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Het is verstandig om ook onder droge omstandigheden gelijk na het rijenfrezen een bodemherbicide 

te spuiten. Voor opkomst zijn er diverse mogelijkheden. Sencor kan gewasreactie veroorzaken in 

bepaalde rassen, informer bij ons of uw handelshuis of de toepassing veilig is voor uw ras. Daarnaast is 

er een Sencor-App beschikbaar om te downloaden. 

Pootaardappelen voor opkomst: 

In pootaardappelen zijn er diverse combinaties mogelijk afhankelijk van de grondsoort en het 

onkruidenbestand. 

 2 ltr/ha Proman + 3 ltr/ha  Boxer       (kleefkruid, nachtschade) 
 4 ltr/ha Arcade (4 ltr Boxer + 0,46 ltr Sencor)  (veelknopigen, kleefkruid, nachtschade) 
 0,5 ltr/ha Sencor  + 2,5 ltr/ha  Proman     
 0,75 ltr/ha Sencor 

 
Consumptieaardappelen voor opkomst: 
Ook in consumptieaardappelen zijn meerdere combinaties mogelijk. 
 

 4 ltr/ha Arcade (4 ltr Boxer + 0,46 ltr Sencor)  (veelknopigen, kleefkruid, nachtschade) 
 2 ltr/ha Proman + 3 ltr/ha  Boxer       (kleefkruid, nachtschade) 
 0,5 ltr/ha Sencor  + 2,5 ltr/ha  Proman    

 
Pas goed op met het gebruik van Boxer als er in de buurt percelen tulpen zijn welke bloeien. Boxer 
veroorzaakt “kiepers”. 
 
Verbetering werking bodemherbiciden: 
Onder droge omstandigheden houdt Concrete HF de werkzame stof actief vast in de toplaag wat een 
positief effect geeft aan de duurwerking. In een regenrijke periode voorkomt Concrete inspoeling en 
afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater.  
Toevoegen aan de bodemherbiciden:  
 

 0,4 ltr/ha Concrete HF 
 
Als u een pootmachine met aanaardkap gebruikt kan het voor komen dat er (groter) onkruid staat 
wanneer u de bodemherbicide gaat spuiten. In dit geval is het het overwegen waard om Quickdown 
/ onkruidolie toe te voegen aan de mix.  
 

 2 ltr/ha Plantolie HF 
 0,4 ltr/ha Quickdown + 1 ltr/ha Plantolie HF 
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Toepassing vloeibare calcium + borium  
Voor verbetering van de schilkwaliteit en om aantasting van schurft te verminderen kan N-xt Calcium 
kort vóór het rijenfrezen over de ruggen worden gespoten.  
N-xt Calcium is een vloeibare meststof en bevat:  
 

 12,5% opneembare calcium 
 0,6% borium 
 9% stikstof 

 
De calcium en borium zorgen o.a. voor sterkere celwanden en daardoor een betere schilkwaliteit. De 
calcium en borium worden in het begin van het seizoen opgenomen door de fijnste haarwortels.  
N-xt Calcium is verkrijgbaar in multiboxen van 1000 l (= 1290 kg).  
 

 250 ltr/ha N-xt Calcium (27 kg N/ha) 
 
N-xt Calcium kan (met de veldspuit) met een 7 gaats spuitdop of grove spleetdop worden verspoten.  
LET OP: N-xt Calcium niet mengen met andere meststoffen! 
 
Rhizoctonia/zilverschuft (schilkwaliteit):  
Bij zware druk van Rhizoctonia en/of zilverschurft is het raadzaam vóór het frezen te spuiten met:  
 

 1 – 1,5 ltr/ha Amistar 
-Let op: dezelfde dag infrezen 
-Kan gemengd worden met N-xt Calcium 

 
 

 
 
 

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

 
 


