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Actualiteiten pootaardappelen

Pootaardappelen: bladluizen
Afgelopen week is de luisdruk weer gestegen. Op meerdere locaties noteren de vangbakken hogere
luisvangsten. Maak gebruik van Olie-H/Kompaan en pyrethroïden om de populatie klein te houden en
zet regelmatig een luisdoder in. In de grafiek hieronder vindt u de actuele luisdruk.

Pootaardappelen: Phytophthora
De eerste percelen staan mooi boven. In combinatie met het warme weer kan een broeierig klimaat
ontstaan, met name in het gewas. Hierdoor kunnen aanwezige phytophthora-sporen kiemen en voor
een infectie zorgen. Zorg ervoor dat u op tijd uw gewas beschermt, zodat de werkzame stof zich kan
opbouwen in de plant. Zo worden problemen later in het seizoen voorkomen. U kunt deze bespuiting
combineren met de luisbestrijding en eventueel bladbemesting
0,5 kg Versilus + 1 ltr Human
Pootaardappelen: luisdoders
Momenteel wordt veel gebruik gemaakt van Gazelle. Gazelle is een granulaat en hiervan wordt de
dosering aangegeven in kg/ha. Dit product moet afgewogen worden maar dat kan soms tijdrovend zijn.
Om het praktisch te houden is de volgende omrekenfactor van toepassing:
140 ml = 100 gram
250 gram/ha → 350 ml/ha
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Pootaardappelen: Sclerotinia
In de aardappelen is Sclerotinia (rattenkeutelziekte) een steeds groter probleem aan het
worden, dat voor veel opbrengstderving kan zorgen. Sclerotinia is een grondgebonden ziekte,
dus moet u zorgen dat het middel de grond raakt en met de plant mee omhoog groeit. Begin
daarom tijdig (2e bespuiting) met de bestrijding en rond het schema goed af.
0,25 kg/ha Signum

Heeft u nog vragen over bovenstaande adviezen? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk
advies.
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