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MH-bespuiting uien
De toepassing van MH is binnenkort weer aan de orde. Het juiste moment van toepassen en de
omstandigheden tijdens toepassen bepalen voor een groot gedeelte het resultaat van de spruitremming.
Het juiste moment voor de MH-bespuiting in uien:
Spuit wanneer het gewas begint te strijken (maximaal 10-15%). Het loof neemt het middel dan goed op.
Te vroeg spuiten geeft holle uien, te laat spuiten kan leiden tot een verminderde opname van MH.
Omstandigheden tijdens toepassen: Spuit op een groeiend en niet afgehard gewas. Spuit op een moment
dat de RV minimaal 70% is. Na de bespuiting moet het minimaal 10 uur droog zijn. Ons advies:
• 8,3 l/ha Crown MH + uitvloeier of
• 3,75 kg/ha Royal MH 60 + uitvloeier
• Spuit met 350 – 400 liter water per hectare met een fijne druppel voor een goede bladbedekking
• MH apart verspuiten onder groeizame omstandigheden
• Bij warme omstandigheden de bespuiting liefst ’s avonds uitvoeren
• MH + uitvloeier niet mengen met andere middelen; wel kan eventueel een pyrethroïde tegen trips
worden toegevoegd.
Het gewas moet na de bespuiting zeker 14 dagen groen en gezond blijven voor een volledige opname van
de MH in de ui. Vraag uw adviseur om een passend advies.

Ziektebestrijding bieten
Het is belangrijk om uw bietenpercelen na de eerste bespuiting 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. Ervaringen uit voorgaande jaren hebben ons geleerd dat het interval tussen
de eerste twee behandelingen niet te groot mag zijn, omdat er veel nieuw en dus onbeschermd blad bij is
gekomen. Maak daarbij keuze uit onderstaande middelen en probeer deze zoveel mogelijk af te wisselen.
Middel

Dosering

Max. aantal
toepassingen

Veiligheidstermijn

Opmerkingen

Mirador Xtra
1 l/ha
2x
35 dagen
Opgebruik middel
Bicanta
1 l/ha
2x
35 dagen
Spyrale
1 l/ha
2x
28 dagen
Sphere
0,35 l/ha
2x
21 dagen
Opgebruik middel
Score/Borgi
0,4 l/ha
2x
28 dagen
Difure Solo
0,5 l/ha
2x
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. De volgende middelen zijn hiervoor toegelaten:
Middel

Dosering

Aantal
toepassingen
Flint
0,25 kg/ha
2
Signum
1,5 kg/ha
2
Amistar Top
1,0 l/ha
2
Ook aan deze bespuiting kan een bladmeststof worden toegevoegd.

Interval

Veiligheidstermijn

21 dagen
14 dagen
21 dagen

21 dagen
14 dagen
30 dagen
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