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Teelt- en spuitvrije zone en driftreducerende maatregelen
Driftreducerende maatregelen
De ingangsdatum van de verplichting om op het gehele perceel minimaal 75% driftreducerende
doppen te gebruiken, is onduidelijk. De ‘oude’ regel van 50% driftreducerende doppen in de 14
meter naast de watergangen blijft van kracht. Gewasbeschermingsmiddelen kunnen echter
andere toepassingseisen stellen (bijvoorbeeld Stomp: minimaal 90% driftreducerende doppen).
Driftreductie blijft nodig om het water schoon te houden en een effectief middelenpakket te
behouden.
Teelt- en spuitvrije zone
Ook de verandering van de teelt- en spuitvrije zone voor alle gewassen die grenzen aan
watervoerende sloten is nog niet ingevoerd. Onder een teelt- en spuitvrije zone wordt verstaan
een strook tussen het talud en de buitenste plantrij van het gewas waarin men niet mag spuiten
en bemesten. De volgende teelt- en spuitvrije zones worden momenteel gehanteerd:
Granen, graszaden, grasland en vlas:
Aardappelen, uien, wortelen:
Bieten, maïs en andere gewassen:

25 cm
150 cm
50 cm

Er bestaan nog uitzonderingen op het gebied van teelt- en spuitvrije zone om deze te kunnen
beperken bij de teelt van aardappelen, uien en wortelen. Deze kan worden verkort naar 1 meter
bij gebruik van bepaalde doppen en luchtondersteunende systemen. Bij twijfel: informeer bij
het waterschap of hou bovenstaande normen aan. Ook de kaart met teeltvrije zones (droge en
watervoerende sloten) staat op de site van Waterschap Scheldestromen.

Vloeibare fosfaatmeststof P-Focus
P-Focus is een vloeibare NPK startmeststof die tijdens het zaaien of poten toegepast kan
worden. In tijden van beperkte beschikbaarheid van fosfaat vanuit de grond (bijv. koud en nat
voorjaar) biedt P-Focus fosfaat, welke goed beschikbaar is.
P-Focus bestaat uit de volgende bestanddelen:
Totaal stikstof (N)
10%
Fosfaat (P2O5)
18%
Kali (K2O)
4%
Zwavel (S)
1%
Mangaan (Mn)
0,5%
Zink (Zn)
0,5%
Overige producteigenschappen:
P-Focus is PH-neutraal en niet zout; daardoor is P-Focus toepasbaar op het zaad. Het kan
gemengd worden met o.a. Amistar, Subliem en Actara.
Dosering:
Voor uien 30 – 50 l/ha in de rij; aardapppelen 40 – 60 l/ha P-Focus.
Als bladbemesting 20 l/ha P-Focus opgelost in minimaal 200 liter water per hectare.

Toelating Afalon/Datura
De uitverkoop van Afalon en Datura is mogelijk tot en met 30 april 2017. Beide producten mogen
opgebruikt worden tot 1 september.

Wintertarwe onkruidbestrijding
Voor een goed resultaat en om opbrengstderving te voorkomen is het belangrijk om een
bespuiting vroeg uit te voeren op kleine onkruiden in de groei.
De volgende middelencombinaties bestrijden een zeer breed spectrum aan grassen en
breedbladige onkruiden:
 0,9 l/ha Atlantis OD + 200 gr/ha Capri Twin + 1 l/ha Olie
 1 l/ha Alena + 1 l/ha Olie
 0,9 l/ha Atlantis OD + 75 ml/ha Hussar + 1 l/ha Olie

Plantuien
Met bodemherbiciden tussen planten en opkomst wordt de basis gelegd voor de
onkruidbestrijding. Tegen opkomst dient te worden gecontroleerd op bovenstaand onkruid en
kan zo nodig worden afgebrand met Roundup Ultimate. Andere middelen zoals Reglone zijn
daarvoor niet meer toegelaten. Vóór opkomst heeft Pyramin geen toelating.
Advies: 2 l/ha Boxer + 1 – 1,5 l/ha Stomp + 1 l/ha Wing P
Wing P mag eenmaal voor opkomst en twee maal na opkomst en totaal 4 l/ha. Voor zaaiuien is
het advies om Wing P alleen na opkomst toe te passen.

Zaaiuien
De basis voor een goede onkruidbestrijding ligt al vlak na zaai.
Advies: direct na zaai, op vochtige grond of na kieming bij droge grond: 0,75 – 1,0 l/ha Stomp.
Stomp mag twee keer gebruikt worden voor opkomst.

Suikerbieten
Een goede onkruidbestrijding in bieten start aan de basis met een bodemherbicide:
Standaard advies: 2 l/ha Goltix of 2-3 kg/ha Pyramin
Advies op lastige onkruiden zoals hondspeterselie, bingelkruid en veelknopigen: 75 – 100 cc/ha
Centium. Hieraan kan alleen Goltix worden toegevoegd bij aanwezigheid van kamille. Centium
kan niet met Pyramin gemengd worden !

Roundup
Het is belangrijk om voor het zaaien van uien en suikerbieten schoon te beginnen. Een Roundupbespuiting voorafgaand aan de grondbewerking is veelal zinvol. Advies: 1,5-3 l/ha Roundup
Ultimate. Bij grote onkruiden de hoogste dosering aanhouden.

Capucijners
Bij aanwezigheid van lastige onkruiden (grassen, meldesoorten, varkensgras en zwarte
nachtschade) kan voor het zaaien gestart worden met 8 l/ha Bonalan. Na zaai kan de combinatie
0,15 – 0,2 l/ha Centium + 0,5 – 0,75 l/ha Afalon gespoten worden.

Blauw maanzaad
Na zaai een bespuiting met 0,15 l/ha Centium uitvoeren.

Heeft u nog vragen over bovenstaande adviezen? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk advies!
Uitdrukkelijk merken wij op, dat wij wel adviezen geven doch dat het opvolgen van deze adviezen buiten onze formele verantwoording ligt.

