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Loofdoding van consumptieaardappelen 
Het doodspuiten van aardappelen is binnenkort weer aan de orde. Ons advies hiervoor is: 
Spuit het gewas open met: 

• 0,8 l/ha Quickdown + 2,0 l/ha Olie + 0,5 l/ha Ranman Top 
Na 5-7 dagen kan er dan, indien nodig, gespoten worden met: 

• 1,0 l/ha Spotlight Plus + 1,0 l/ha Olie + 0,5 l/ha Ranman Top 
Voor een optimaal resultaat is het belangrijk om aan het begin van een zonnige dag te spuiten 
met voldoende water, lage rijsnelheid en juiste spuittechniek voor een optimale bedekking en 
indringing in het gewas. 
Twee zaken verdienen extra aandacht bij de loofdoding: voorkomen van drift en een 
zorgvuldige tankreiniging. 
 
Onkruidbestrijding weiland 
In de nazomer/herfst zijn de omstandigheden ideaal voor een goede onkruidbestrijding in 
weiland. Spuit op voldoende ontwikkelde onkruiden onder groeizame omstandigheden een van 
de volgende combinaties: 
Een brede combinatie is: 

• 1,5 l/ha Tapir + 1,5 - 2,0 l/ha Cirran (Cirran vervangen door 1,5 l/ha Jepolinex Pro bij 
eerstejaars grasland) 

Bij aanwezigheid van onkruiden en veel zuring: 

• 1,5 l/ha Tapir + 1,5 l/ha Jepolinex Pro 
Bij alleen zuring kan gespoten worden met: 

• 1,5 l/ha Tapir + 0,3 l/ha Starane Top 
 
Situatie Vydate 10G 
De registratie van Vydate 10G vervalt waarschijnlijk per 31-01-2023. De uitverkooptermijn zal 
dan t/m 30-04-2023 zijn en daarna nog een opgebruiktermijn van 6 maanden. Vydate 10 G wordt 
volgend jaar niet uitgeleverd in de bekende Ecolite containers van 15 kg., maar in 10 kg.-dozen 
met binnenzak.  
Wilt u in 2023 Vydate 10 G gebruiken, dan horen wij dat binnenkort graag van u of wij Vydate 
voor u moeten reserveren. Afgenomen product kunnen wij volgend jaar niet terugnemen. 
N.B.: heeft u nog Vydate Ecolite containers met een rode bodem in u bezit, dan kunt u deze vol 
of leeg teruggeven voor 1 oktober 2022 omdat in november 2022 de houdbaarheidsdatum van 
deze containers verloopt. 
 
Gewasbeschermingsmonitor 
U bent verplicht binnen twee maanden na een teelt een gewasbeschermingsmonitor in te vullen. 
Daarin dient u aan te geven of de getroffen teeltmaatregelen hebben gewerkt en welke 
gewasbeschermingsmiddelen u hebt gebruikt. Indien u nog een gewasbeschermingsmonitor moet 
invullen dan kunt u een exemplaar vragen bij uw adviseur. 
 
Zaaizaad wintergranen 
Het is nog vroeg in het jaar maar toch is het goed om al vooruit te kijken naar de rassenkeuze 
voor wintergerst /-tarwe. Kijk bij de rassenkeuze naar opbrengt, ziekte- en 
legeringsgevoeligheid en vroegheid. Bespreek dit met uw adviseur.  
Heeft u voorkeur voor een bepaald ras, bespreek dit dan met ons, om tijdig het zaaizaad te 
kunnen leveren. Ook behandelde tarwe met Latitude XL is mogelijk. 
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