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Onderwerp:  Phytophthora- en luizenbestrijding pootaardappelen 
 
 
 

 

 

Aardappelen: Phytopthora 

Nu het aanfrezen klaar is staan de eerste aardappelen ook snel boven. Ook de opslag begint de kop op te 

steken, dus komt de bescherming tegen Phytophthora de komende periode aan de orde. Begin op tijd 

zodat de werkzame stof zich kan opbouwen in de plant, om problemen later in het seizoen te 

voorkomen. U kunt het begin van het seizoen starten met Valbon (Start) of Revus. Bij bepaalde rassen 

en percelen is het belangrijk om de Phytophthora-bespuiting te combineren met het toedienen van 

sporenelementen (bv. Hu-man 15 of Magnor). Zie hiervoor de mailing met bladvoeding. 

 1,2 – 1,6 kg/ha Valbon Start -max. 6x spuiten met een interval van min. 7 dagen of 

 0,5 kg/ha Versilus  -max. 8x spuiten met een interval van min. 5 dagen 
     

 0,6 ltr/ha Revus   
LET OP: het spuit interval van Revus is gewijzigd van 5 naar 7 dagen 

   

Aardappelen: Luizen 

De eerste luizen zijn inmiddels gevonden en de populaties groeien snel. Om virusproblemen in het 

pootgoed te voorkomen is het belangrijk om op tijd te starten met preventieve maatregelen. We hebben 

geen Actara meer gebruikt tijdens het poten dus bescherming vanaf het begin is noodzakelijk. 

    0,2 l/ha Sumicidin Super / Sumi Alpha 2.5 EC (+ 6 l/ha Olie-H en/of Prolong XP) 
Let op: Sumicidin Super heeft een interval van 7 dagen! Wanneer korter gewenst afwisselen     
met Sumi Alpha. 

 

Bij een hoge luizendruk kan er gestart worden met een luizendoder 
 

 0,15 ltr/ha Bariard/Calypso 
 0,25 kg/ha Gazelle SG 
 0,75 ltr/ha Batavia 

 
Ook dit jaar hebben we weer vangbakken in de regio geplaatst en zullen we u de komende periode 
blijven informeren over de luizendruk in uw omgeving. 

 
Voor degene die goede ervaringen  pgedaan hebben met Prolong XP, kunnen dit toevoegen aan de 
luisbestrijding en eventueel combineren met Olie-H/Kompaan 
 

    0,1 l Prolong XP per 100 l spuitvloeistof 
 

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


