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Zaaiuien
De eerste zaaiuien staan in het vlagblad, maar de stand binnen het perceel is zeer wisselend. In
het vlagbladstadium kan niet met contactherbiciden gewerkt worden. Wel kan met lage
doseringen Stomp en Chloor IPC het eventueel aanwezige onkruid aangepakt worden. Ook AZ 500
kan aan bovenstaande middelen worden toegevoegd als er voldoende vocht na de bespuiting
beschikbaar is. Vraag uw adviseur om een passend advies.

Onkruidbestrijding zomergranen
Zowel in zomertarwe als in zomergerst kan het onkruid bestreden worden met de onderstaande
combinaties:
 1 – 1,5 l/ha Primstar + 1,5 – 2,0 l/ha MCPA (bij grasonderzaai) of
 0,4 – 0,6 l/ha Starane Top + 30 – 45 gr/ha Traton SX + 2,0 l/ha MCPA
Als ook aardappelopslag bestreden moet worden kan aan de Primstar-MCPA-combinatie nog 0,4 –
0,6 l/ha Starane Top worden toegevoegd.
Bij aanwezigheid van akker- en melkdistel, hoefblad, veenwortel, akker- of haagwinde en
cichorei- of witlofopslag kan 1 – 1,5 l/ha Primstar vervangen worden door 1,0 l/ha Tapir.
Als ook duist en windhalm bestreden moeten worden, kan alleen in zomertarwe:
- 130 gr/ha Capri Twin + 0,3 l/ha Starane Top + 1,0 l/ha MCPA + 1,0 l/ha Olie
- 130 gr/ha Capri Twin + 1,0 l/ha Primstar + 1,0 l/ha MCPA + 1,0 l/ha Olie.
In zowel zomergerst als zomertarwe kunt u diverse grassen zoals duist, windhalm en raaigrassen
bestrijden met Axial 50 (0,9 – 1,2 l/ha) of met 1 – 1,2 l/ha Puma Extra + 1 l/ha Olie. Gebruik de
hoogste dosering bij bestrijding van duist en raaigrassen.

Suikerbieten
Onder de wisselende omstandigheden van afgelopen weken is het niet altijd mogelijk om het
onkruid op het juiste moment goed aan te pakken. Ter versterking op moeilijke onkruiden zoals
herik, varkensgras, kleefkruid, ereprijs kunt u 15 gr/ha Safari toevoegen en bij kamille,
hondspeterselie de dosering Safari verhogen naar 30 gr/ha. Als varkensgras, kamille,
hondspeterselie of aardappelopslag in het perceel voorkomen 0,3 – 0,5 l/ha Lontrel toevoegen
aan het LDS. Nooit Lontrel en Safari in één bespuiting toepassen.
Tegen grasachtigen, duivekervel, zwarte nachtschade, kamille, zwaluwtong en tegen nakiemers
kunt u vanaf het 4-bladstadium 0,3 – 0,5 l/ha Dual Gold of 0,3 l/ha Frontier Optima toevoegen.

Beperkte levering op Koningsdag
Op Koningsdag, donderdag 27 april, zullen we slechts beperkt bestellingen afleveren. Alleen de
bestellingen die ’s morgens vóór 09.30 uur gedaan zijn, zullen dezelfde dag geleverd worden. ’s
Middags vindt er géén bezorgronde plaats. U kunt wel bij ons de hele dag terecht om producten
af te halen.

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.

