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Loofdoding van consumptieaardappelen 

Het doodspuiten van aardappelen is binnenkort weer aan de orde. Ons advies hiervoor is: 
Spuit het gewas open met: 

• 0,8 l/ha Quickdown + 2,0 l/ha Olie + 0,5 l/ha Ranman Top 
Na 5-7 dagen kan er dan, indien nodig, gespoten worden met: 

• 1,0 l/ha Spotlight Plus + 1,0 l/ha Olie + 0,5 l/ha Ranman Top 
Voor een optimaal resultaat is het belangrijk om aan het begin van een zonnige dag te spuiten met 
voldoende water, lage rijsnelheid en juiste spuittechniek voor een optimale bedekking en indringing in het 
gewas. 
Twee zaken verdienen extra aandacht bij de loofdoding: voorkomen van drift en een zorgvuldige 
tankreiniging. 
Door de aanwezigheid van phytophthora is het tot het eind belangrijk om de phytophthora en 
knolbescherming goed aan te pakken. Voeg aan de loofdoding altijd Ranman Top toe. 
 

Onkruidbestrijding weiland 

In de nazomer/herfst zijn de omstandigheden ideaal voor een goede onkruidbestrijding in weiland. Spuit 
op voldoende ontwikkelde onkruiden onder groeizame omstandigheden een van de volgende combinaties: 
Een brede combinatie is: 

• 1,5 l/ha Tapir + 1,5 - 2,0 l/ha Cirran (Cirran vervangen door 1,5 l/ha Jepolinex Pro bij eerstejaars 
grasland) 

Bij aanwezigheid van onkruiden en veel zuring: 

• 1,5 l/ha Tapir + 1,5 l/ha Jepolinex Pro 
Bij alleen zuring kan gespoten worden met: 

• 1,5 l/ha Tapir + 0,3 l/ha Starane Top 
 

Ziektebestrijding bieten 

Het is belangrijk om uw bietenpercelen na de eerste bespuitingen regelmatig te blijven controleren op 
bladvlekken. Spuit uw gewas bij nieuwe of uitgebreide aantasting of als de vorige bespuiting 3 tot 
maximaal 4 weken geleden is. Maak daarbij keuze uit de volgende middelen: 

- 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. 

- 0,35 l/ha Sphere (max. 2x per seizoen, interval 21 dagen, veiligheidstermijn 21 dagen). 
Aan de bladschimmelbestrijding kan nog wel bladvoeding worden toegevoegd, zoals (vloeibare) Ureum, 
Mangaan en/of Magnesiumnitraat, Microtop Bitterzout of Polyfeed Duetto. 
 

Ziektebestrijding cichorei 
Ook bij cichorei geldt dat het lang gezond houden van het loof een hogere opbrengst oplevert. 
De bladziekten die in cichorei kunnen voorkomen zijn echte meeldauw, bruine roest, alternaria 
en stemphylium. Spuit, indien nodig,  met 0,25 kg/ha Flint (interval 21 dagen, veiligheidstermijn 
21 dagen). 
 

Groenbemesters 

Voor het 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 Italiaans raaigras en Japanse haver op voorraad liggen. Vraag uw adviseur om de mogelijkheden. 
 

Gewasbeschermingsmonitor 

U bent verplicht binnen twee maanden na een teelt een gewasbeschermingsmonitor in te vullen. Daarin 
dient u aan te geven of de getroffen teeltmaatregelen hebben gewerkt en welke 
gewasbeschermingsmiddelen u hebt gebruikt. Indien u nog een gewasbeschermingsmonitor moet invullen 
dan kunt u een exemplaar vragen bij uw adviseur. 
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