
 

 

 
                                                                Groothandel in gewasbeschermingsmiddelen, zaden, landbouwfolie, 

                                                                meststoffen, palen, touw en andere land- en tuinbouwbenodigdheden.  

      

  Willems Balgoy V.O.F.   

  Houtsestraat 11    

  6613 AC  Balgoy   

  Telefoon (024) 641 26 32   

  Fax (024) 642 35 14   

 E-mail info@willemsbalgoy.nl  

 Internet www.willemsbalgoy.nl  

Wij adviseren naar beste weten volgens de kennis van zaken op dit ogenblik, echter zonder daarvoor aansprakelijkheid op ons te nemen, omdat opslag / bewaring en toepassing zich aan onze 

controle onttrekken. Beschrijvingen van een product resp. gegevens over de eigenschappen daarvan betekenen niet, dat verantwoordelijkheid wordt gedragen bij eventuele schade. 

 
 
 
 
 
Aardappelen 
 

Door de wisselvallige weersomstandigheden, regelmatig regenbuien en een aangename 
temperatuur, is de infectiedruk hoog. Zorg voor een sluitend spuitschema, het interval is 
bepalend. Op korte termijn is de tijd aangebroken om over te stappen op een middel met een 
betere knolbescherming en alternariawerking. Spuit 2 l Consento per hectare. Consento is 
sterk op phytophthora en alternaria. Indien phytophthora aangetroffen wordt in een perceel, 0,2 
kg Curzate Partner toevoegen en deze bespuiting herhalen met een interval van 5 dagen.  
 

Rond de langste dag van het jaar is het moment voor de toprolbestrijding aangebroken. Voeg 
0,15 l Calypso of 0,25 kg Gazelle toe aan de phytophthorabestrijding. Deze beide middelen 
hebben tevens een werking op ‘moeilijke’ luizen en de coloradokever. 
 

Wordt regen voorspeld en u wilt toch spuiten voeg dan hechter Prolong XP toe, om het aflopen 
van de spuitvloeistof te voorkomen. Prolong zorgt ervoor dat de werkzame stof op het blad plakt 
en verkort tevens de aandroogtijd. Voeg 0,15-0,3 l Prolong XP toe. 
 

Om de aardappelen aan de groei te houden kunt u N-plus aan de bespuiting toevoegen. N-plus 
is een makkelijk opneembare vloeibare bladmeststof met 28% stikstof. Voeg tevens naar 
behoefte bladmeststoffen (Hu-man: mangaan, Magnor: magnesium en Boron 150: borium) toe 
om het gewas vitaal en gezond te houden. 
 
Bieten 
 

Op de meeste percelen hebben de bieten de rijen gesloten. Probleemonkruiden als distels en 
aardappelopslag kunnen het beste pleksgewijs met de Terminator (potatokiller) bestreden 
worden. Distels bestrijden met Lontrel en aardappelopslag met glyfosaat (Panic Free). 
 
Maïs 
 

Haagwinde in maïspercelen kan een groot probleem zijn. De reguliere onkruidbestrijding in 
maïs vindt te vroeg plaats om alle haagwinde te bestrijden. Haagwinde ontwikkelt zich pas goed 
bij hogere temperaturen, over het algemeen als de onkruidbestrijding al heeft plaatsgevonden. 
Om een goede bestrijding van haagwinde te bereiken is een extra bespuiting aan te raden. Voer 
deze bespuiting uit met 75-99 ml Primus of 0,7 l Kart zodra de maïs 1 meter hoog is.  
 
Granen 
 

Bij wisselvallige weersomstandigheden tijdens de bloei is er een grote kans op een aantasting 
door aarfusarium in tarwe. Hiervoor moet de aar tijdens de bloei minimaal 24 uur nat zijn. Het 
is sterk afhankelijk van het ras of een bespuiting rendabel is. Spuit op gevoelige rassen kort 
voor of kort na infectie 1,5 l Caramba of 1 l Prosaro per hectare. Gevoelige rassen zijn o.a.: 
Lear, Tabasco en Sophytra.  
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Controleer uw zomergranen, deze zijn nu gevoelig voor ziektes als meeldauw en roest. Op 
diverse percelen zijn aantastingen gevonden. Voer een bespuiting uit met 0,75 l Aviator. 
 
Erwten 
 

Botrytis in erwten ontwikkelt zich goed onder vochtige omstandigheden bij hogere 
temperaturen. Zorg dat het gewas bij de huidige weersomstandigheden voldoende beschermd 
is. Vooral in zware gewassen zal onderin de druk hoog zijn, omdat het gewas daar niet 
voldoende opdroogt. Spuit 0,5 l Luna Privilege met veel water om goed in het gewas door te 
dringen. Luna is een fungicide uit een nieuwe chemische groep met een sterke preventieve 
werking. Voer de bespuiting tijdig uit, het middel heeft geen curatieve werking op een reeds 
aanwezige aantasting. 
 

Houdt ook de aanwezigheid van luizen in het gewas nauwgezet bij om schade aan het gewas 
te voorkomen. Indien luizen aangetroffen worden een bespuiting uitvoeren met 0,5 kg Pirimor. 
 
Stamslabonen  
 

Kort na zaai kan een bespuiting met bodemherbiciden uitgevoerd worden. Spuit 0,15-0,18 l 
Centium + 0,6 l Dual Gold per hectare. Na opkomst kan de onkruidbestrijding voortgezet 
worden met Basagran + Kantor. 
 
Bladmeststoffen 
 

Om stikstofgebrek te voorkomen hebben we een gewasvriendelijke vloeibare bladmeststof 
in ons pakket: N-plus. N-plus bevat 28% stikstof en kan gecombineerd met fungiciden gespoten 
worden. N-plus is 7x efficiënter dan KAS. Een bespuiting met 20 l N-plus is vergelijkbaar met 
een gift van 100 kg KAS. N-plus spuiten met weinig water, maximaal 200 l/ha en normale 
doppen gebruiken. De adviesdoseringen in de verschillende gewassen zijn: 

 Mais  10-15 l/ha  bij trage groei 
 Aardappelen 10 l/ha   rond knolvulling, 3-4 keer, wekelijks 
 Grasland   20-30 l/ha  ongeveer een maand voor het maaien 
 Conserven  10-20 l/ha   

N-plus is leverbaar in cans van 20 l en boxen van 1000 l. 1 l N-plus is 1,2 kg. 
Houdt ook de sporenelementen in de gaten, kijk ook naar de bodemanalyse. Gebruik, Hu-man  
(mangaan), Magnor (magnesium) en Boron 150 (Borium). 

 
Actualiteiten middelen 
 

 De toelating van Rudis is uitgebreid met onder meer de gewassen wortelen en broccoli. 
Voor deze toelating krijgt Rudis 2 toelatingsnummers op de bus, namelijk voor de 
bestaande toelating een nummer en voor de uitbreiding. Voor uw teeltregistratie van 
wortelen en broccoli geldt het toelatingsnummer 14110 N. 

 Decis EC is onlangs opnieuw geregistreerd. Dit heeft gevolgen voor de 
toepassingsmogelijkheden. De belangrijkste wijzingen zijn:  
 In de meeste teelten mag Decis EC maximaal 3 keer worden toegepast;  

 In bloembolgewassen zijn maximaal 2 toepassingen toegestaan;  

 Het gebruik in appels, peren, kersen en pruimen komt te vervallen;  

 Toepassing in bloeiende gewassen is niet meer mogelijk . 
Decis met het oude etiket mag nog volgens het oude etiket, geen gelimiteerd aantal 
toepassingen, gebruikt worden tot 01-01-2014. Indien u Decis met een nieuw etiket op 
schap heeft staan, dient u dit te gebruiken volgens het nieuwe etiket. 

 
 
Neem voor het bij uw situatie/perceel passende advies contact op met uw adviseur:  
Wilbert Willems  06-2062 7078  wilbert.willems@willemsbalgoy.nl 
Henk Willems   06-5320 9876 


