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Groeiremming en ziektebestrijding zomergranen
In zomertarwe kan als de eerste knoop voelbaar is een halmverkorting uitgevoerd worden met
0,5 – 1,0 l/ha CeCeCe + 0,25 l/ha Moddus of met 0,75 l/ha Medax Top. Komt er op het moment
van spuiten gele roest of een andere aantasting voor, dan kunt u 1,0 l/ha Soleil + 1,0 l/ha
Daconil toevoegen aan de bespuiting. Op lichte gronden kan ook nog Mangaan toegevoegd
worden.
In zomergerst kan op het 1e knoopstadium geremd worden met 0,4 – 0,6 l/ha Moddus. De
ziektebestrijding kan uitgevoerd worden met één keer 1,0 l/ha Aviator Xpro in het
vlagbladstadium of 2 x 0,6 l/ha Aviator Xpro, waarbij de eerste bespuiting aan de remming
wordt toegevoegd. Ook hieraan kan Mangaan toegevoegd worden.

Onkruidbestrijding maïs
Onkruidbestrijding in maïs bestaat meestal uit een mix van middelen met contact-, bodem- en
grassenbewerking. Een brede mix voor onkruidbestrijding van breedbladigen met grassen en
eventuele haagwinde is:
1,0 l/ha Callisto + 2,0 l/ha Gardo Gold + 0,6 l/ha Samson Extra 6% OD (+ 200 – 300 g/ha Casper
of 20 gr/ha Peak of 0,7 l/ha Kart)
Callisto bestrijdt de breedbladigen; Gardo Gold is een bodemherbicide die nodig is om de
nakiemers te bestrijden; Samson bestrijdt de grassen, zoals kweek, straatgras en hanepoot. De
toevoegmiddelen Casper en Peak (kamille/haagwinde) en Kart (haagwinde en aardappelen)
zorgen voor extra aardappelwerking of Lontrel voor bestrijding van (melk-)distel.

Suikerbieten en borium
Een tekort aan borium kan hartrot veroorzaken. De bieten hebben dan een grotere kans op een
lagere suiker- en financiële opbrengst.
Boriumgebrek is te voorkomen door borium te spuiten tussen het vierbladstadium en het sluiten
van het gewas. Advies: spuit 2,5 kg/ha Solubor DF. Hieraan kan mangaannitraat of 10 kg/ha
Microtop Bitterzout toegevoegd worden. Ook een insecticide is hieraan toe te voegen, zoals 0,5
kg/ha Pirimor. Solubor DF alleen kan ook aan de onkruidbestrijding worden toegevoegd.

Onkruidbestrijding na opkomst in aardappelen
Als de aardappelen boven komen en er nog onkruid aanwezig is, kan men met een LDS-systeem
nog een onkruidcorrectie uitvoeren. Er is keuze uit:



30 – 40 gr/ha Titus + 100 – 150 cc/ha Basagran + uitvloeier
70 – 100 cc/ha Sencor + 100 – 150 cc/ha Basagran

De toepassing van Basagran kan bij gevoelige rassen wat verbranding geven. Als er in de avond
gespoten wordt is de kans op reactie het minste. Basagran heeft alleen contactwerking zonder
nawerking. Deze onkruidbestrijding kan uitstekend worden gecombineerd met Phytophthoramiddelen zoals Orvego, die het uitvloeien bevordert.

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.

