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Alternaria in aardappelen 
Voeg vanaf einde bloei bij de phytophthora-bespuiting om de 14 dagen een middel toe tegen Alternaria. 
Start met 0,45 l/ha Propulse (fluopyram en prothioconazool) en spuit vervolgens twee weken later met  
0,5 l/ha Narita. Propulse mag 2 keer worden toegepast en Narita mag vier keer worden toegepast. 
 

Middel Dosering 
Aantal 
toepassingen Veiligheidstermijn Soort Alternaria 

Propulse 0,45 l/ha 2 7 dagen Altarnata/Solani 

Narita 0,5 l/ha 4 14 dagen Altarnata/Solani 

Signum 0,25 kg/ha 4 geen veiligheidstermijn Altarnata/Solani 

Amistar 0,5 l/ha 3 7 dagen Solani 

 
Graszaad 
Bij de huidige wat vochtigere omstandigheden en soms dauwnachten ligt zwarte roest op de loer. 
Controleer uw gewas goed en spuit indien nog niet gebeurt met 1,0 l/ha Prosaro + uitvloeier. 
 
Ziektebestrijding in suikerbieten 
Controleer vanaf sluiten gewas uw gewas goed en voer bij beginnende aantasting een bespuiting uit. 
Proeven hebben uitgewezen dat een tijdige bestrijding het beste rendement oplevert. Onderstaande 
middelen kunnen dit jaar toegepast/opgebruikt worden: 
 

Middel Dosering Werkzame stof Max. aantal  
toepassingen 

Veiligheids- 
termijn 

Score 250 EC/ 
Borgi 

0,4 l/ha difeconazool 2 28 dagen 

Difure Solo 0,5 l/ha difeconazool 2 21 dagen 

Spyrale 1 l/ha difeconazool/ 
fenpropidin 

2 28 dagen 

Bicanta 1 l/ha difeconazool/ 
azoxystrobine 

2 35 dagen 

Sphere 0,35 l/ha cyproconazool/ 
trifloxystrobine 

2 21 dagen 

Mirador Xtra 1 l/ha cyproconazool/ 
azoxystrobine 

2 35 dagen 

 
Opmerkingen: 

• Sphere en Mirador Xtra morgen niet meer verkocht worden, de opgebruiktermijn voor beide 
middelen is 30 – 11 – 2022. 

• Wanneer het bietenperceel grenst aan oppervlaktewater geldt voor Spyrale een DRT van 95% 
plus 0,5 m teeltvrije- of DRT 90% plus 1 m teeltvrije zone. 

• Voor stemphylium geldt dat er een nevenwerking is van Spyrale, Mirador Xtra en Bicanta 

• Score en Borgi hebben geen meeldauwwerking 

• Probeer de verschillende middelen zoveel mogelijk af te wisselen. 

• Voeg aan de verschillende fungiciden 0,4 l/ha Promotor voor een betere opname. 
 
Aanvullend kan men aan de fungicide een bladvoeding aan toevoegen om de bladstand gezonder te 
houden. Een gezond blad is minder gevoelig voor de diverse bladschimmels. Mogelijke bladvoedingen zijn: 

• 10 kg/ha Microtop Bitterzout 

• 1,0 l/ha Mangaannitraat 

• 2,5 kg/ha FF Powder (NPK-bladmeststof 19-19-17) 

• 10 kg/ha Ureum of 25 l/ha ureum vloeibaar. 
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