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Onkruidbestrijding wintertarwe najaar
Op percelen wintertarwe waar o.a. veel duist, straatgras, windhalm, kamille, klein
kruiskruid, ereprijs of paarse dovenetel verwacht wordt, op percelen met veel
wortelonkruiden of op vroeg gezaaide percelen tarwe is een najaarsonkruidbestrijding
zinvol.
Wij adviseren bij voldoende bedekking van het zaad direct na zaai:
 3,0 – 4,0 l/ha Malibu of
 0,6 l/ha Herold SC
Na opkomst, vanaf 2-bladstadium met bovenstaande onkruiden:
 3,0 l/ha Malibu + 20 gr/ha Lexus of
 2,0 l/ha Activus Super + 20 gr/ha Lexus of
 0,45 – 0,6 l/ha Herold SC + 20 gr/ha Lexus
Aandachtspunten:
 Bij de toepassing direct na zaai dient het zaad goed bedekt te zijn met grond.
 AZ 500 (0,2 l/ha) kan worden toegevoegd aan de na-zaai-onkruidbestrijding. AZ 500
heeft bij voldoende vocht een goede werking op o.a. kamille, klein kruiskruid en
ereprijs
 Aan de na-opkomstbestrijding kan eventueel een luizenmiddel worden toegevoegd
tegen bladluizen die het gerstvergelingsvirus overbrengen.

Onkruidbestrijding wintergerst
In wintergerst is een najaarsonkruidbestrijding zinvol omdat in het voorjaar de
mogelijkheden beperkt zijn. In wintergerst is het advies bij voldoende bedekking:
 2 l/ha Activus Super
 2,5 – 3,5 l/ha Malibu
 0,4 – 0,6 l/ha Herold
Aandachtspunten:
 Herold heeft in wintergerst alleen een na-opkomst toelating
 Activus Super bevat pendimethalin en diflufenican; diflufenican bevat enige
contactwerking op breedbladigen, niet op grassen
 Aan de na-opkomstbestrijding kan eventueel een luizenmiddel worden toegevoegd
tegen bladluizen die het gerstvergelingsvirus overbrengen

Slakken in wintertarwe en graszaad
Controleer uw percelen op de aanwezigheid van slakken en
strooi indien nodig 7 kg/ha Derrex of Iroxx slakkenkorrels.
Bij het tarwe zaaien kunnen de slakkenkorrels gemengd
worden tijdens het zaaien. Slakken kunnen in tarwe en
graszaad flinke schade aanrichten. Vooral tussen zaai en
het drie-bladstadium is tarwe en graszaad erg gevoelig
voor slakkenschade. Bij een zware aantasting kan het
meermalen strooien van slakkenkorrels noodzakelijk zijn.

Wintergranen
De eerste wintertarwe is alweer gezaaid. De rassenkeuze ten aanzien van opbrengst-,
ziekte- en legeringsgevoeligheid speelt hierin een grote rol. Bespreek dit met uw adviseur
Op dit moment kunnen we nog de meeste rassen leveren. Heeft u voorkeur voor een
bepaald ras, bespreek dit dan met ons, om tijdig het zaaizaad te kunnen leveren.
Van wintergerst kunnen we diverse rassen aanbieden, eventueel ontsmet tegen
gerstevergelings-virus

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.

