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Knolbehandeling pootaardappelen

Knolbehandeling
Knolbehandeling van uw eigen pootgoed (uitgangsmateriaal) is een belangrijke basis voor een goede
kwaliteit in het eindproduct. Door een knolbehandeling uit te voeren kunnen ziekten zoals
Zilverschurft en Rhizoctonia worden voorkomen.
In de praktijk zien wij dat de hoogste reductie van zilverschurft bereikt wordt door op tijd een goede
knolbehandeling uit te voeren.
Hieronder vindt u de dosering en werkingsspectrum van de middelen:
Middelen →
Knolziektes 
Rhizoctonia
Zilverschurft
Fusarium
Zwarte spikkel
Phoma
Emesto Silver
Diabolo
Monarch

Emesto Silver
0,2 ltr/ton
+++
+++
++
+
++

Diabolo SL
0,15 ltr/ton
++
++
-

Monarch
0,2 ltr/ton
+++
+
-

Aanvullen met water tot 1 l vloeistof per ton aardappelen
Aanvullen met water tot 1 l vloeistof per ton aardappelen
Verhouding Monarch / water is 1 : 1

Emesto Silver is duidelijk de sterkste t.a.v. zilverschurft!
Zorg tijdens het behandelen van de aardappelen voor een goede bedekking op de knol en een vlot
droogproces na het behandelen. Zet de aardappelen na de knolbehandeling weer voor de drukwand voor de
snelste droging!

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.
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Knolbehandeling Aloe Vera
De laatste jaren zijn er veel proeven gedaan met de
knol- en veurbehandeling met Aloe Vera. Dit gewas
heeft een zeer sterk immuunsysteem en is vrijwel
ongevoelig voor schimmels en bacteriën. Door uw
gewas met deze extracten te behandelen kunt u
profiteren van deze gunstige eigenschappen.
Voeg 1 ltr/ton Aloe Leaf aan uw knolbehandeling
toe voor extra ondersteuning tegen verschillende
knolziektes. Daarnaast verhoogt al een aantal jaren
het knolaantal bij aardappelen waar Aloe Leaf is
ingezet. (± €9,50/ton)
Wanneer uw aardappelen inmiddels al behandeld zijn met bijvoorbeeld Emesto Silver of Monarch kunt u ook
kiezen om tijdens het poten in de rij Allstar/Amistar te combineren met 10 ltr/ha Aloe Soil. Dit heeft een
ondersteunende rol op het gebied van knolkwaliteit en knolaantal. (± €9,50/ltr)

Mobiele Mafex rollenbaan
Voor de toepassing van knolbehandeling bij aardappelen hebben
wij een Mafex rollenbaan te huur. Deze mobiele Mafex is compact
en heeft een grote capaciteit. Doordat de Mafex op een onderstel
staat met trekhaak is hij achter de auto snel te vervoeren.
Neem gerust contact op voor meer informatie, tarieven of reservering.
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