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WEBBRIEF

Meer dan gewoon 
loofdoden

Maar Beloukha kan meer ! 

We hebben ontdekt dat de hoog geconcentreerde Pelargonzuur (680 g/l) in deze unieke formulering mooie 

nevenwerkingen bezit. Beloukha is in staat om bacterieziekten en schimmelziekten in aardappelen te bestrijden op 

basis van contactwerking. Daarmee kunnen we met recht zeggen dat Beloukha meer is dan gewoon loofdoden!

Wat is Beloukha ?       Hoe werkt Beloukha ?

 680 g/l Pelargonzuur

 Van natuurlijke oorsprong

 Alleen op een geklapt gewas

 2 toepassingen van max 16 l/ha, interval 5 dagen

 Snelle (aanvangs)werking op blad

 Stengelwerking moet ondersteund worden

 Gunstig milieuprofiel, geen residu

Phytophthora infestans en Beloukha

Deze ziekte is alom gekend. Sporen kunnen de knollen infecteren en moeten worden afgedood voordat ze met wind 

en/of neerslag de knollen kunnen bereiken. Ranman® Top is hier als nummer 1 sporendoder onmisbaar. Beloukha 

is ook in staat om deze sporen af te doden. Dit geldt zowel voor direct gekiemde als indirect gekiemde sporen 

(zoösporen).

Phoma en Beloukha

Phoma ontwikkelt zich op de stengels van het afstervende gewas. Bij natte omstandigheden 

kunnen gevormde sporen vanaf de stengel inspoelen tot bij de knollen. Via lenticellen en 

beschadigingen bij de oogst kan phoma de knol infecteren. Infectie is te voorkomen door 

na een volveldstoepassing het gewas alsnog te klappen en te spuiten. Beloukha kan phoma-

aantasting helpen te voorkomen.
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Beloukha is een nieuwe loofdoder in aardappelen. Het is de eerste loofdoder op basis van de 
natuurlijke stof Pelargonzuur (680 g/l). Een uniek en nieuw verhaal met toekomst. Beloukha 
heeft een uitstekende en snelle werking op het blad. Op de stengelwerking moet Beloukha 
ondersteund worden door andere toegelaten producten zoals Spotlight Plus. Pelargonzuur breekt 
relatief snel af, geeft geen residu en heeft een zeer gunstig milieuprofiel.
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Beloukha® (15316 N - 680 g/l nonaanzuur ) is een product van Belchim Crop Protection N.V. Spotlight® Plus (12361N - 60 g/l carfentrazone-ethyl) is een product van FMC Chemical SPRL. Ranman® Top (13467N - 160 g/l cyazofamid) is een product van ISK Biosciences Europe 
N.V. Reglone® (5581 N - 374 g/l diquatdibromide) is een product van Syngenta Crop Protection B.V.  Finale® (10645 N - 150 g/l glufosinaat-ammonium) is een product van Bayer CropScience N.V. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees aandachtig het etiket 
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Bacterieziekten, klappen en Beloukha

De beheersing van bacterieziek in pootaardappelen is één van de lastigste uitdagingen voor de pootgoedteler. 

Ondanks de vele inspanningen en projecten is bacterieziek nog steeds onvoldoende beheersbaar. Dat heeft veel te 

maken met de expressie van de ziekte die sterk gebonden is aan omstandigheden. Wat wel duidelijk is geworden, is 

dat preventieve, hygiëne- en cultuurtechnische maatregelen bijdragen aan vermindering van de problemen.

Zo is bijvoorbeeld het klappen/spuiten wat naar de achtergrond verdrongen. Want klappen/spuiten zorgt in een 

gewas voor verspreiding van bacterie middels aerosolen, is vanuit onderzoek gebleken. Met name onder natte 

omstandigheden is dat het geval. Uit laboratoriumonderzoek is gebleken dat Beloukha werking heeft op de 

bacterieziekten Dickeya dianthicola (foto-1) en Pectobacterium atroseptica (foto-2).

Spelregels Beloukha

Om de kracht van Beloukha te benutten gelden een aantal spelregels :
1. Alleen in een geklapt gewas aardappelen toepassen.
2. Mengen met een product dat sterk en effectief is op de stengel.
3. Heeft licht nodig voor een goede werking: niet ’s avonds laat spuiten dus.
4. Werkt op basis van contact, dat geldt ook voor de genoemde nevenwerkingen.
5. Voor de nevenwerkingen lijkt 5 l/ha Beloukha toereikend.
6. Beloukha niet op blootliggende knollen spuiten.

Advies :

Klappen/spuiten:

 1 l/ha Spotlight Plus + 5 l/ha Beloukha
 0,5 l/ha Spotlight Plus + 5 l/ha Beloukha (rijentoepassing)

Bij hoge onkruiddruk:

 1,25 l/ha Finale SL 14 + 5 l/ha Beloukha (rijentoepassing)

Volvelds :

 2-3 l/ha Reglone
na 5 dagen       klappen + spuiten :

 1 l/ha Spotlight Plus + 5 l/ha Beloukha
 0,5 l/ha Spotlight Plus + 5 l/ha Beloukha (rijentoepassing)

N.B. Om de nevenwerkingen optimaal te benutten is een toepassing van klappen/spuiten in één werkgang de beste optie.
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