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Bladmeststoffen
Op verschillende plaatsen zien we gewassen die onder stress staan als gevolg van
o.a. droogte of structuur. Een deel van de stikstof kan verloren zijn gegaan door
een zeer grote hoeveelheid neerslag. Bijsturen van het gewas met bladmeststoffen
kan het gewas door een moeilijke periode heen helpen. Deze bladmeststoffen zijn
geformuleerd met de nieuwste technologie op het gebied van bladbemesting.
De humuszuurformulering (Humic Acid technologie) zorgt voor zeer actieve
opname van mineralen en meegespoten systemische
gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast zorgt de formulering voor actief
transport van de mineralen door de plant naar de plaats waar het nodig is. Door
deze technologie kunt u volstaan met lage gehalten mineralen in het product en
een lage dosering per ha.
Een aantal van deze bladmeststoffen zijn:
Hu-man 15 (mangaan): in diverse gewassen.
Boron 150 (borium): in bieten en mais.
BorMo (150 Borium + 7,5 gr Molybdeen): vooral in
bieten.
N+ (stikstof): in diverse gewassen.
Foliar extra NRG (NPK + spoorelementen).
Magnor (magnesium): in diverse gewassen.
Phos Plus NRG (fosfaat): in diverse gewassen.
Sulpha-N (zwavel): in diverse gewassen.
KaliZwavel HF (kalium): in uien, aardappelen, mais.
Vercal Extra (calcium): in diverse gewassen; in bieten bv. mengen met
Bormo.
Koper 435: in diverse gewassen.

Voordelen van deze bladmeststoffen zijn:
Maximale opname en translocatie, dus snel effect
zichtbaar
Snelle correctie van tekorten mogelijk
Gebruikersvriendelijke vloeibare formulering
Lage doseringen per ha
Relatief lage kosten per ha
Mengbaar met meeste
gewasbeschermingsmiddelen
Gewasveilig
Met deze producten kunt u het gewas bijsturen als de bemesting via de bodem
onvoldoende is of als de groeiomstandigheden van het gewas op een andere
manier belemmerd worden.

Bieten en Ziektebestrijding
Er is in Midden-Limburg de eerste
Cercospora aantasting gevonden, die is
bevestigd door het IRS. De waarschuwing
hiervoor voor Zuid-Oost-Nederland is
inmiddels uitgegaan. Wees dan ook alert,
zeker bij een nauwe teeltrotatie (1 op 2
tot 1 op 3 teelt), en controleer uw
percelen regelmatig.

Hoe herkent u
Cercospora?
Cercospora is een bladschimmel met ronde grijze vlekjes (2-3 mm) met donkere
rood paarse rand, onregelmatig verspreid over het blad. Er zijn zwarte puntjes in
de vlekjes zichtbaar met een loep.
Hou rekening met resistentie
ontwikkeling tegen Cercospora. Dit
betekent dat de Strobilurines (Retengo
Plust en Sphere) maar twee keer gespoten
mogen worden.
Start met: Sphere SC (0,35 l/ha), Spyrale
(1 l/ha) of Opus Team (1 l/ha).
Tweede bespuiting: Difure Pro (0,6
l/ha), Opus team (1,0 l/ha) of Retengo
Plust (1,0 l/ha)
Blijf daarna afwisselen van middelen of vraag uw adviseur voor een advies op

maat.
In geval van Stemphylium aantasting is het beter met Retengo Plust (1 l/ha) te
beginnen.
Voeg in alle gevallen Kantor (150 ml per 100 l water) toe voor een betere opname.
Daarnaast zien we in een aantal bietenpercelen aantasting door Pseudomonas. Dit
is meestal het gevolg van veel regen, hagel en een beschadigd blad. Hiertegen zijn
geen toegelaten middelen beschikbaar. Hou uw interval goed in de gaten!

Zwarte bonenluis in
bieten
Let ook nog op de aanwezigheid van
Zwarte bonenluis in bieten.
Bestrijding van bladluizen: Voer bij de
aanwezigheid van zwarte bonenluizen
een behandeling uit met 0,25 l/ha
Calypso, zodra de eerste bladluizen
worden waargenomen op nieuwe
bladeren in het hart.

Luizen in aardappelen

Controleer de komende dagen het gewas op aardappeltopluis. Deze bevindt zich
bovenin het gewas. Wees echter ook alert op luizen onderin het gewas onder
andere de vuilboomluis (citroengeel). De meeste zekerheid geeft een preventieve
gewasbehandeling. Ons advies:
Teppeki 0,16 kg + uitvloeier of
Calypso 0,15 l + uitvloeier of
Gazelle 0,25 kg + uitvloeier
Pyrethroïden, zoals Decis en Karate, hebben niet de voorkeur in verband met de
werking op nuttige insecten, waaronder natuurlijke vijanden. Momenteel komen er
veel coloradokevers voor. Hoewel Teppeki de natuurlijke vijanden spaart, bestrijdt
het de coloradokever niet. Gazelle en Calypso nemen zowel luizen als
coloradokevers mee. Is bestrijding tegen luizen niet nodig, maar zitten er wel
coloradokevers? Kies dan voor Coragen 0,05 l. Ook hiermee worden nuttige
insecten gespaard.

Alternaria in aardappelen

Alternaria solani in aardappel kan zich behoorlijk uitbreiden door warm wisselend
weer. Ook als het gewas een verminderde vitaliteit heeft of krijgt, kan de ziekte
zich uitbreiden. Zorg voor een goede vochtvoorziening en een optimale

bemesting, zodat het gewas niet snel gaat verouderen.
Gebruik bij de phytophtorabestrijding middelen met een goede nevenwerking
op Alternaria
Alternaria, zoals Consento 2 l per ha.
Na de bloei toevoegen:
Narita (0,5 l/ha): max 4 keer, interval 10 dagen
Signum (0,2 kg/ha): max 4 keer, interval 14 dagen
Begin met Narita en wissel af met Signum.
Ook het regelmatig Mancozeb toevoegen helpt bij het voorkomen van Alternaria.

Onkruidbestrijding tarwe
voor oogst (Pre Harvest)
Om hardnekkige wortelonkruiden (bv. Veenwortel; maar ook aardappelopslag) aan
te pakken, kunt u nog Panic Free toepassen, een week voor de oogst van het
gewas.

Onkruidbestrijding
onderblad mais
In de mais breekt nu de tijd aan van het “onderblad
spuiten” tegen wortelonkruiden als Haagwinde en
Veenwortel. Met speciale apparatuur kan met o.a. met
Monsoon Active (0,75 l/ha) een goede werking
verkregen worden tegen deze wortelonkruiden.

Gedreven door de seizoenen!
Tankreiniging

Specifieke vragen

Het is belangrijk om tussen het spuiten
van de verschillende gewassen uw tank
te reinigen om ongelukken te
voorkomen, goed reinigen altijd met een
tankcleaner.

Heeft u specifieke vragen? Bel of mail:
Wilbert Willems, tel. 06 2062 7078
Maarten van Erp, tel. 06 2348 1252
Eric van den Hoek, tel. 06 5421 6879
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