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Graszaad 
Fox 480 SC krijgt per 1 maart 2019 weer een tijdelijke toelating in alle graszaadsoorten. Deze 
tijdelijke toelating duurt tot en met 30 april 2019. Fox 480SC (480 gr/l Bifenox) mag eenmaal 
na-opkomst worden toegepast in een dosering van 0,65 l/ha en is nodig om moeilijke onkruiden 
als ereprijs, akkerviool en paarse dovenetel te bestrijden. 
 

Onkruidbestrijding tarwe 

Voor een goed resultaat en om opbrengstderving te voorkomen is het belangrijk om een 
bespuiting vroeg uit te voeren op kleine onkruiden in de groei. De volgende middelencombinaties 
bestrijden een zeer breed spectrum aan grassen en breedbladige onkruiden: 

 0,2 kg/ha Atlantis Star + 200 gr/ha Capri Twin + 1 l/ha Olie 

 0,2 kg/ha Cossack Star + 1 l/ha Olie 

 0,2 kg/ha Atlantis Star + 75 ml/ha Hussar + 1 l/ha Olie 
 

Groeiregulatie wintertarwe 

Vroeggezaaide tarwe is toe aan de 1e groeiregulatie: 1e knoopstadium (stadium T0 = 1e knoop 
los). Het advies is:  

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

 0,4 kg/ha Prodax + 0,5 – 1,0 l/ha CeCeCe 
 

Groeiregulatie wintergerst 
De groeiregulatie in wintergerst kan met Moddus of Prodax. Het advies is: 

 0,8 l/ha Moddus of 

 0,6 kg/ha Prodax bij 1e knoop en 0,6 kg/ha Prodax bij 2e knoop. 
Toevoeging van 1 – 2 l/ha Mangaannitraat is mogelijk. 
 

Onkruidbestrijding vroege wortelen 

Ons advies: 0,15 – 0,2 l/ha Centium + 2,0 l/ha Stomp + 1,0 – 1,5 l/ha Challenge (De lagere 
doseringen zijn voor lichtere grondsoorten. 
 

Onkruidbestrijding plantuien 

Toepassen van bodemherbiciden leggen de basis voor een goede onkruidbestrijding. Ons advies: 

 2,0 l/ha Boxer + 2,0 l/ha Stomp + 0,2 l/ha AZ500 (bij hoge meldedruk) of 

 2,0 l/ha Boxer + 1,0 l/ha Stomp + 1,0 l/ha Wing P + 0,2 l/ha AZ500 (bij bingelkruid en 
duivekervel). 

De dosering Stomp moet aangepast worden aan de zwaarte van de grond. Net voor opkomst kan, 
als er bovenstaand onkruid staat, worden afgebrand met 1,5 l/ha Reglone Bold. 
 

Nieuw spuitseizoen 

Nu het nieuwe spuitseizoen voor de deur staat, is het ook tijd om uw persoonlijke veiligheids- en 
beschermingsproducten na te kijken. Zet nieuwe filters in uw gelaatsmasker of schaf een nieuw 
wegwerpmasker aan. Door deze na gebruik goed op te bergen in de afsluitbare folie, kan deze 
een heel spuitseizoen mee. Zorg ook voor goed beschermende handschoenen. 
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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. 
 


