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Onkruidbestrijding wintertarwe en
aardappelen

Translate

Is deze mail niet goed leesbaar? Bekijk de
webversie.

Seizoenwijzer

Begeleid uw teelt in geschrift

Wintertarwe
De tarwe staat allemaal in de aar. Het vlagblad gezond houden is belangrijk voor
een optimale productie. In een aantal percelen is een behoorlijke aantasting met
Bruine roest gevonden. Deze ontwikkelt zich graag onder warme
omstandigheden. Een bestrijding kan zinvol zijn met Prosaro 1,0 ltr/ha.

In de Tarwe kunnen zich nu met het mooie weer ook luizen behoorlijk gaan
ontwikkelen. Ook het graanhaantje kan nog
flink schade aan het vlagblad toebrengen.
Calypso werkt tegen beide besmettingen met
0,15 ltr/ha.

Aardappelen
De bestrijding van Phytophthora en Alternaria blijft de aandacht vragen
vanwege het beregenen en de nieuwe loofgroei die beschermd moet worden!

Houd uw gewas goed in de gaten en blijf de schema’s strak aanhouden.
Uit voorzorg is Orvego met 0,8 l/ha (Max 5 x toepassen) in deze fase
voldoende. Daarna kan er overgestapt worden op Consento 2,0 l/ha, die ook
een preventieve werking heeft tegen Alternaria. Voeg voor extra preventieve
werking tegen Alternaria bijv. Mancozeb toe aan de bespuitingen.

Als het weer om gaat slaan, kan er overgegaan worden op een blok met Infinito
(0,9 – 1,2 l/ha).
In aardappelen zijn luizen en de coloradokever ook erg actief met dit warme weer.
Zowel de kevers als aardappeltopluis kunnen met Calypso 0,15 – 0,25 l/ha
bestreden worden.
Een gezond bladapparaat is in aardappelen erg belangrijk. Bij de phytophthora

bespuitingen kan bijv. 0,5 – 1,0 l/ha Human toegevoegd worden. Ook een N
overbemesting met bladmeststof zoals N plus is mogelijk.

Tankreiniging
Het is belangrijk om tussen het spuiten van de verschillende gewassen uw tank te
reinigen om ongelukken te voorkomen. Goed reinigen met een tankcleaner
voorkomt vervelende verrassingen.

Gedreven door de seizoenen!
Specifieke vragen
Heeft u specifieke vragen? Bel of mail:
Wilbert Willems, tel. 06 2062 7078
Maarten van Erp, tel. 06 2348 1252
BestelApp 06 5806 9169
Tel. 024 641 26 31
info@willemsbalgoy.nl
www.willemsbalgoy.nl
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