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24 kilometer goten walsen
Terwijl een Poolse medewerker nauwlettend het uiteinde van de goot door de
gootbeugels leidt, houdt machinist Frank
Doggen van JB Hydroponics voortdurend
de stopknop van de gotenwals in de gaten.
De wals - die ter plekke grote rollen plaatstaal
omvormt tot teeltgoten - heeft een enorme
kracht. ,,Deze machine drukt gewoon door;
even niet opletten kan dus een hoop schade
veroorzaken'', zo weet Doggen.
Half april is het bedrijf bezig bij aardbeienteler Marcel Goossens in Nispen (N-Br.). Die
gaat dit seizoen 3,5 hectare op stellingen
telen. De 12.000 palen met gootbeugels zijn
inmiddels geplaatst, nu zijn de teeltgoten aan
de beurt. In ruim twee dagen wordt er zo'n
24 kilometer(!) goot gewalst en door de gootbeugels geschoven. ,,Op dit bedrijf gaat het
allemaal vrij vlot omdat de palen zeer nauwkeurig met GPS zijn geplaatst. Daardoor is er
tijdens het schuiven bijna geen weerstand'',
vertelt Job Bossers, directeur van JBH. ,,We
werken ook in landen waar de palen met een
meetlint worden geplaatst; daar doen we er
heel wat langer over.''
'Meer toekomst met teelt op stellingen',
lees verder op pagina 3.

Witte vlieg steeds
grotere lastpost
Wat zijn op dit moment de meest lastige plagen in aardbeien? ,,Witte vlieg en trips'', zeggen Rob van Leijsen en
Mark Verkooijen zonder te aarzelen. Beide mannen zijn
verantwoordelijk voor de gewasbescherming bij Jong
Fruit B.V. in Dongen, een bedrijf dat ruim 14 hectare aardbeien onder glas teelt. Met name witte vlieg is de laatste
jaren echt een probleem geworden, vinden ze. ,,Er zijn
nog maar weinig momenten dat er geen plaagdruk is.''
'Wittevlieg is een structureel probleem geworden',
lees verder op pagina 2.

'Waar het kan worden biologische middelen ingezet'
De teelt van aardbeien en komkommers binnen één bedrijf is in de
glastuinbouw verre van alledaags. Toch gebeurt dit sinds vorig jaar
bij VieVerde in Castenray (Lb.). Verschillen, die zijn er zeker, maar
wat de gewasbescherming betreft, zijn er best veel overeenkomsten.
,,Aardbeien een heel andere tak van sport? Dat valt wel mee'', zegt
medewerker Rob Weijs. ,,We hebben te maken met dezelfde beestjes
en dezelfde schimmels. Dan weet je ook welke middelen en biologische
bestrijders het meest geschikt zijn.''
Omdat Ed Classens, de ondernemer achter VieVerde, toe was aan een nieuwe
uitdaging én het risico over twee gewassen wilde spreiden, besloot hij in 2016
om naast komkommers aardbeien te gaan telen. Van de 6,5 hectare glas werd
1,5 hectare vrijgemaakt voor de ‘zomerkoninkjes’. Gekozen werd voor het
populaire ras Elsanta. ,,Een productief ras met smakelijke vruchten'', stelt Bart

kilo aardbeien op. Terugblikkend was de beginperiode na de 'instap'

Joosten tijdens een blik onder de vitale planten in de aardbeienkas. De teelt-

in de aardbeien lastig vanwege een grote productiepiek die samenviel

adviseur van toeleverancier Mertens ondersteunde de teler bij het omschakel-

met die van de komkommers, kwaliteitsproblemen en schaarste aan

traject en bezoekt het bedrijf elke twee weken.

uitzendkrachten. Gelukkig kreeg het bedrijf de zaak snel onder controle.
De gesmeerde afzet bij Kompany maakte veel goed. ,,Het eerste jaar is

Leerjaar

een leerjaar geweest. Een nieuwe teelt moet niet worden onderschat'',

Ed nam het bedrijf tien jaar geleden over van zijn ouders, die in 1967 op de hui-

stelt Bart Joosten.

dige locatie hun eerste kas van 4.100 m2 in gebruik namen. Met komkommer
als enige teelt werd het bedrijf in 50 jaar tijd stevig uitgebouwd naar de huidige

'Van traditioneel spuiten naar geïntegreerde bestrijding',

6,5 hectare glas. Zowel de komkommers als de aardbeien worden afgezet via

lees verder op pagina 2.

Kompany. Deze telersorganisatie levert de aardbeien aan Nederlandse klanten,
maar ook naar Duitsland, Engeland en Scandinavië.
In het najaar van 2016 kon VieVerde de eerste aardbeien leveren, in het voorjaar van 2017 volgde de tweede pluk. De twee oogstgangen leverden 200.000
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'WITTE VLIEG IS EEN STRUCTUREEL PROBLEEM GEWORDEN'
,,Vroeger hadden we af en toe eens een keer last van witte vlieg. Maar

maakt de vrouwtjes steriel, waardoor

de laatste jaren is het echt een structureel probleem geworden en zijn

hun eitjes niet meer uitkomen. Als

we er het hele seizoen druk mee.'' Rob van Leijsen vat in twee zinnen

het gewas voldoende volume heeft

samen hoe witte vlieg steeds meer de aandacht opeist. ,,Vanaf de start

zetten we vervolgens de Swirskii-

in het najaar tot aan de zomer moeten we er voortdurend bovenop zitten

roofmijt in, in de hoop dat deze de

om de cyclus te doorbreken. Alleen in de winter bij lagere temperaturen

witte vlieg zo lang mogelijk onder de

neemt de druk even wat af, dan kunnen we de teugels even wat laten

duim houdt'', legt Van Leijsen uit.

vieren'', vult collega Mark Verkooijen aan.

Bij de voorjaarsteeltcyclus wordt even-

Wat de oorzaken zijn van de toenemende druk, durven de mannen niet

eens gestart met een aantal ronden

met zekerheid te zeggen. ,,Het zal ongetwijfeld te maken hebben met

BotaniGard in combinatie met de inzet

het feit dat we hier op grote schaal aan continuteelt doen. We hebben

van roofmijten. Dit seizoen is daar - zo

daardoor maar weinig nulmomenten waarbij de populatie kan afremmen

rond half april - ook een behande-

of afnemen'', zegt Van Leijsen. Daarnaast speelt volgens hem ook mee

ling met het nieuwe middel Sivanto

dat biologische bestrijding met Swirskii lastig is, omdat deze roofmijt pas

Prime bij gekomen. Verkooyen vertelt:

vanaf 15 °C echt goed zijn werk doet en de temperatuur in de kas vaak

,,Eigenlijk hebben we Sivanto Prime

tussen de 12,5 en 14,5 °C ligt. Verkooijen stelt dat het steeds krapper

vooral ingezet om trips te bestrij-

wordende middelenpakket tegen witte vlieg en de toenemende resisten-

den. Maar uit onderzoek is bekend

tievorming tegen de overgebleven middelen ook niet echt meehelpt om

dat het ook een goede nevenwerking heeft op witte vlieg en luis.

Rob van Leijsen (rechts) en Mark Verkooijen zijn werkzaam bij Jong

de plaag wat radicaler aan te kunnen pakken. ,,Het is een optelsom van

Verder heeft het middel als prettige eigenschap dat het de roofmijten

Fruit B.V. in Dongen (N-Br.). Beide houden zich bezig met gewas-

zaken die witte vlieg steeds meer in het zadel helpt'', zo stelt hij.

Ambyseiulus Californicus (tegen spint) en Neoseiulus cucumeris (tegen

bescherming; Rob meer als waarnemer, Mark meer als uitvoerder.

trips) spaart. Het past daardoor erg goed bij onze manier van telen.''

Jong Fruit teelt ruim 14 hectare aardbeien en een kleine 2 hectare

Voor het eerst Sivanto Prime

bramen onder glas.

Om witte vlieg onder controle te houden wordt zowel in de najaars- als

Extra maatregel tegen witte vlieg

in de voorjaarteelt een zo sluitend mogelijk pakket aan maatregelen

Hoewel beide mannen het nog te vroeg vinden voor een oordeel over

genomen. De mannen krijgen daarbij hulp van hun adviseurs Paul van

de werking van Sivanto Prime, hebben ze al wel gezien dat het prima

vlieg terug te zetten. ,,Daarmee kunnen we hopelijk een betere opstap

de Ven en Jan Snijders van Vos Capelle. ,,Samen spreken we de sche-

werkt tegen luis. Ook constateren ze een duidelijke afname van witte

maken naar het voorjaar, want met onze huidige manier van werken is

ma's door en stellen we die ook bij als dat nodig is'', aldus Van Leijsen.

vlieg. Het effect op trips vinden ze vooralsnog lastiger te beoordelen,

witte vlieg maar net beheersbaar en zijn de vruchten daardoor ook maar

In de najaarsteeltcyclus wordt vaak begonnen met 3 tot 5 keer
BotaniGard®, gevolgd door 2 keer Oberon. ,,Met BotaniGard proberen

vooral omdat trips na opname van het systemische middel nog een

net schoon te houden'', zo besluit Van Leijsen.

we witte vlieg zoveel en zo lang mogelijk terug te zetten. Zodra dat

Omdat Sivanto Prime twee keer per jaar toegepast mag worden,

niet goed meer lukt, passen we - na de bloei - Oberon toe. Dit middel

denken Van Leijsen en Verkooijen dat het middel straks ook de najaars-

teelt een plek zal krijgen, maar dan vooral als extra maatregel om witte

aantal dagen in leven blijft.
BotaniGard® is een geregistreerd handelsmerk van Certis Europe.
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Van traditioneel spuiten naar geïntegreerde bestrijding
Uitstekende ervaringen met Flipper
Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen insecten- en schimmels zich in de kas snel ontwikkelen. ,,Als dit dreigt, moeten er
ingegrepen worden'', zegt teeltadviseur Bart Joosten. Net als veel
collega’s kiest Rob Weijs voor de preventieve aanpak. De basis is
natuurlijk een goede hygiëne, goede plantvoeding en veel aandacht
voor het kasklimaat.
Net als bij de komkommers heeft Rob binnen de geïntegreerde teelt
van aardbeien goede ervaringen met de inzet van groene middelen.
Zo wordt met natuurlijke vijanden zoals sluipwespen, galmuggen en
roofmijten een evenwicht gezocht tussen plaag en natuurlijke vijand.
'Beestjes tegen beestjes', heet dat. Schadelijke schimmels worden
bestreden met middelen uit het medicijnkastje.
Een nieuw groen middel, waar Weijs vorig jaar uitstekende ervaringen
mee heeft opgedaan binnen de geïntegreerde teelt, is Flipper. ,,We
hebben het twee keer ingezet tegen bladluis en dat is goed bevallen'',
zegt Rob. Er werd gespoten met een dosering van 1,5 procent, het
gemiddelde van de advieswaarde (1-2 procent). ,,Bij deze dosering
zagen we een goede werking op bladluis. Binnen drie tot vier dagen
was het klaar.''
Flipper is een product van plantaardige oorsprong, heeft een breed
werkingsspectrum en kan worden ingezet tegen witte vlieg en bladluis.
De naam VieVerde, letterlijk 'Levend Groen', sluit naadloos aan bij de

Samen met teeltadviseur Bart Joosten (rechts) inspecteert Rob

Bart Joosten omschrijft Flipper als 'een uitstekend middel en mooie

duurzame manier van produceren zoals het Noord-Limburgse bedrijf

Weijs het blad van de aardbeien op aanwezigheid van insecten of

aanvulling op het assortiment'. Flipper is veilig voor bestuivers en de

die voorstaat. Op het gebied van energiebesparing zijn in de komkom-

schimmels.

meeste natuurlijke vijanden. Een unieke kwaliteit is dat het product geen

merteelt grote stappen gezet met de komst van een rookgasgenerator,

MRL kent.

energieschermen, dubbel glas in de gevels en terugwinning van stroom

bescherming. In de 27 jaar die hij bij Classens werkt, heeft hij de grote

Bart Joosten adviseert zijn klanten om niet in de ochtend te spuiten,

via warmtekrachtkoppeling (WKK). Net als bij de komkommers wordt

omslag van het traditionele spuiten naar de geïntegreerde bestrijding

om schade aan bloemblaadjes en blad te voorkomen. ,,Tegen zons-

ook bij aardbeien ingezet op geïntegreerde plaagbestrijding. Niet voor

meegemaakt en binnen VieVerde vormgegeven. Waar het kan worden

ondergang is de instraling minder en kan de plant ook meer hebben,

niets is VieVerde gecertificeerd voor GLOBALGAP, een Europese waar-

biologische middelen ingezet, maar Rob is realist genoeg om te weten

bovendien kan het middel dan langer op het gewas inwerken. Telers die

borg voor kwaliteit en voedselveiligheid. Afnemers zijn er zo van verze-

dat een tuinder chemische middelen achter de hand moet hebben. Zijn

er het fijne van willen weten, geven wij graag advies.'' Bart voegt toe

kerd dat er duurzaam wordt geproduceerd en dat de producten voldoen

adviseur onderschrijft het volledig. ,,Insecten kunnen we een heel eind

dat Flipper ook uitstekend geschikt is om pleksgewijs in te zetten. ,,Wij

aan de residu-toleranties.

biologisch bestrijden, maar als meeldauw zich aandient ontkomen we er

hebben er alleen maar goede ervaringen mee, dus als het nodig is wordt

Rob Weijs is binnen VieVerde de specialist op het gebied van de gewas-

niet aan om te spuiten.''

het hier weer ingezet'', besluit Rob Weijs.
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'MEER TOEKOMST MET TEELT OP STELLINGEN'
,,Eerlijk gezegd was ik liever doorgegaan met volledig in de vollegrond

voor aardbeien van bedekte teelt vaak tussen 50 cent en twee euro

telen, want dat vind ik toch de mooiste en meest natuurlijke manier

per kilo hoger dan die van aardbeien uit de vollegrond. Vorig jaar was

van aardbeien telen. Maar de laatste jaren levert de bedekte teelt

door het krappe aanbod dan misschien een uitzondering op deze

structureel meer op. Met de bouw van 3,5 hectare stellingen kies ik

regel, maar in de jaren ervoor zat er vaak toch wel een euro tussen.

dus voor een stukje toekomst''. Dat zegt Marcel Goossens uit het

Wil je daarvan profiteren, dan zul je toch in actie moeten komen...''

Brabantse Nispen. Aardbeien Koerier ging half april bij hem op

De teler zegt het duidelijk met enige tegenzin, want aardbeien uit de

bezoek en zag dat er nog volop werd gewerkt aan de stellingen. ,,We

vollegrond doen in zijn ogen niets onder voor aardbeien van bedekte

hebben wat tegenslag gehad met het weer, maar ik verwacht dat

teelt. ,,Ik snap dat supermarktketens een betrouwbaar product willen

we begin mei de planten er wel in hebben staan. Het gaat dus goed

hebben en dat de bedekte teelt op dit vlak veel zekerheden biedt.

komen, al is er nog wel wat werk aan de winkel.''

Maar tegelijkertijd zie ik dat aardbeien uit de vollegrond zeker niet
slechter - en soms zelf beter zijn; dan steekt het toch wel dat deze

De pallets met zware rollen staalplaat lijken als een soort 'beveiligings-

een euro minder opbrengen.'' Adviseur Jochems beaamt de woorden

blokken' voor het woonhuis gezet. 'Geen voertuig dat hier doorheen

van Goossens en vindt ook dat vollegrondsaardbeien een hogere

komt!', is de eerste gedachte die naar boven borrelt. Pal naast de

waardering verdienen. ,,Er zijn hier veel bedrijven die uitstekende

staalrollen staat een flinke rij pallets met druppelslangen. Hoog opge-

aardbeien in de vollegrond telen. Ze besteden veel aandacht aan de

stapeld en netjes geseald. Ook dit aanzicht prikkelt meteen de zin-

bodem en leveren al jaren een prima kwaliteit. Het zou jammer zijn als

nen....hoeveel kilometer slang zou het wel niet zijn...? ,,In totaal ruim

dat verloren gaat.''

Marcel Goossens (rechts) is aardbeienteler in Nispen (N-Br.). Hij

24 kilometer'', geeft Marcel Goossens meteen maar het antwoord,

teelt ca. 23 hectare aardbeien, waarvan 16,5 hectare in de vol-

terwijl hij uitnodigt voor een kop koffie. De aardbeienteler heeft in de

Flinke investering

aanloop naar het teeltseizoen eigenlijk zijn handen vol, maar neemt

Met de teelt op stellingen is volgens Goossens een bedrag van ruim

toch ruim de tijd om zijn gedeeltelijke omschakeling naar een teelt op

€100.000 per hectare gemoeid. Deze investering moet niet alleen

stellingen toe te lichten. Daarbij is ook zijn vaste adviseur en 'sparring-

terugkomen via de meerprijs van stelling-aardbeien, maar ook via

partner' Nol Jochems van toeleverancier C.J. Klep aanwezig. ,,Nol is

de hogere productie. Volgens Jochems schommelt de gemiddelde

wordt anders en ook het plukken wordt heel anders dan we gewend

vanaf het begin betrokken geweest bij dit project. Hij kijkt, overlegt en

productie van bedekte teelten ergens tussen de 40 en 50 ton en

waren. Daar zullen we ons met z'n allen wel even op in moeten stel-

rekent mee; dat is wel zo prettig als je iets opstart waar je zelf geen

die van vollegrondsaardbeien rond de 25 ton per hectare. Met dat

len.'' Ook het verwachte meerwerk, zoals het vullen van de plantbak-

ervaring mee hebt'', aldus Goossens.

productieverschil - en een meerprijs van minimaal een euro per kilo

ken met veenmengsel en het doorhalen van bloemstengels, is voor de

- zou de investering na vier tot zeven jaar een positieve bijdrage aan

teler reden om zich voorlopig nog even 'behoedzaam op te stellen'.

Structureel hogere prijs

het bedrijfsresultaat kunnen geven.

,,Eerst dit leerjaar maar eens goed doorkomen, daarna weten we

Hoofdreden om dit jaar 3,5 hectare vollegrondaardbeien in te wisselen

Goossens knikt enigszins 'zuinig' bij deze berekening en benadrukt

meer over de voor- en nadelen van dit systeem.''

voor teelt op stellingen is de structureel hogere prijs voor aardbeien

dat de stellingen ook een hele andere manier van werken met zich

van bedekte teelt. Goossens: ,,De afgelopen jaren lag de veilingprijs

meebrengt. ,,Het bemesten wordt anders, de gewasbescherming

legrond, 3 hectare onder wandelkappen en - sinds dit jaar - 3,5
hectare op stellingen. Nol Jochems is adviseur aardbeienteelt bij
handelsonderneming C.J. Klep B.V.

'Vanaf nu gaan ervaringen tellen'
Ook Jochems benadrukt dat komend seizoen een belangrijke leerschool zal zijn voor het bedrijf en dat vanaf nu vooral de ervaringen
gaan tellen. ,,Er zijn genoeg vergelijkingen te maken tussen vollegrond
en stellingen. En die hebben we in de aanloop naar dit project ook
zéker samen gemaakt – en tegen elkaar weggestreept. Zo zijn de productiekosten van teelt op stellingen hoger dan die van vollegrondsteelt,
maar is de plukprestatie juist weer aanmerkelijk groter. Ook heb je met
stellingen geen last van onkruiden en bodemziekten, maar is de meeldauwdruk vaak weer wat hoger. Verder zijn de arbeidsomstandigheden
bij stellingteelt prettiger, maar vraagt de teelt meer (hand)werk bij de
opstart. De komende jaren zal moeten blijken welke voor- en nadelen
het zwaarste zullen wegen.''
Goossens hoopt met zijn keuze voor stellingteelt vooral 'toekomstproof'
te zijn ,,Ik wil meedoen met de beste prijzen. Als dat niet met aardbeien
uit de vollegrond lukt, dan in ieder geval met aardbeien van stellingen.''

FOTO BOVEN - Het blijft een bijzondere aanblik: 12.000 palen

die met uiterste GPS-precisie in de grond zijn getrild. Omdat
de palen nooit meer dan 2 centimeter uit het lood staan, zijn
de ter plaatse gewalste teeltgoten vrij gemakkelijk over grote
afstanden door de gootbeugels heen te schuiven.
Op de 3,5 hectare stellingen passen 25.000 metersbakken
met elk twaalf planten. In elke bak worden vier druppelaars
gestoken.
FOTO LINKS MIDDEN - Half april is de aanleg van de stel-

lingen nog in volle gang. Overal op het erf staan onderdelen,
zoals - links - pallets met daarop 25 kilometer (!) druppelslang en -rechts - onderdelen voor de nieuwe oogstwagens.
FOTO LINKSONDER - Bayer heeft dit jaar een veldproef liggen

op het bedrijf van Goossens. Hierin worden verschillende
gewasbeschermingsmiddelen getest op hun werking tegen
de aardbeibloesemkever.
FOTO RECHTS MIDDEN - In een van de wandelkappen

checkt adviseur Jochems met een loep of er al spintjes te
bekennen zijn. ,,Tot nu toe is alles nog mooi schoon. Hopelijk
houden we dat de komende tijd zo.''
FOTO RECHTSONDER - Half april zijn de eerste bloemetjes in

de wandelkappen open. ,,Volgende week kunnen we hier de
hommels al wel uitzetten'', aldus Jochems.
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,,Vroeger hadden we af en toe eens een keer last van witte
vlieg. Maar de laatste jaren is het een structureel probleem
geworden.''

,,We hebben Flipper twee keer ingezet tegen bladluis en dat
is goed bevallen. Binnen drie tot vier dagen was het gedaan
met de luizen.''

,,De laatste jaren levert de bedekte teelt structureel meer op.
Met de bouw van 3,5 hectare stellingen kies ik dus voor een
stukje toekomst.''

Rob van Leijsen en Mark Verkooijen, medewerkers

Rob Weijs, medewerker VieVerde en Bart Joosten,

Marcel Goossens, aardbeienteler in Nispen (N-Br.).

Jong Fruit B.V. in Dongen (N-Br.).

teeltadviseur bij Mertens.

Terug in de tijd
Beverwijk, zomer 1922: 'Aardbeientelers te Beverwijk passen voor het eerst een 'lint zonder einde'
(lopende band) toe om sloffen met aardbeien
snel en zonder kneuzingen vanuit handkarren
naar het stoomschip te transporteren dat in het
Noordzeekanaal ligt. Mannen geven vanaf de karren de aardbeiensloffen aan elkaar door naar de
lopende band. Kinderen op klompen kijken toe.'

HH Global

Dit is een uitgave van:
Bayer CropScience SA-NV
Energieweg 1
P.O. Box 231
NL-3640 AE Mijdrecht
Onze gebruiksadviezen, zowel mondeling als
schriftelijk verstrekt, berusten op uitgebreide
proefnemingen. Wij adviseren naar beste
weten volgens kennis van zaken van dit ogenblik, echter zonder daarvoor aansprakelijkheid
op ons te nemen, omdat opslag/bewaring en
toepassing zich aan onze controle onttrekken.
Beschrijvingen van een product, resp. gegevens
over de eigenschappen daarvan betekenen
niet, dat verantwoordelijkheid wordt gedragen bij eventuele schade. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór
gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Bayer Crop Science aanvaart geen enkele
verantwoordelijk over gepubliceerde uitspraken
en/of meningen. Niets uit deze uitgave mag
worden verveelvoudigd of openbaar worden
gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder
schriftelijke toestemming van Bayer Crop
Science SA-NV.

Foto: Nationaal Archief/Collectie Spaarnestad/Het Leven/Fotograaf onbekend

NIEUW: SIVANTO PRIME

WELKOME AANVULLING TEGEN WITTE VLIEG, LUIS EN TRIPS
Onlangs is Sivanto Prime toegelaten in de bedekte teelt van aardbeien. Sivanto Prime heeft een
zeer snelle aanvangswerking en werkt tegen witte vlieg, luis en trips. Zowel de larven als de
adulten worden bestreden. Naast de contactwerking wordt de werkzame stof van Sivanto Prime
ook opgenomen door het blad en opwaarts systemisch getransporteerd richting de groeipunten.

Tips voor een juiste toepassing

In de geïntegreerde teelt van aardbei kan Sivanto Prime prima worden toegepast omdat het middel voor de

•

In de grondgebonden bedekte teelt: maximaal 1 toepassing per 12 maanden

meeste nuttigen en bestuivers veilig is. Met de inzet van roofwantsen moet worden opgelet. Sivanto Prime

•

Veiligheidstermijn 3 dagen

mag tijdens de bloei worden toegepast mits niet gemengd wordt met een fungicide uit de groep van de DMI-

•

Mag toegepast worden tijdens de bloei

•

Veilig voor nuttigen, m.u.v. roofwantsen

•

Veilig voor bestuivers

•

Niet mengen met DMI-Fungiciden (FRAC groep 3) tijdens de bloei

•

Werkzaam tegen o.a. wittevlieg, trips en luis

•

Gebruik voldoende water, een uitvloeier is niet nodig.

fungiciden (FRAC groep 3). Om resistentie te voorkomen dient afgewisseld te worden met middelen uit een
andere chemische groep. Te denken valt aan Oberon in de bedekte niet grondgebonden teelt.

Positionering Sivanto Prime
Voor de bestrijding van witte vlieg kan Sivanto Prime worden ingezet in een dosering van 0,0625%. Met deze
dosering worden ook luizen en trips bestreden. Indien Sivanto Prime alleen voor luizen wordt ingezet is 0,05%

•	In de niet-grondgebonden bedekte teelt: maximaal 2 toepassingen per 12 maanden,
interval 10 dagen

voldoende. Zet Sivanto Prime bij voorkeur in vanaf het moment dat er bloei aanwezig is. Indien nodig kan
Sivanto Prime worden herhaald na 10 dagen in de niet-grondgebonden bedekte teelt van aardbei om de cyclus
van het plaaginsect te doorbreken.
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Meer weten over Sivanto Prime? Ga naar: www.agro.bayer.nl
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