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Stikstofbenutting bij vloeibare meststoffen
Bij toepassing van vloeibare meststoffen (urean, drijfmest) vinden stikstofverliezen plaats. Om
dit te beperken kan aan de meststof Vizura worden toegevoegd. Vizura is een stikstofstabilisator
die er voor zorgt dat de omzetting van ammoniumstikstof naar nitraatstikstof in de bodem wordt
vertraagd. Daardoor heeft het gewas langer de beschikking over de ammoniumstikstof wat de
groei en ontwikkeling van het gewas ten goede komt. Ook is de ammoniumstikstof minder
uitspoelingsgevoelig dan de nitraatstikstof, wat de stikstofefficiëntie voor het gewas verhoogd.
Dosering Vizura: 2 l/ha
Na de toepassing van urean wordt de ureumstikstof omgezet naar ammoniumstikstof. Hierbij
komt ook ammoniak vrij. Als dit proces in de grond plaatsvindt blijft de stikstof behouden. Als
deze omzetting aan het oppervlak plaatsvindt, treedt ammoniakvervluchtiging op. Hierbij gaat
stikstof verloren. Om deze omzetting te vertragen kan Limus aan de urean worden toegevoegd.
Dosering Limus: 0,5 l/ha

Nieuwe toelatingen
Fox 480 SC heeft per 9 maart weer een tijdelijke toelating gekregen in graszaad. Deze tijdelijke
toelating duurt 120 dagen. Fox 480 SC (480 gr/l bifenox) mag eenmaal na -opkomst worden
toegepast in deen dosering van 0,65 l/ha en is nodig om moeilijke onkruiden als ereprijs,
akkerviool en paarse dovenetel te bestrijden.
Beloukha heeft een toelating als loofdoder in aardappelen gekregen. Het is een product van
natuurlijke oorsprong en mag twee keer met 16 l/ha worden toegepast. Verdere informatie volgt
later.
Cymbal flow (cymoxanil) heeft een toelating gekregen in aardappelen met 6 toepassingen van
0,5 l/ha en een interval van 7 dagen.

KUG-toelatingen
Er komen steeds meer KUG-toelatingen (Kleine Uitbreiding Gewassen). Hiervoor is door de
fabrikant géén werkzaamheids- en fytotoxiciteitsonderzoek uitgevoerd. Gebruik van dit middel
in het KUG-toelatingsgebied komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker. De
fabrikant en handel is niet verantwoordelijk voor gebruik van deze KUG-toelatingen.

Nieuw spuitseizoen
Nu het nieuwe spuitseizoen voor de deur staat, is het ook tijd om uw
persoonlijke veiligheids- en beschermingsproducten na te kijken. Zet
nieuwe filters in uw gelaatsmasker of schaf een nieuw wegwerpmasker
aan. Door deze na gebruik goed op te bergen in de afsluitbare folie, kan
deze een heel spuitseizoen mee. Zorg ook voor goede beschermende
handschoenen.

Heeft u nog vragen over b ovenstaande adviezen? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk advies!
Uitdrukkelijk merken wij op, dat wij wel adv iezen gev en doch dat het opv olgen v an deze adv iezen buiten onze f ormele v erantwoo rding ligt.

