
BESCHERMING TEGEN BODEMMOEHEID MET VELUM® PRIME 
Verzekering voor uw kapitaal, vanaf de start… 

Het areaal aardappelen in Belgïe groeit jaar na jaar. Hierdoor komen we in situaties terecht van een steeds kortere rotatie 
van aardappelen. De combinatie van veel aardappelopslag gedurende de laatste jaren en in het algemeen ook meer 
groenten in de rotatie, maakt dat het aantal percelen dat de kampen heeft met bodemmoeheid steeds toeneemt. Op 
zich zal bodemmoeheid niet altijd visueel zichtbaar zijn tijdens het groeiseizoen; het is vaak pas bij de oogst dat men 
door de tegenvallende kwaliteit en opbrengst het probleem opmerkt.  
Hoog tijd dus om uw bodemkapitaal te helpen beschermen tegen bodemmoeheid ! 

BODEMMOEHEID VRAAGT EEN GEÏNTEGREERDE AANPAK

Gezien bodemmoeheid het resultaat is van een complex van factoren (schimmels/ziekten, insecten, 
structuurproblemen, aaltjes, … ), vraagt het probleem een geïntegreerde aanpak: 

 

Resistente variëteiten zijn vaak enkel resistent tegen 
één type nematode. Hierbij wordt vermenigvuldiging 
van deze soort verhinderd, maar is de variëteit zelf 
vaak gevoelig aan aantasting door dit soort 
nematoden. 

Bestrijding van aardappelopslag in andere teelten is enorm 
belangrijk in de aanpak van bodemmoeheid. 

 

Houd rekening met het feit dat andere teelten binnen de rotatie eveneens waardplant kunnen zijn voor nematoden 
(bv. vele groenteteelten en zelfs maïs en tarwe zijn waardplanten voor vrijlevende- en wortelknobbelaaltjes). 

  VELUM® PRIME: nieuwe oplossing in de aanpak van bodemmoeheid !

• Gebruiksvriendelijk: kan vollevelds gespoten worden
• Inwerking binnen de 3 dagen tot op 10 – 20 cm
• Mengbaar met vloeibare stikstof
• Plantvoorbespuiting eveneens mogelijk

VELUM® PRIME: BEWEZEN MEEROPBRENGST !

Bedrijfshygiëne Keuze variëteit 

Teeltrotatie 

Gewasbescherming 

0,625 L/ha 



Gedep. handelsmerken Bayer Group.  Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de 
productinformatie. Voor verdere productinformatie met inbegrip van gevaarzinnen en symbolen, raadpleeg www.fytoweb.be 

 Velum® Prime is een oplossing tegen bodemmoeheid in alle
situaties: zowel in aanwezigheid als in afwezigheid van
(schadelijke) nematoden !

 Ook in nieuwere variëteiten zoals Fontane,
Challenger, Amora, Ibiza, Sinora,… is er een
mooie meeropbrengst t.o.v. onbehandeld.

ROTATIE = FACTOR VOOR RENTABILITEIT

VELUM® PRIME, VERZEKERING VOOR EEN GEGARANDEERDE OOGST: 
 Meer opbrengst, betere kwaliteit
 Rendabel voor alle rotaties 1/3 en 1/4
 Vloeibaar, toepasbaar voor iedereen
 Mengbaar met gebruikelijke middelen (vloeibare N, …)

Velum® Prime is altijd rendabel vanaf 
een rotatie van gemiddeld 1/4 of korter 


