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Reinigen veldspuit  
Het spuitseizoen is of loopt op zijn einde. Het is dus weer tijd om uw veldspuit winterklaar te 
maken. Primaclean en All Clear Extra zijn schoonmaakmiddelen speciaal ontwikkeld voor het 
reinigen van landbouwspuitapparatuur. Het middel heeft een sterke reinigende werking en 
verwijdert gewasbeschermingsmiddelen van moeilijk bereikbare plaatsen in de spuittank en -
leidingen. Voor een snelle, veilig en effectieve reiniging gelden een vijftal regels:  

• Reinig de apparatuur aan het eind van het seizoen inwendig en uitwendig eerst met 
water. 

• Vul daarna de tank met water voor minimaal 10-20% van de tankinhoud. Voeg dan 
Primaclean (200 g/100 liter water) of All Clear Extra (0,5 l/100 liter water) toe.  

• Pomp de oplossing gedurende ± 15 minuten rond.  

• Laat vervolgens de oplossing 24 uur in de tank staan en spuit daarna de tank leeg.  

• Reinig de apparatuur uitwendig met een oplossing van Primaclean (50 gram/10 liter 
water) of All Clear Extra (50 ml/10 liter water).  

Let op: zowel inwendig als uitwendig NIET naspoelen met water, zodat het schoonmaakmiddel 
een beschermende laag aanbrengt die beschermt tegen corrosie. Voor de spuiten die niet 
vorstvrij kunnen worden weggezet kunnen wij ook antivries leveren. 
 
Knolbehandeling pootgoed 
Onderstaande middelen kunnen gebruikt worden om uw pootgoed te behandelen. Een goede 
knolbehandeling is de basis van een gezonde nateelt. 
 

Product Dosering 

per ton 

Rhizoctonia Zilver- 

schurft 

Zwarte 

Spikkel 

Fusarium Phoma  

Monarch 0,2 ltr +++ +     

Maxim 100FS 0,25 ltr +++ +++ + ++ ++  

Symphonie 1,5 kg +++ +     

Flim 0,3 ltr +++ ++  +++  Max.1,56 l/ha 

Toepassen tot 4 

wkn voor poten op 
kiemvrij pootgoed 

Allstar 0,2 ltr +++ +    Max 0,6 l/ha 

 

Na behandeling het product direct drogen! Behandelend pootgoed mag niet voor dierlijke voeding 
of menselijke consumptie worden aangewend! 
 
Voorlichtingsdag 2023 
Deze winter organiseren wij weer een informatiedag gewasbescherming (open dag). Deze zal 
gehouden worden op dinsdag 10 januari 2023. Naast een rondgang langs de diverse standhouders 
is er op deze dag ook de mogelijkheid een verlengingsbijeenkomst te volgen, die u kunt laten 
meetellen voor uw spuitlicentie. Een uitnodiging met alle informatie volgt nog, maar u kunt deze 
dag alvast noteren in uw agenda. 
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