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In dit akkerbouwbericht willen wij u graag informeren over kiemremmer op aardappelen, over 
onkruidbestrijding in wintergranen en ratten en muizenbestrijding. 

 
Kiemremmer op aardappelen 
Om uw aardappelen lang te kunnen bewaren heeft een kiemremmer tijdens het inschuren de 
beste werking. Het enige nadeel van een kiemremmer tijdens inschuren is de kans op schilbrand. 
Het optreden van schilbrand is in eerste instantie sterk afhankelijk van het ras. Daarnaast spelen 
de rooiomstandigheden een grote rol: een droge afgeharde knol is minder gevoelig dan een natte 
en niet afgeharde knol. De gebruikte dosering maakt hierbij geen verschil.  
Advies: 
Gro-Stop Ready   Per ton:   Per 100 ton:    

             150 ml   15 ltr 

 
Kiemremmer op aardappelen die behandeld zijn met MH 
Aardappelen die op de juiste manier zijn behandeld met MH zijn in de bewaring minder 
kiemlustig. Voor lange bewaring zal er daarentegen alsnog een kiemremmer moeten worden 
toegepast. U kunt tijdens het inschuren de aardappelen behandelen met kiemremmer of 
beginnen met een ruimtebehandeling zodra er witte kiempuntjes op de aardappel zichtbaar 
worden. Dit zal bij een kiemlustig ras veel eerder zijn dan bij een minder kiemlustig ras. 
Controleer uw aardappelen regelmatig !   
 

Bijmengen slakkenkorrels in wintertarwezaad 
We zien nog steeds een erg hoge slakkendruk. Het is daarom verstandig om slakkenkorrels bij 
het zaaizaad te mengen. Ons advies is om Sluxx HP bij te mengen. Deze korrels hebben een 
formulering met een harde korrel die minder snel kapot gaat tijdens het mengen en zaaien.   
Ook blijft deze korrel onder vochtige omstandigheden in de grond vrij lang zijn werking 
behouden.  Advies:  Sluxx HP  7,00 kg/ha 

 

Onkruidbestrijding in wintergranen 
Als er na het zaaien van wintergranen een bodemherbicide wordt toegepast, begint u met een 
schone teelt. Door een wijziging van het etiket van Javelin mag er nog maar 1 liter per hectare 
gespoten worden. Beter is de mogelijkheid van Herold te benutten in een dosering van 0,4-0,6 
ltr/ha. Herold is toegestaan in vóór opkomst toepassing in wintertarwe en na opkomst in 
wintergerst. Herold heeft een goede werking op Duist en Windhalm. Voorwaarde voor een vóór 
opkomst toepassing is een goed gesloten zaaibed, de voorkeur gaat uit naar een toepassing in 
het 2-3 blad stadium van het gewas. Tevens bestaat dan de mogelijkheid  om een 
bladluizenbestrijding te combineren met de onkruidbespuiting ter voorkoming van 
gerstevergelingsvirus. 
 

Ratten en muizenbestrijding 
Het najaar dient zich weer aan en daarmee ook de groter wordende druk van ratten en muizen in 
en rondom de gebouwen. 
 



Sinds 1 juli 2015 is toepassing van rodenticiden, ook op het eigen bedrijf alleen toegestaan 
indien u in het bezit bent van een licentie “knaagdierbestrijding” in aanvulling op uw geldige 
“Spuitlicentie”, de laatste cursus hiervoor wordt door ons op 22 oktober a.s. gegeven. Indien u 
dit niet heeft zult u voor de ongediertebestrijding een professionele ongedierte bestrijder moeten 
inschakelen. 
 
Bestrijding ratten en muizen op het eigen bedrijf dient te gebeuren volgens het IPM (Integrated 
Pest Management) systeem, dit bestaat uit een aantal basisprincipes die in ieder situatie toe te 
passen zijn, waarbij de prioriteit ligt op wering en vangmaatregelen, zoals plaatsen van 
vangkooien, klemmen of combinatie’s hiervan, wij hebben voor u diverse soorten in ons 
assortiment.  Als laatste maatregel mogen chemisch middelen worden ingezet, nieuw is dat sinds 
10-juli-2015 om de gebouwen (buiten dus) Zwarte ratten weer bestreden mogen worden met de 
toegelaten chemische middelen, o.a. Rodilon. 
 
 

Korte tips: 
- Let bij de toepassing van Reglone en Dragoon als loofdoder goed op de toegestane   
  hoeveelheden/toepassingen: 
 

 
 

 
 
- Broeiremming maiskuil: voeg een broeiremmer/en-of conserveermiddel toe tijdens het     
maishakselen, dit voorkomt onnodige broeiverliezen, aangewezen produkten hiervoor zijn:   
Pioneer 11A44, EM silage en Bonsilage Mais. 
Wilt u enkel een toplaagbehandeling uitvoeren dan is het advies: Silostar Liquid HD, dit is de 
opvolger van Topform, welke niet meer verkrijgbaar is. 
Dosering Silostar Liquid HD: 0,25 ltr / m2 toplaag. 


