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Onkruidbestrijding Engels raaigras
Om o.a. duist, straatgras en breedbladigen te bestrijden kunt u direct na zaai een bespuiting
uitvoeren met 3 – 4 l/ha Tramat 200 EC. Ook na opkomst vanaf 2 – 3 spruiten raaigras kan deze
bespuiting alsnog uitgevoerd worden.

Slakkenbestrijding
Derexx en Iroxx zijn slakkenbestrijders op basis van ijzer-III-fosfaat. De korrels zijn attractief
voor naaktslakken. Derrex is een voordelige drooggeperste korrel. Deze voldoet uitstekend om
slakken te bestrijden in gewassen zoals graszaad en granen.
Werking:
Na opname van een korrel stopt de vraat direct. De slakken zoeken een schuilplaats, veelal in de
grond, en gaan daar na enkele dagen dood.
Advies Derrex:
 Strooien zodra slakken worden waargenomen of meezaaien als slakkenvraat wordt
verwacht.
 Dosering 7 kg/ha
 De behandeling herhalen als alle korrels zijn weggevreten en er nog steeds slakken
worden waargenomen.

Wintergranen
Binnenkort is het weer tijd om wintertarwe te zaaien. De rassenkeuze ten aanzien van
opbrengst, ziekte- en legeringsgevoeligheid speelt hierin een grote rol. Bespreek dit met uw
adviseur en bekijk daarbij de opbrengsten van ons tarweproefveld. Op dit moment kunnen we
nog alle rassen leveren. Heeft u de voorkeur voor een bepaald ras, bespreek dit dan met ons, om
tijdig het zaaizaad te kunnen leveren.
Van wintergerst kunnen
gerstevergelingsvirus.
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Loofdoding van consumptieaardappelen
Momenteel zijn de omstandigheden zodanig dat er voldoende vocht rond de knollen zit en er dus
veilig Reglone gebruikt kan worden.
Advies bij de huidige vochtige omstandigheden:
- Op een afrijpend gewas kan 2,5 – 4,0 l/ha Reglone worden toegepast
- Op een nog groen en zwaar gewas verbetert een splittoepassing het resultaat. Spuit het
gewas open met Reglone (2,0 l/ha), na drie tot vijf dagen gevolgd door nogmaals Reglone
(2,0 l/ha)
Reglone toepassen met minimaal 400 l/ha water. Van Reglone is de maximale dosering per
teeltcyclus 4,0 l/ha, en mag 2 maal per teeltcyclus worden toegepast. Indien nodig kan ook
Reglone Bold worden ingezet (maximaal 4,0 l/ha en 1 toepassing per teeltcyclus).
Voeg bij het doodspuiten altijd een knolbeschermend phytophthora-middel (0,5 l/ha Ranman
Top of 0,5 l/ha Canvas) toe.

Gewasbeschermingsmonitor
U bent verplicht om binnen twee maanden na een teelt een gewasbeschermingsmonitor in te
vullen. Met deze monitor dient u aan te geven of de getroffen teeltmaatregelen hebben
gewerkt. Het gaat daarbij onder meer om de teeltfrequentie en de voorvrucht (vruchtwisseling),
rassenkeuze en uitgangsmateriaal en monitoring van schadelijke organismen in het gewas. Ook
moet u aangeven welke gewasbeschermingsmiddelen zijn gebruikt en welke emissiebeperkende
maatregelen getroffen zijn.
De verplichting tot het bijhouden van de monitor ligt bij de teler. Telers met uitsluitend minder
dan twee hectaren gras- of maïsteelt hoeven geen monitor bij te houden.
Voor diegene die nog een gewasbeschermingsmonitor moeten invullen, hebben wij exemplaren
beschikbaar. Vraag uw adviseur om een gewasbeschermingsmonitor.

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.

