
 

 

 
                                                                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 
 

De phytophthora druk is nog steeds hoog. In vele percelen zijn aantastingen aangetroffen. 
Zorg voor een sluitend schema en spuit om de 4-7 dagen. De nadruk komt vanaf nu te liggen op 
de knolbescherming. Spuit met 2 l Consento of 1,2 l  Infinito en voeg bij aanwezigheid van 
phytophthora 0,2 kg Curzate Partner toe om de infectie te stoppen. Indien de groei uit het loof 
is en alleen knolbescherming nog belangrijk is gebruik dan 0,5 l Ranman Top. 
 

Na de bloei is de periode om te beginnen met de preventieve bescherming van het gewas tegen 
een alternaria aantasting. In consumptieaardappelen is dit over het algemeen vanaf half juli. 
Consento geeft een goede bescherming van het gewas tegen zowel phytophthora als alternaria. 
Indien u Infinito gebruikt voor de phytophthora bestrijding hier 0,2 kg Signum aan toe voegen 
voor een goede bescherming tegen alternaria.    
 
 P.S. Wij kunnen het onderwatergewicht van u aardappels meten. Vraag ernaar. 
 
Suikerbieten 
 

Bladvlekkenziekten in bieten (cercospora, ramularia, roest en meeldauw) kunnen aanzienlijke 
opbrengstderving veroorzaken. In het zuiden van het land zijn de eerste vlekjes cercespora 
aangetroffen. Op het moment wordt in onze omgeving wel wat pseudomonas waargenomen 
maar nog geen aantastingen met cercospora en ramularia. Controleer uw bieten regelmatig en 
spuit bij begin aantasting 0,25-0,35 l Sphere SC per hectare. De hoge dosering geldt bij een 
éénmalige bespuiting op percelen die vroeg geoogst worden. De lage dosering tweemaal 
toegepassen op percelen met een hoge ziektedruk of die laat in het seizoen geoogst worden. 
De bespuiting dan na 3-4 weken herhalen. De werking kan versterkt worden door de indringer 
Kantor toe te voegen. De dosering is 150 ml. per 100 l. water. 
 

Om het bladapparaat groen te houden kunnen aan de schimmelbestrijding bladmeststoffen 
toegevoegd worden. Spuit 3-5 l Sulpha-N per hectare voor stikstof/zwavel of 1-2 l Magnor voor 
magnesium.  
 
Pre-harvest tarwe 
 

De laatste jaren nemen diverse probleemonkruiden zoals veenwortel en distels enorm toe. De 
teelt van granen is uitermate geschikt om deze en andere onkruiden aan te pakken. U kunt tot 
één week voor de oogst (de korrel is zo hard dat er amper een nagelafdruk ingezet kan worden) 
een pre-harvest bespuiting met PanicFree (glyfosaat) uitvoeren. Naast bovengenoemde 
onkruiden worden ook aardappelopslag en kweek relatief goedkoop bestreden. 
Spuit 4-6 l glyfosaat per ha. De veiligheidstermijn bij gebruik in granen is 7 dagen. Spuit met 
voldoende water om goed in het gewas door te dringen. Onkruiden als haagwinde, akkermunt, 
hoefblad en moerasandoorn kunnen beter na de oogst in de stoppel bestreden worden. 
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Groenbemesters 
 

Groenbemesters zijn een belangrijke schakel bij het op peil houden van de bodemconditie. Het 
zaaien van een groenbemester kent vele voordelen zoals het verhogen van het organische 
stofgehalte in de bodem, verbeteren van de bodemstructuur, verbeteren van de bewerkbaarheid 
en de doorlatendheid. Tevens zorgen groenbemesters voor een drukking van de onkruid-
ontwikkeling en nemen ze de stikstof die na de teelt nog in de bodem aanwezig is en nog vrij 
komt op. 
 

Bij tijdige zaai kan met een aantal crucifere groenbemesters een reductie van de aaltjes in de 
grond bereikt worden. Bij problemen met het bietencysteaaltjes kan het best bladrammenas 
gezaaid worden. Ook is er een multiresistente bladrammenas (Doublet), die een werking 
heeft op meerdere (bietencysteaaltje en wortelknobbelaaltjes) in de grond aanwezige aaltjes.  
Na 1 september kan beter gele mosterd gezaaid worden, omdat bladrammenas zich niet meer 
voldoende kan ontwikkelen voor een goede aaltjesreductie. 
 

Indien aaltjes geen rol spelen kan gekozen worden voor de zaai van Italiaans raaigras als 
groenbemester. Dit heeft een lage kostprijs en een hoge aanvoer van organische stof. In 
grassen kan tevens nog een bestrijding van wortelonkruiden worden uitgevoerd. 
De zaaihoeveelheid bedraagt bij bladrammenas 20-25 kg, bij gele mosterd 15-20 kg en bij 
raaigrassen 25-40 kg per hectare.  
 

De teelt van een groenbemester heeft nog een bijkomend voordeel. Indien een niet-
vlinderbloemige groenbemester (gras, cruciferen) voor 1 september gezaaid wordt, mag 50 kg 
zuivere N per hectare extra gebracht worden. 
 
Wortelonkruiden stoppel 
 

In plaats van de zaai van een groenbemester na de oogst van granen kunt u ook kiezen voor 
het bestrijden van aanwezige wortelonkruiden in de stoppel. Wacht met een bespuiting tot de 
onkruiden voldoende nieuw blad hebben ontwikkeld en gebruik groeistoffen alleen onder 
groeizame omstandigheden. Wacht na een bespuiting 2-3 weken met een grondbewerking. Als 
grassen, veenwortel, aardappelopslag of zaadonkruiden in het perceel voorkomen is PanicFree 
(glyfosaat) de beste oplossing. Bij de aanwezigheid van haagwinde en/of distels is een 
bespuiting met 2,4-D amine (max. 2 l per ha) de goedkoopste oplossing.  
 
Bonen 
 

In het witte knopstadium moet een bespuiting uitgevoerd worden ter bestrijding van sclerotinia 
en botrytis. De toegelaten middelen moeten het hebben van hun preventieve werking. Voer 
een bespuiting uit met 1 kg Switch per ha en een 2e bespuiting met 1 l Rovral per ha 10 dagen 
later. Gebruik voldoende water en voeg een uitvloeier toe om voldoende in het gewas door te 
dringen.  
 

In nateelt sperziebonen kunnen kleine kiemende onkruiden na opkomst bestreden worden met 
een lage dosering Basagran + Kantor. 
 
Fusilade Max 
 

Vanwege regelgeving wordt de toelating van Fusilade Max vanaf 30 juni 2012 beperkt tot een 
strokenbehandeling in appels en peren en onbedekte teelt van kers en pruim. Product met het 
huidige etiket mag tot 31 december 2012 door ons uitgeleverd worden en door u gebruikt 
worden tot 31 december 2013 volgens het huidige etiket. Op het moment is nog niet bekend op 
welke termijn het etiket weer hersteld zal worden. Indien u in 2013 Fusilade Max wilt gebruiken, 
kunt u bij ons bestellen en zullen we het product nog dit jaar uitleveren. 
 
Hebt u specifieke vragen bel of mail gerust: 
Wilbert Willems  06-2062 7078  wilbert.willems@willemsbalgoy.nl 
Henk  Willems   06-5320 9876 
Koen Peters   06-2348 1252  k.peters@willemsbalgoy.nl 


