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Plantuien
Bij de huidige afgeharde omstandigheden kan met contactmiddelen gespoten worden:
 0,5 l/ha Basagran + 0,25 kg/ha Lentagran + 0,25 l/ha Emblem + 0,12 l/ha Starane Top
Later, bij regen, kunnen bodemherbiciden aangevuld worden met:
 1,0 l/ha Chloor IPC + 1,0 l/ha Wing P of
 1,0 l/ha Chloor IPC + 0,5 l/ha Stomp + 0,5 l/ha Dual Gold

Onkruidbestrijding cichorei/witlof
Vooraf aan de zaaibedbereiding heeft men de mogelijkheid om 8,0 l/ha Bonalan in te werken. Bonalan
heeft een zeer goede werking tegen melde en veelknopigen en is zeer effectief tegen grassen. Spuit direct
na het zaaien:
 2,5 l/ha Kerb Flo + 2,0 l/ha Chloor IPC
Voor opkomst kan er nog afgebrand worden met 1,5 l/ha Dragoon of Reglone Bold.

(Poot)aardappelen
Tegen aardappelcystenaaltje en vrijlevend aaltje kan tijdens het poten Vydate 10G worden toegediend.
De dosering is:
 10 kg/ha Vydate in de rij of 20 kg/ha volvelds.
Vydate heeft tevens een goede luizenwerking, maar geen werking op ritnaalden. Bij aanwezigheid van
ritnaalden kan Mocap 15G worden toegediend. De dosering is:
 16 kg/ha Mocap in de rij of 26 kg/ha volvelds.
Mocap heeft ook een werking op aardappelcystenaaltjes. Om aantasting vanuit de grond van rhizoctonia,
zilverschurft en zwarte spikkel tegen te gaan, kan gebruik gemaakt worden van:
 3,0 l/ha Amistar of
 0,8 l/ha Allstar

Onkruidbestrijding grasland
Na de droge zomer van 2018 staat in vele percelen grasland veel onkruid. Voer onder groeizame
omstandigheden een onkruidbestrijding uit met een van 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
Als zuring aanwezig is spuiten met 1,9 l/ha Primstar of 1,5 l/ha Tapir aangevuld met 0,3 l/ha Starane Top.
In eerstejaars grasland kan gespoten worden met:
 1,0 l/ha Primstar + 1,5 l/ha Jepolinex Pro (= MCPA + Dicamba)
Op klaver-grasland kan gespoten worden met:
 4,5 l/ha Butress + 1,0 – 1,5 l/ha Basagran

Wintergerst
Voer de tweede remming uit met 0,4 - 0,6 l/ha Trimaxx en voeg hieraan toe de 1 e ziektebestrijding: 0,6
l/ha Ascra + 0,7 l/ha Alternil.

Wintertarwe
De tweede halmverkorting kan uitgevoerd worden met:
 0,25 l/ha Trimaxx + 0,5 – 1,0 l/ha CeCeCe of
 1,0 l/ha CeCeCe of
 0,3 l/ha Prodax + 0,5 l/ha CeCeCe
Bij aanwezigheid van roest kan aan deze bespuiting 1,2 l/ha Soleil of 1,0 l/ha Opus Team worden
toegevoegd.
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.
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