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Wintertarwe
Groeiregulatie
De wintertarwe die in het 1e knoopstadium (stadium T0 = 1e knoop los) zit kan met een
groeiregulator gespoten worden.
Basisadvies:
 0,5 -1,0 l/ha CeCeCe + 0,25 l/ha Moddus of
 0,75 – 1,0 l/ha Medax Top
Medax Top en CeCeCe kunnen bij onkruidmiddelen zoals Atlantis, Hussar, Capri Twin en Alena
bijgemengd worden; bij Moddus kan dit niet.
Bij minder stevige rassen kan afhankelijk van de groeiomstandigheden na 10-14 dagen in het 2e
knoopstadium (stadium T1) een tweede bespuiting uitgevoerd worden met:
 0,5 – 1,0 l/ha CeCeCe + 0,25 l//ha Moddus of
 1,0 l/ha CeCeCe
Ziektebestrijding:
Aan de groeiregulatiebespuitingen kan eventueel een ziektebestrijding worden toegevoegd.
Controleer uw percelen op gele roest en septoria.
Op een gezond gewas kan preventief aan de T0-bespuiting tegen septoria worden toegevoegd.
 1,0 l/ha Daconil
Op gele roest gevoelige rassen (o.a. Asano, Kometus, Mediator, Reform, Benchmark) of bij
aanwezigheid van gele roest kan aan de T0-bespuiting worden toegevoegd:
 1,2 l/ha Soleil (Soleil is tevens sterk op voetziekten)
 1,0 l/ha Opus Team
 Om deze middelen krachtiger en langer te laten werken kan hier een breedwerkend
middel zoals Daconil (1,0 l/ha) of Mancozeb (2,0 kg/ha) worden toegevoegd.

Onkruidbestrijding cichorei/witlof
Vooraf aan de zaaibedbereiding heeft men de mogelijkheid om 8 l/ha Bonalan in te werken.
Bonalan heeft een zeer goede werking tegen melde en veelknopigen en is zeer effectief tegen
grassen.
Spuit direct na het zaaien:
 2,5 l/ha Kerb Flo + 2 l/ha Chloor IPC
Voor opkomst kan er nog afgebrand worden met 1,5 l/ha Dragoon of Reglone Bold. Het onlangs
toegelaten middel AZ 500 wordt na opkomst aan het lds-systeem toegevoegd.

Onkruidbestrijding suikerbieten
Indien men de bieten na zaai nog niet heeft kunnen spuiten met Pyramin/Goltix, heeft men ook
nog de mogelijkheid om tijdens opkomst 2 l/ha Goltix + 2 l/ha Olie toe te passen. Vanaf opkomst
kan gestart worden met het lage dosering systeem. Start op kleine onkruiden met:
 0,5 l/ha Goltix + 0,75 – 1,0 l/ha Betanal maxxPro
 0,5 l/ha BOGT of BOPT
Met Betanal maxxPro zijn een aantal probleemonkruiden zoals uitstaande melde, zwaluwtong en
varkensgras beter te bestrijden. Betanal maxxPro mag vijf keer toegepast worden met
intervallen van vijf dagen. Per seizoen mag maximaal 4,5 l/ha worden gebruikt.
Later kunnen deze doseringen, afhankelijk van het bieten- en onkruidstadium verhoogd worden.
Ter versterking op o.a. varkensgras kan 15 ga/ha Safari of 0,3 l/ha Lontrel worden toegevoegd.

Onkruidbestrijding grasland
Om een hoge en kwalitatieve goede opbrengst te halen is een onkruidbestrijding in het voorjaar
al snel rendabel. Voer op klein onkruid (zuring en jacobskruiskruid moet voldoende groot zijn)
onder groeizame omstandigheden een onkruidbestrijding uit met de volgende combinaties:
 1,5 l/ha Primstar + 2,0 l/ha Cirran (= MCPA + 2,4D)
 1,5 l/ha Tapir + 2,0 l/ha Cirran
Bij aanwezigheid van zuring 1,9 l/ha Primstar of 1,5 l/ha Tapir gebruiken.
Bovenstaande combinaties hebben geen toelating in eerstejaars grasland. Gebruik hiervoor de
volgende combinatie:


1,5 l/ha Primstar + 1,5 l/ha Jepolinex Pro ( = MCPA + Dicamba)

MCPA alleen heeft geen toelating meer in grasland. De veiligheidstermijn van Primstar, Tapir en
Jepolinex Pro is 7 dagen; Cirran heeft een veiligheidstermijn van 14 dagen.

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.

