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Loofvernietiging in pootaardappelen
Volvelds spuiten
Eerst klappen en daarna spuiten
➢ 4 – 7 dagen eerder starten vergeleken met het
➢ Gewas eerst klappen + 0,5 l/ha Spotlight Plus
oude Reglone-moment
rijenbespuiting of
➢ Gewas open spuiten met:
➢ Volgende dag spuiten met:
1,0 l/ha Spotlight Plus
1,0 l/ha Spotlight Plus
➢ Na 4 – 7 dagen spuiten met:
➢ Na 4 – 7 dagen spuiten met:
1,0 l/ha Affinity Plus
1,0 l/ha Affinity Plus
➢ Na 4 – 7 dagen eventueel spuiten met:
➢ Na 4 – 7 dagen eventueel spuiten met:
0,8 l/ha Quickdown + 2 l/ha Olie
0,8 l/ha Quickdown + 2,0 l/ha Olie
Voor een optimaal resultaat zijn de volgende zaken belangrijk:
• Probeer zoveel mogelijk blad en stengel te raken: gebruik hiervoor voldoende water, lage
rijsnelheid en juiste spuittechniek voor een optimale bedekking en indringing in het gewas.
• Spuit bij voorkeur aan het begin van een zonnige dag (gewas mag dauwnat zijn).
Houd tot en met de loofdoding aandacht voor Phytophthora en voeg altijd de sterkste knolbeschermer toe
bij het doodspuiten (bijv. 0,5 l/ha Ranman Top of 0,5 l/ha Canvas). Let ook op de luizen tot het gewas
voldoende is afgestorven. Spotlight Plus en Affinity Plus mogen 1x worden toegepast. Quickdown mag 2x
worden toegepast.
Reinig de spuit direkt na toepassen met Primaclean of All Clear Extra.
Kiemremming in consumptieaardappelen
Het moment van toepassen van MH in vroege bewaaraardappelen (bijv. Innovator) alsook tafelaardappelen
is/zal binnenkort aan de orde zijn. Met de MH-bespuiting wordt een goede basis gelegd voor succesvolle
bewaring. Ook zorgt MH voor minder aardappelopslag in volgteelten.
Omdat een juist uitgevoerde toepassing voor een belangrijk deel het eindresultaat in de bewaring bepaalt,
staan hieronder enkele aandachtspunten bij het bepalen van het juiste inzetmoment van MH:
• Spuitmoment: 3 – 5 weken voor verwachte loofdoding of afsterven van het gewas in verband met
voldoende opname in de knol.
• Toepassen op een vitaal en egaal gewas. Na de bloei – begin afrijping. Controleer de knolgrootte:
80% minimaal 30 mm doorsnee.
• Spuit op een droog gewas bij groeizame omstandigheden. Dauwnat na de bespuiting is geen
probleem. Bij warm weer (>25 graden)in de avond spuiten. Minimaal 10 uur droog na het spuiten.
• MH altijd apart verspuiten met 300 – 500 l/ha water.
• Geen uitvloeier toevoegen bij aardappelen.
Advies aardappelen:
• Crown MH: 11,0 l/ha of
• Royal MH60: 5,0 kg/ha
Trips in uien
In de meeste percelen zijn inmiddels minimaal 2 bespuitingen met Batavia uitgevoerd. De werkingsduur
van Batavia is 2 – 3 weken. Herhaal deze bespuiting tijdig om tripsschade door de larven voor te blijven.
Ons advies:
• 0,75 l/ha Batavia + 1,0 – 2,0 l/ha Olie
Bij aanwezigheid van veel volwassen trips en larven kan ook Tracer worden ingezet:
• 0,2 l/ha Tracer + 0,25 l/ha Vivolt of 0.2 l/ha Tracer + 3 l/ha Biosweet
Gebruik bij beide bespuitingen voldoende water om zoveel mogelijk ook tussen de pijpen te komen. Spuit
daarbij liefst ’s morgens vroeg of ’s avonds laat.
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, Facelia en Japanse haver op voorraad liggen. Vraag uw adviseur om de
mogelijkheden.
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