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Plantuien
Bij droge en afgeharde omstandigheden kan met contactmiddelen bovenstaand onkruid
bestreden worden. Bij aanwezigheid van kamille of varkensgras kan dit met:
 0,25 l/ha Basagran + 0,25 l/ha Emblem Flo + 0,12 – 0,18 l/ha Starane Top
Bij aanwezigheid van kruiskruid, melde (uitstaande) of kroontjeskruid kan gespoten worden met:
 0,25 l/ha Emblem Flo + 0,25 – 0,5 l/ha Lentagran + 0,12 – 0,18 l/ha Starane Top
Als de omstandigheden weer vochtig worden, kunnen bodemherbiciden weer aangevuld worden
met bijvoorbeeld:
 1,0 l/ha Wing P + 0,5 l/ha Pyramin + 0,5 – 1,0 l/ha Chloor IPC + 0,2 l/ha AZ 500

Zaaiuien
De stand van de percelen in ons gebied is zeer verschillend: van net gezaaid tot bijna
vlagbladstadium en zeer wisselende opkomst binnen een perceel. In het kramstadium kan onder
de huidige droge omstandigheden gespoten worden met contactherbiciden, bijvoorbeeld:
 0,15 – 0,3 l/ha Emblem Flo + 0,1 l/ha Starane Top
Emblem Flo kan ook vervangen worden door Bromotril. Vraag uw adviseur om een passend
advies.
Bij voldoende vocht kunnen bodemherbiciden worden aangevuld:
 0,25 l/ha Stomp + 0,5 l/ha Chloor IPC + 0,2 l/ha AZ 500 of
 0,5 l/ha Wing P + 0,5 l/ha Chloor IPC + 0,2 l/ha AZ 500
In het vlagbladstadium kan alleen gespoten worden met de volgende combinatie:
 0,25 – 0,5 l/ha Stomp + 0,5 l/ha Chloor IPC

Onkruidbestrijding witlof / cichorei
Vanaf 70% opkomst kan de onkruidbestrijding worden gestart met het lage-dosering-systeem
(LDS):
 1e bespuiting (kiemplant):
0,25 l/ha Kerb Flo + 0,5 l/ha Legurame + 0,5 l/ha Chloor IPC + 30 - 50 ml/ha AZ 500
 2e bespuiting (1e blad):
0,25 l/ha Kerb Flo + 0,5 l/ha Chloor IPC + 5 – 10 gr/ha Safari + 50 – 70 ml/ha AZ 500
 3e bespuiting (2e blad):
0,25 l/ha Kerb Flo + 0,5 l/ha Legurame + 0,5 l/ha Chloor IPC + 70 – 100 ml/ha AZ 500
 4e bespuiting (3e blad):
0,25 l/ha Kerb Flo + 0,5 l/ha Chloor IPC + 5 – 10 gr/ha Safari
AZ 500 kan aan het LDS-systeem worden toegevoegd en is een versterking op kamille, klein
kruiskruid en meldes. Vanaf het 3-bladstadium kan de combinatie versterkt worden met 0,3 l/ha
Frontier Optima (bij hondspeterselie, bingelkruid en veelknopigen) of 0,1 l/ha Dual Gold (bij
kamille, zwarte nachtschade en bingelkruid).

In onderstaande tabel staan van alle middelen de doseringen en intervallen:
Product

Kerb Flo
Legurame

Maximale
dosering
per keer
0,25 – 2,5 l/ha
7,0 l/ha

Maximaal
aantal
toepassingen
5
2

Maximale
dosering per
teelt
3,75 l/ha
14 l/ha

Minimale
interval
(dagen)
5
14

Chloor IPC

0,5 – 1,0 l/ha

12

4 – 6 l/ha

5

Dual Gold
Safari

0,1 – 0,3 l/ha
10 – 30 gr/ha

6
4

1,3 l/ha
60- 120 gr/ha *

5
7

Frontier

0,3 – 0,45 l/ha

3/2

0,9 l/ha

7

AZ 500
0,04 – 0,2 l/ha
3
0,2
*max dosering safari in witlof 60 gr/ha; in cichorei max 120 gr/ha

6

Onkruidbestrijding in aardappelen
Na het frezen kan op een bezakte, vochtige rug een bodemherbicide worden toegepast. Als
allround combi voor zowel pootgoed als consumptie adviseren wij:
 4,0 l/ha Boxer + 0,5 – 0,75 l/ha Sencor
Bij niet Sencor-tolerante rassen (zie Sencor-app van Bayer) kan de volgende combinatie:
 4,0 l/ha Boxer + 1,0 – 1,5 l/ha Afalon
Als veel melden worden verwacht kunnen de volgende combinaties worden toegepast:
 2,5 l/ha Challenge + 1,5 l/ha Afalon (ruim voor opkomst spuiten) of
 2,5 l/ha Boxer + 2,0 l/ha Proman + 1,5 l/ha Afalon of 0,3 l/ha Sencor (tot opkomst)
Als veelknopigen het probleem zijn kunnen de volgende combinaties:
 2,0 l/ha Challenge + 175 ml/ha Centium + 1,5 l/ha Afalon of 0,3 l/ha Sencor
(deze combinatie dient ook ruim voor opkomst gespoten te worden) of
 3,0 l/ha Boxer + 3,0 l/ha Proman (tot 20% opkomst)
Enkele algemene opmerkingen:
Proman heeft een breed onkruidspectrum, is zeer veilig en zacht voor het gewas (ook toelating
in pootaardappelen) en kent geen rasbeperkingen.
Centium, Challenge en Linuron (Afalon) dienen ruim voor opkomst gespoten te worden in
verband met gewasreactie. Boxer, Sencor en Proman kunnen tot bij opkomst gespoten te
worden. Let op dampwerking van Boxer en Challenge in de buurt van bloeiende tulpen of
boomgaarden.

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

Wintertarwe
Blijf uw wintertarwe goed controleren op de aanwezigheid van ziekten. Gele roest die vaak
latent aanwezig is, komt in sommige rassen voor en kan bij warme en vochtige omstandigheden
snel uitbreiden. Zie voor de bestrijding van gele roest de vorige nieuwsbrief of vraag uw
adviseur.

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 erantwoording ligt.

