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Plantuien 

Bij droge en afgeharde omstandigheden kan met contactmiddelen bovenstaand onkruid 
bestreden worden. Bij aanwezigheid van kamille of varkensgras kan dit met: 

 0,25 l/ha Basagran + 0,25 l/ha Emblem Flo + 0,12 - 0,18 l/ha Starane Top 
 
Bij aanwezigheid van kruiskruid, melde (uitstaande) of kroontjeskruid kan gespoten worden 
met: 

 0,25 l/ha Emblem Flo + 0,25 – 0,5 l/ha Lentagran + 0,12 – 0,18 l/ha Starane Top 
 
Als de omstandigheden weer vochtig worden, kunnen bodemherbiciden weer aangevuld 
worden met bijvoorbeeld: 

 1,0 l/ha Wing P + 0,5 kg/ha Pyramin + 0,5 – 1,0 l/ha Chloor IPC of 

 0,5 l/ha Stomp + 0,5 l/ha Dual Gold + 0,5 kg/ha Pyramin + 0,5 – 1,0 l/ha Chloor IPC 
 

Onkruidbestrijding grasland 

Om een hoge en kwalitatieve goede opbrengst te halen is een onkruidbestrijding in het 
voorjaar al snel rendabel. Voer op klein onkruid (zuring en jacobskruiskruid moet 
voldoende groot zijn) onder groeizame omstandigheden een onkruidbestrijding uit met de 
volgende combinaties: 

 1,5 – 1,9 l/ha Primstar + 2,0 l/ha Cirran (= MCPA + 2,4D) 

 1,5 l/ha Tapir + 2,0 l/ha Cirran 
 
Bij aanwezigheid van zuring 1,9 l/ha Primstar of 1,5 l/ha Tapir gebruiken aangevuld met 
0,3 l/ha Starane Top. 
 
Cirran heeft geen toelating in eerstejaars grasland. Gebruik hiervoor de volgende 
combinatie: 

 1,5 l/ha Primstar + 1,5 l/ha Jepolinex Pro (= MCPA + Dicamba) 
 
MCPA solo heeft geen toelating meer in grasland. De veiligheidstermijn van Primstar, Tapir 
en Jepolinex Pro is 7 dagen; Cirran heeft een veiligheidstermijn van 14 dagen. 
 

Onkruidbestrijding zomergranen 

Zowel in zomertarwe als in zomergerst kan het onkruid bestreden worden met de 
onderstaande combinaties: 

 1,0 – 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 1,0 – 1,5 l/ha Primstar vervangen worden door 1,0 l/ha Tapir 
+ 0,5 l/ha Primstar. 
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Als ook duist en windhalm bestreden moetn 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 1,0 – 1,2 l/ha Puma Extra + 1,0 
l/ha Olie. Gebruik de hoogste dosering bij bestrijding van duist en raaigrassen. 
 

Ziektebestrijding/groeiregulatie wintertarwe 

Vroeggezaaide tarwe en vroege rassen zijn ongeveer aan de tweede groeiregulatie (T1) 
toe. Deze bespuiting kan met de volgende combinaties worden uitgevoerd: 

 0,5 – 1,0 l/ha CeCeCe  + 0,25 l/ha Moddus of 

 1,0 l/ha CeCeCe of 

 0,3 kg/ha Prodax + 0,5 l/ha CeCeCe 
 
Hieraan kan een ziektebestrijding worden toegevoegd: 

 1,2 l/ha Soleil of  

 1,0 l/ha Soleil + 1,0 l/ha Daconil of 

 1,0 l/ha Opus Team of 

 1,0 l/ha Opus Team + 1,0 l/ha Daconil 
 

Ritnaalden en aaltjes in aardappelteelt 
Om ritnaalden te bestrijden kan Mocap 15G gebruikt worden met de 
volgende dosering: 

 26 kg/ha Mocap 15G vollevelds of 

 16 kg/ha Mocap 15G in de rij 
Mocap heeft ook een geringe werking tegen aardappel-cysteaaltje. 
  
Actara:  
Heeft bij een dosering van 100 gr/ha een nevenwerking op ritnaalden 
en een werking van 7-8 weken op luizen 
 

Voor de adviezen tegen aaltjes zie nieuwsbrief 2018-3. 
 

Beperkte levering op Koningsdag 

Op Koningsdag, vrijdag 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. U kunt wel bij ons de hele dag terecht om producten af te halen. 
 
 
 
 
 

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. 
 


