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Onkruidbestrijding weiland 

In de nazomer zijn de omstandigheden ideaal voor een goede onkruidbestrijding in weiland. 
Zeker na de droge en warme zomer zijn er kale plekken ontstaan waar nu onkruid groeit. Spuit 
op voldoende ontwikkelde onkruiden en onder groeizame omstandigheden van de volgende 
combinaties: 
 
Een brede combinatie is: 

 1,5 l/ha Tapir + 1,5 – 2,0 l/ha Cirran (Cirran vervangen door 1,5 l/ha Jepolinex Pro bij 
jong grasland) 

Bij aanwezigheid van onkruiden en veel zuring: 

 1,5 l/ha Tapir + 1,5 l/ha Jepolinex Pro 
Bij alleen zuring kan worden gespoten met: 

 1,5 l/ha Tapir + 0,3 l/ha Starane Top 
 

Phytophthora in aardappelen 

Wees onder de huidige omstandigheden van redelijke temperaturen en lange natte dauwnachten 
en soms veel hergroei alert op phytophthora. Houd het spuitschema gesloten en kies momenteel 
voor middelen met een goede knolbescherming, zoals: 

 0,5 l/ha Ranman Top of 

 0,3 l/ha Canvas + 1,75 l/ha Profilux 
Bij aanwezigheid van phytophthora direct spuiten met: 

 0,5 l/ha Ranman Top + 2,0 l/ha Proxanil. Deze bespuiting na vijf dagen herhalen. 

 Ook een combinatie van 1,6 l/ha Infinito + 0,2 kg/ha Curzate Partner of 1,6 l/ha Infinito 
+ 0,25 kg/ha Cymbal kan toegepast worden. 

 

Loofdoding van consumptieaardappelen 
Om de aardappels veilig dood te spuiten is de vochttoestand rond de knollen in de aardappelrug 
van belang. Bij onvoldoende vocht rondom de knollen is de kans op naveleindrot groot en kan er 
dus niet met Reglone worden doodgespoten. 
 
Hoe nu veilig uw aardappelloof te doden onder droge omstandigheden? 

 Spuit op een (groen) gewas 1 l/ha Spotlight Plus. Gebruik bij deze bespuiting voldoende 
water (300-400 l/ha) en goede spuittechniek om gewas maximaal te raken. Spuit in de 
ochtend (eventueel dauwnat gewas) om maximaal van de daglengte (licht) te profiteren. 
Voeg hieraan een toe een phytophthoramiddel met een goede knolbescherming, zoals 0,5 
l/ha Ranman Top of 0,5 l/ha Canvas. In plaats van Spotlight Plus kan ook 0,8 l/ha 
Quickdown + 2,0 l/ha Olie gespoten worden. 

 Na 4-5 dagen, als de sapstroom voldoende tot stilstand is gekomen (afstervend gewas) 
kan de bespuiting eventueel herhaald worden en kan hieraan 1,5 l/ha Reglone worden 
toegevoegd. Spotlight Plus mag 1x en QuickDown mag 2x per seizoen worden toegepast. 

 
Gebruik van Spotlight Plus heeft naast een veilige doding nog meer voordelen: uitstekende 
stengeldoding, beter loslaten van de knollen en beter en sneller huidvast worden van de knollen. 

 
Als de omstandigheden de komende tijd eventueel voldoende vochtig worden, kan de loofdoding 
uitgevoerd worden met 2,5 – 4,0 l/ha Reglone. 
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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. 
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 we diverse rassen aanbieden, eventueel ontsmet tegen 
gerstevergelingsvirus. 

 
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 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. 
 


