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Vlas
Onderstaande combinaties kunnen gespoten worden tegen onkruid:
 2,5 l/ha Basagran + 0,25 – 0,4 l/ha Emblem Flo + 0,2 -0,3 l/ha MCPA (grasonderzaai is
mogelijk)
 60 ml/ha Hussar + 0,25 – 0,4 l/ha Emblem Flo + 0,2 – 0,3 l/ha MCPA (grasonderzaai is niet
mogelijk)
De toelatingen van MCPA en Hussar zijn KUG-toelatingen. Het gebruik is voor risico en
verantwoordelijkheid van de gebruiker.
Melkdistel, klein hoefblad en akkerdistel zijn later te bestrijden met 1,0 l/ha Lontrel zonder
olie.

Zaaiuien
Bij voldoende vocht de komende dagen kunnen bodemherbiciden worden aangevuld:
 0,25 – 0,5 l/ha Stomp + 0,5 l/ha Chloor IPC + 0,2 l/ha AZ 500 of
 0,5 l/ha Wing P + 0,5 l/ha Chloor IPC + 0,2 l/ha AZ 500
Houdt bij de dosering van Stomp rekening at er wellicht nog zaden moeten kiemen.

Plantuien
Ook in plantuien kunnen bij vochtige omstandigheden de bodemherbiciden worden aangevuld
met bijv.:
 0,5 l/ha Stomp + 0,5 l/ha Dual Gold + 0,5 kg/ha Pyramin + 0,75 – 1,0 l/ha Chloor IPC
of
 0,75 – 1,0 l/ha Wing P + 0,5 kg/ha Pyramin + 0,75 – 1,0 l/ha Chloor IPC

Wintergerst
In wintergerst zijn de eerste aren zichtbaar. Bij het verschijnen van de aren kan de tweede
ziektebestrijding plaatsvinden. Ons advies:
 0,6 l/ha Ascra bij gedeelde ziektebestrijding of
 1,1 l/ha Ascra bij een enkelvoudige toepassing
Hieraan kan nog 0,7 l/ha Alternil worden toegevoegd ter versterking tegen Ramularia.

Suikerbieten
Bij het schrale weer van afgelopen weken is het niet altijd mogelijk om het onkruid op het juiste
moment goed aan te pakken. Probeer met korte intervallen deze onkruiden aan te pakken. Ter
versterking op moeilijke onkruiden zoals herik, varkensgras, kleefkruid, ereprijs kunt u 15 gr/ha
Safari toevoegen en bij kamille, hondspeterselie de dosering Safari verhogen naar 30 gr/ha. Als
varkensgras, zwaluwtong, kamille, hondspeterselie of aardappelopslag in het perceel voorkomen
0,3 – 0,5 l/ha Lontrel toevoegen aan het LDS.
Nooit Lontrel en Safari in één bespuiting toepassen.
Tegen grasachtigen, duivekervel, zwarte nachtschade, kamille, zwaluwtong en tegen nakiemers
kunt u vanaf 4-bladstadium 0,5 l/ha Dual Gold of 0,45 l/ha Frontier Optima toevoegen.
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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