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Phytophtora in aardappelen
De stand van de aardappelen in het gebied is wisselend: van aardappelen die nog boven moeten komen tot
al een bijna sluitend gewas. Het aantal bespuitingen is dus ook zeer gevarieerd.
De eerste bespuitingen kunnen plaatsvinden met:
• 0,8 l/ha Orvego (5x) of
• 0,6 l/ha Revus (6x)
In de snelle loofgroeifase kan eventueel overgeschakeld worden op:
• 0,15 l/ha Zorvec + 0,3 l/ha Gauchinko of
• 0,4 l/ha Zorvec Endavia
In het middenblok kan gespoten worden met:
• 1,2 – 1,6 l/ha Infinito + 1 l/ha olie of
• 0,3 l/ha Canvas + 0.5 l/ha Vendetta of 0.5 l/ha Kunshi
Bij het uitlopen van het spuitschema of bij hoge phytophtoradruk kunnen bovenstaande middelen
versterkt worden met:
• 0,2 kg/ha Curzate Partner of
• O,25 kg/ha Cymbal of
• 0,5 l/ha Cymbal Flow
Overbemesting aardappelen
Een andere optie dan KAS als stikstof-overbemesting is om vanaf de knolzetting Next N18 CaMgMn als bladbemesting een aantal keer toe te passen. Dit kan in combinatie met de phytophthora-bestrijding. Tevens
wordt er Calcium, Magnesium en Mangaan toegediend.
Advies: start vanaf ‘ erwtjes-stadium’ met 50 l/ha Next N18 CaMgMn. Advies bespuitingen:
• Spuit altijd op een droog gewas en met een fijne druppel!
• Eerste keer na knolzetting: dosering 50 l/ha, daarna herhalen om de 14 dagen (50 l/ha).
• Maximaal 200 liter vloeistof verspuiten (150 l water + 50 l Next N18 CaMgMn)
Bladvoeding aardappelen
Als er geen overbemesting met stikstof nodig is, kunnen mangaan en magnesium ook apart aan de
phytophthora-bespuiting worden toegevoegd. U kunt hiervoor bijv. de volgende middelen toevoegen:
• 2 x 1,0 l/ha Mangaan Vlb Extra (mangaan) en 5 x 2,0–5,0 l/ha Substrafeed Magnitra (magnesium)
• Of 5 x 5,0 l/ha Powerleaf MnMg (bevat stikstof, mangaan en magnesium)
• Of 4 x 10,0 kg/ha Bitterzout Microtop (bevat magnesium, mangaan, zwavel en borium)
• Of 3 x 5 l/ha Solatrel (bevat fosfaat, kali, mangaan, magnesium en zink).
Ook Calcium en Bladkali kan aan de phytophthora-bespuiting worden toegevoegd door middel van 4,0 – 5,0
l/ha Calcium Forte of 5,0 l/ha BladKali TS. Let op: deze middelen verschillen in gehalte van hoeveelheid
bladvoeding. Vraag uw adviseur welk product gezien de grond, gewas en ras het beste bij u past.
Bruine bonen
Na opkomst kunt u starten met 0,5 l/ha Basagran en uitvloeier. Deze bespuiting na 6 à 7 dagen herhalen.
Vanaf stadium 1e drietallig blad kan 1 x 1,25 l/ha Corum + uitvloeier ingezet worden of 2 x 0,625 l/ha
Corum + uitvloeier.
Vogelafweer
Wij kunnen verschillende artikelen leveren om ongewenste vogels af te schrikken en te verjagen. De
mogelijkheden zijn heel divers: knalapparaten, laserlampen, door de wind aangedreven vogelverschrikkers
en vliegers, opblaasbare vogelverschrikkers, kunststof kraaien of roofvogels, of vogelafweer met geluid.
Vooraankondiging proefvelddagen
Ook dit jaar organiseert Van Overloop BV weer proefvelddagen. Er is dit jaar een proefveld tarwe met
daarin een rassenproef als ook diverse fungicidenproeven. U kunt deze proefvelden bezoeken voor een
rondleiding op maandagavond 20 juni of dinsdagavond 21 juni a.s. Deze bijeenkomst kan meetellen voor
de licentieverlening. Een definitieve uitnodiging en opgaveformulier volgt nog, maar u kunt deze data
alvast noteren.
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