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Actualiteiten pootaardappelen

Pootaardappelen: bladluizen
Momenteel is de luisdruk plaatselijk licht gestegen. Het wisselvallige weer van afgelopen tijd ligt
daaraan ten grondslag. Houdt er rekening mee dat met de huidige temperatuurstijging de luisdruk snel
kan stijgen. 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 komen al mooie knollen onder. Dit is het moment om een phytophthoramiddel te
kiezen welke ook knolbescherming biedt. Infinito is zeer geschikt in deze periode vanwege de goede
blad-, stengel- en knolbescherming.
1,2 – 1,6 ltr/ha Infinito
Pootaardappelen: luisdoders
Na de eerste toepassingen kan nu als luizendoder Sivanto Prime ingezet worden. Eigenschappen van
deze insecticide zijn de zeer snelle aanvangswerking en het sparen van natuurlijke vijanden. Sivanto
Prime mag 1x per teeltseizoen worden ingezet.
0,5 ltr/ha Sivanto Prime
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Pootaardappelen: alternaria
Het missen van de mancozeb in de ziektebestrijding heeft niet alleen gevolgen in de
phytophthorabestrijding, maar ook een sterk gemis in de bestrijding van alternaria.
Mancozeb gaf een zeer sterke basis als het gaat om alternariabestrijding. Om de aardappelen te
beschermen tegen alternaria kunnen de volgende middelen vanaf de bloei meegespoten worden
tijdens de ziektebestrijding. Propulse heeft naast alternariabestrijding nog een gunstig effect op
sclerotinia. Beide middelen kunnen gemengd worden met Olie.
0,4 ltr/ha Propulse
0,5 ltr/ha Narita

afwisselen met:

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

Wij besteden de uiterste zorg aan deze publicatie. Onze adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele en betrouwbare informatie.
AGROSERVO is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat door het uitvoeren van een advies, wanneer dit schadelijk gevolg op
dit moment nog niet bekend was. Zet- en drukfouten voorbehouden.
Pag. 1 van 1

