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Bruine bonen
Bij aanwezigheid van veel melden kan vóór zaai 8 l/ha Bonalan ingewerkt worden. Dit heeft
tevens een grassenwerking. Direct na zaai kan een bespuiting uitgevoerd worden met
0,15 – 0,2 l/ha Centium + 0,5 – 0,75 l/ha Afalon. Voeg eventueel Roundup Ultimate toe op
bovenstaand onkruid. Zorg ervoor dat de bonen 3 cm. diep gezaaid zijn om een gewasreactie te
voorkomen. Na opkomst kunt u starten met Basagran en uitvloeier. Deze bespuiting na 6 à 7
dagen herhalen. Vanaf stadium 1e drietallig blad kan 1,2 l/ha Corum + uitvloeier ingezet worden.

Wortelonkruiden in tarwe
Een effectieve bestrijding van wortelonkruiden, waaronder (melk-)distels, is niet zo eenvoudig in
een bouwplan met diverse akkerbouwgewassen. Tarwe in het bouwplan biedt daarvoor de beste
mogelijkheden.
Vorig jaar zijn goede ervaringen opgedaan met Tapir. Tapir bestaat uit de middelen Primstar en
Lontrel en geeft een uitstekende bestrijding van distels, veenwortel, haagwinde, hoefblad.
Ons advies:
 1,0 l/ha Tapir + 1,0 – 2,0 l/ha MCPA (bij aardappelopslag 0,3 l/ha Starane Top toevoegen)
 45 gr/ha Traton + 1,5 l/ha MCPA (bij aardappelopslag 0,6 l/ha Starane Top toevoegen)
 2,0 l/ha MCPA (bij aardappelopslag 0,6 l/ha Starane Top toevoegen)
Spelregels voor een goede wortelonkruidbestrijding:
 Spuit bij groeizaam weer, temperaturen > 15°C.
 Toepassen als wortelonkruid goed ontwikkeld is en nog geen bloei zichtbaar is.
 Gebruik veel water, minimaal 300 l/ha, en langzaam rijden om onder in het gewas te
raken.
MCPA tot één week voor het in de aar komen toepassen; Traton SX, Starane Top en Tapir
uiterlijk tot einde vlagblad gebruiken.

Wintergerst
In wintergerst zijn de eerste aren zichtbaar. Bij het verschijnen van de aren kan de tweede
ziektebestrijding plaatsvinden. Ons advies:
 0,6 l/ha Aviator bij gedeelde ziektebestrijding of
 1,0 l/ha Aviator bij een enkelvoudige toepassing.

Vogelafweer
Wij kunnen verschillende artikelen leveren om ongewenste vogels af te schrikken en te verjagen.
De mogelijkheden zijn heel divers: knalapparaten, laserlampen, door wind aangedreven
vogelverschrikkers en vliegers, opblaasbare vogelverschrikkers, kunststof kraaien of roofvogels,
of vogelafweer met geluid. Informeer naar de mogelijkheden.

Zaaiuien
De stand van de percelen in ons gebied is zeer verschillend: van nog niet/net gekiemd tot eerste
echte pijpje 5 cm.
In het vlagbladstadium kan alleen gespoten worden met de volgende combinatie:
 0,25 - 0,5 l/ha Stomp + 0,5 l/ha Chloor IPC
Vanaf stadium eerste pijpje 3 cm. bij alle plantjes kunt u afhankelijk van de
weersomstandigheden, afharding en grootte van de onkruiden starten met één van de volgende
combinaties:
Op grijze grond en afgeharde omstandigheden:
 0,25 – 0,5 kg/ha Lentagran WP + 0,15 – 0,4 l/ha Emblem Flo/Bromotil + 0,12 l/ha Starane
Top (of Basagran).
De bespuiting na 5 – 7 dagen herhalen. Daarna indien nodig herhalen. Afspuiten met een
bodemherbicide met lengtewerking.
Op zwarte grond kan vanaf stadium eerste echte pijpje gespoten worden met:
 0,5 tot 1,0 l/ha Wing P + 0,5 l/ha Chloor IPC + 0,25 – 0,5 kg/ha Pyramin

Ziektebestrijding in tweedejaars plantuien
Wanneer de plantuien elkaar raken in de rij kan men starten met de ziektebestrijding. Start
tijdig met eventueel mancozeb om dan bij de tweede bespuiting op iets grotere plantuien
preventief Fubol Gold of Acrobat in te zetten.
Advies




valse meeldauw:
1e bespuiting: 2,5 kg/ha Mancozeb of 2,5 kg/ha Acrobat met uitvloeier
2e + 3e bespuiting: 2,5 kg/ha Acrobat met uitvloeier of 2 kg/ha Fubol Gold
Vervolgens: 2,5 kg/ha Mancozeb of 2,5 kg/ha Acrobat met uitvloeier

Aandachtspunten:
 Mangaannitraat (1 l/ha) de eerste twee bespuitingen toevoegen
 Later in het seizoen kunnen middelen tegen bladvlekken worden toegevoegd.
 Indien er neerslag voorspeld wordt, kunt u de fungiciden beter laten hechten door
Promotor (0,3 – 0,5 l/ha) toe te voegen aan een bespuiting.

Onkruidbestrijding capucijners
In capucijners kan op klein onkruid gespoten worden met 0,5 – 1,5 l/ha Basagran + uitvloeier.
Deze bespuiting kan één keer worden herhaald. Later kan nog Corum ingezet worden: 1 maal
1,25 l/ha of 2 maal 0,625 l/ha.
Wanneer men vreterij van de bladrandkever constateert kan men een behandeling uitvoeren met
0,3 l/ha Decis drie dagen voor de onkruidbestrijding.
Vanaf ongeveer zes blaadjes kan ook een bespuiting met 1-2 l/ha Mangaannitraat uitgevoerd
worden. Tegen kwade harten kan bij begin en half-bloei ook een mangaanbespuiting effectief
zijn.

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.

