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Pootaardappelen: bladluizen 
Wij informeren u wekelijks over de luisdruk in uw regio. Door het warme weer in 2018 en de milde 
winter zijn er veel luizen. Zet vroeg een luisdoder in en zorg er minimaal wekelijks voor dat u uw gewas 
goed beschermt met virusolie en een pyrethroïde. In de grafiek hieronder vindt u de actuele luisdruk. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Voor een goede bladluisbestrijding geldt ons advies: 
 

 0,2 l/ha Sumicidin Super / Sumi Alpha 2.5 EC (minimaal wekelijks toevoegen) 
 6 ltr/ha Olie-H / Kompaan per week 

 
Vanaf opkomst starten met luizendoders en herhalen na ca 3 weken 
 

 0,15 ltr/ha Bariard/Calypso 
 0,25 kg/ha Gazelle SG 

 
De afgelopen 7 jaar heeft Holland Fyto 
onderzoek laten uitvoeren door Proeftuin 
Zwaagdijk naar het effect van Prolong XP op 
virusreductie. Hieruit blijkt dat Prolong XP de 
effectiviteit en duurwerking van virusolie en 
pyrethroïden vergroot. Voor degene die 
goede ervaringen met Prolong XP hebben 
opgedaan kan dit gecombineerd worden met 
pyrethroïden/luizendoders en eventueel 
minerale olie. 
 

 0,1 ltr Prolong XP per 100 ltr 
spuitvloeistof 
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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 Phytophthora-bespuiting) met de bestrijding en rond het schema goed af. 
  

 0,2 kg/ha Signum 
 
 

Pootaardappelen: bladbemesting 
Voor de aardappelpercelen in onze regio is het belangrijk om aandacht te hebben voor bladmest-
stoffen. Eén van de belangrijkste nutriënten is mangaan. Op gronden met een pH boven de 6,5 komt 
dit onvoldoende beschikbaar. Human bevat mangaansulfaat dat, in tegenstelling tot mangaannitraat, 
de aantrekkelijkheid van het gewas voor luizen niet verhoogt. Daarnaast zit er in Human ook zink, 
zwavel en magnesium.  
 
Human is prima te combineren met herbiciden, fungiciden, minerale olie en insecticiden. 
 

 1 – 1,5 ltr/ha Human (3 x herhalen) 

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

 
 


