwendig en uitwendig eerst met 
water. 

• Vul daarna de tank met water voor minimaal 10-20% van de tankinhoud. Voeg dan 
Primaclean (200 g/100 liter water) of All Clear Extra (0,5 l/100 liter water) toe. 

• Pomp de oplossing gedurende ± 15 minuten rond. 

• Laat vervolgend de oplossing een nacht in de tank staan en spuit daarna de tank leeg. 

• Reinig de apparatuur uitwendig met een oplossing van Primaclean (50 gram/10 liter 
water) of All Clear Extra (50 ml/10 liter water). 

Let op: zowel inwendig als uitwendig NIET naspoelen met water, zodat het schoonmaakmiddel 
een beschermende laag aanbrengt die beschermt tegen corrosie. Voor de spuiten die niet 
vorstvrij kunnen worden weggezet kunnen wij ook antivries leveren. 
 

Gewasbeschermingsmonitor 

Voor degene die nog een gewasbeschermingsmonitor moeten invullen, hebben wij nog 
exemplaren beschikbaar. Sinds 2015 is het verplicht om naast de gebruikelijke teeltregistratie 
een gewasbeschermingsmonitor in te vullen. Deze moet twee maanden na de oogst van het 
gewas ingevuld zijn. Vraag uw adviseur om een gewasbeschermingsmonitor.  
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Heeft u nog vragen over bovenstaande adviezen? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk advies! 

Uitdrukkelijk merken wij op, dat wij wel adviezen geven doch dat het opvolgen van deze adviezen buiten onze formele verantwoording ligt. 
 


