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SLIM SPUITEN

De heer en mevrouw Potjes uit Oterleek zijn negen jaar 
actief én slim gebruiker van de adviesmodules:

Wij hebben gekozen voor de adviesmodules Gewis, Prophy en Uien 
omdat bestrijdingsmiddelen tegenwoordig steeds duurder worden.  
Een effectief gebruik is daarom van belang, zowel voor milieu als  
portemonnee. De programma’s geven goed aan wanneer er risico’s 
zijn en wanneer het beste gespoten kan worden. 
 
Iedere dag kijken we ’s ochtends en ’s middags om na te gaan of  
we moeten spuiten. Het weerbericht van 12.00 uur geeft hierbij  
de beste index, omdat die ook de gegevens van het weerstation  
meeneemt. Als je ’s ochtends kijkt, zijn nog niet alle gegevens van 
bladnat verwerkt.
 
Eén van de grote voordelen is dat je enkele dagen van te voren 
kunt kijken wanneer de bescherming afloopt. Zo kun je hier met 
de dagelijkse planning rekening houden. 
 
Naast adviessystemen voor aardappelen en uien gebruik ik ook  
Gewis voor het raadplegen van de keuze van de middelen en het  
juiste tijdstip van spuiten. Eventueel aangevuld met het advies van  
de teeltadviseur.
Als het weerbericht slecht weer afgeeft en het land is op dat moment 
nog goed berijdbaar dan willen we nog wel eens eerder spuiten dan  
geadviseerd. Als je wacht tot het laatste moment is het mogelijk dat je 
niet kan spuiten vanwege de natte ondergrond. Het programma geeft 
dan wel een lagere dosering. Ook worden er dan middelen gebruikt 
met een betere regenvastheid. Hierdoor krijg je geen aftrek voor 
afspoeling.

‘Op mogelijk kritische dagen  
voor Phytophthora is de  
bladnatperiode in de ochtend  
een belangrijke factor in het 
advies. Als je ’s ochtends  
kijkt, wordt gerekend met de 
verwachte bladnatperiode.  
Om 12.00 uur worden de  
gegevens van het weerstation  
in het gewas gebruikt.’ 



Juiste moment
Er zijn van die dagen, dat het beste spuitmoment 

lastig in te schatten is. Agrovision geeft ook bij 

twijfelachtig weer het juiste advies. Ook geven 

wij advies op welk moment van de dag u het bes-

te kunt spuiten.Agrovision beheert een landelijk 

dekkend netwerk van weerstations. Er staat er 

altijd eentje bij u in de buurt. U heeft de meest regionale weergegevens onder handbereik. 

Juiste middel
U maakt slim gebruik van de databank van Agrovision waarin alle eigenschappen van de 

gewasbeschermingsmiddelen zijn opgeslagen. U weet altijd zeker, dat het middel dat wij  

u adviseren een toegelaten middel is.

Slim Spuiten tegen:
l	 Phytophthora in aardappelen

l	 Valse meeldauw en bladvlekkenziekte in uien

l	 Schimmelziekten in tarwe en gerst 

l	 Schimmelziekten in kool 

l	 Vuurbestrijding in bloembollen, tulp, lelie en gladiool

l	 Bladvlekkenziekte in knolselderij

l	 Altenaria en meeldauw in wortelen

SLIM SPUITEN
Slim Spuiten is bewust spuiten op het juiste moment, met het juiste middel en de  

juiste dosering. Daarmee bespaart u op het middelengebruik en het aantal bespui-

tingen; u vermindert de kosten en haalt een optimaal rendement uit uw gewas. 

Agrovision heeft slimme adviessystemen waarmee u op elk moment (online) be- 

trouwbare adviezen krijgt. Advies op het gebied van het juiste moment en de do-

sering, maar ook gericht op de bescherming van het gewas tegen schimmelziekten, 

bijvoorbeeld Phytophthora in aardappelen.

Juiste dosering
Slim Spuiten is bewust spuiten met de juiste dosering. In 

perioden dat de ziektedruk klein is, kunt u toe met een ruimer 

interval. Zijn de omstandigheden ongunstiger en moet u een 

kleinere interval toepassen, dan geeft het systeem haarfijn 

aan op welke momenten u het hoogste effect van het mid-

del behaalt. Slim Spuiten houdt rekening met bijvoorbeeld de 

Phytophthoradruk. 

Het systeem past zelf 

de hoeveelheid aan 

de omstandigheden 

aan en komt altijd 

met het optimale 

advies. 

Juiste systeem
Slim Spuiten is een (online) concept van Agrovision. U kunt 

zelf bepalen voor welke gewassen u adviezen wilt ontvangen. 

Vervolgens kunt u op ieder gewenst moment kijken wat het 

systeem u adviseert.

De combinatie van het
advies van uw adviseur
en het advies van het 
adviessysteem van 

Agrovision helpt u bij 
het nemen van de  

dagelijkse beslissingen.  
Op deze manier gaat 

u nog slimmer gebruik 
maken van gewasbe-
schermingsmiddelen.

Ook uw adviseur 
adviseert Slim Spuiten!


