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Fosfaat startmeststoffen
Voor een snelle begin-(wortel-)ontwikkeling kan er in diverse gewassen tijdens het zaaien of poten een
startfosfaat worden toegepast. In tijden van een beperkte beschikbaarheid van fosfaat vanuit de grond
(bijv. koud en nat voorjaar) zorgt een fosfaat-startmeststof voor direct beschikbare fosfaat. Wij kunnen
de volgende fosfaatmeststoffen leveren:
Formulering

Product

Hoeveelheid/advies
Opmerkingen
Zaaiuien: 30-50 l/ha
P-Focus
De meststoffen zijn mengbaar met
Aardappelen: 50-80 l/ha
Allstar en Amistar: eerst water
Zaaiuien: 30-50 l/ha
Vloeibaar
P-Start
vullen, daarna de gewasbescherAardappelen: 50-80 l/ha
mingsmiddelen toevoegen en als
Zaaiuien: 30-50 l/ha
laatste de meststof.
Fertiphos*
Aardappelen: 50-80 l/ha
Planstart
Plantuien / aardappelen: 30 kg/ha
Granulaat
Zaaiuien: 20 kg/ha
Humostart
Bevat humuszuren
Aardappelen 20-30 kg/ha
*Van Fertiphos zijn diverse varianten beschikbaar. Vraag uw adviseur om een passend advies.

Knolbehandeling pootgoed
Onderstaande middelen kunnen gebruikt worden om uw pootgoed te behandelen. Een goede
knolbehandeling is de basis van een gezonde nateelt. Nieuw dit jaar is de toelating van Allstar als
knolbehandeling.
Product

Toelating in
Dosering
RhizocZilverZwarte Fusarium Phoma
pootgoed/ consumptie
per ton
tonia
schurft Spikkel
Monarch
Beide
0,2 ltr
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Maxim
Consumptie
0,25 ltr
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Symphonie
Beide
1,5 kg
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Emesto Silver
Beide
0,2 ltr
+++
+++
+
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++
Allstar**
Beide
0,2 ltr
+++
+
Behandeld pootgoed mag niet voor dierlijke voeding of menselijke consumptie worden aangewend. Emesto
Silver mag verkocht worden tot 01-03-2022 en heeft een opgebruiktermijn tot 01-07-2022.

Grondbehandeling pootgoed-/consumptieteelt
Om aantasting vanuit de grond van rhizoctonia, zilverschurft en zwarte spikkel tegen te gaan, kan gebruik
gemaakt worden van:
• 3,0 l/ha Amistar of
• 0,8 l/ha Allstar**
**Allstar mag maar 1x per teelt gebruikt worden.

Wijziging KBA-licenties
Per 1 januari 2023 vervallen de huidige KBA en KBA-GB licenties. Vanaf die datum worden er nieuwe eisen
gesteld aan bedrijven en toepassers van rodenticiden. Allereerst moet de toepasser zich certificeren
middels het nieuwe IPM-KBA-certificaat. Dit certificaat kan worden behaald door het volgen van een
cursus of zelfstudie en wordt afgesloten met een examen (af te nemen door AOC’s). Leidend bij dit
certificaat is de IPM-aanpak.
Om rodenticiden, zowel binnen als buiten de bedrijfsgebouwen op het eigen bedrijf, te mogen toepassen
moet de toepasser nog eerst zijn bedrijf laten certificeren. Dit kan door zich bij Bureau Erkenningen aan
te melden en hier een certificerende instantie te kiezen die dan een audit uitvoert.
Tot 1 januari 2023 blijft het dus mogelijk om binnen gebouwen met de huidige KBA-licentie rodenticiden
toe te passen.
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