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Ziektebestrijding wintertarwe (T2 bespuiting) 
Bij de vroeggezaaide tarwe komt het vlagblad nu tevoorschijn. Kijk niet naar de lengte van de tarwe, 
maar naar het stadium “vlagblad volledig uit” (T2) en het tijdstip van de vorige bespuiting. De 
werkingsduur van de eerste fungicidebespuiting (T1) bedraagt bij gebruik van de volle dosering maximaal 
3 à 4 weken. 
Middelen met een lange werkingsduur: 

 2,0 l/ha Ceriax 

 1,1 l/ha Ascra Xpro 
Bij aanwezigheid van graanhaantje en/of bladluizen: 

 0,05 l/ha Karate Zeon 

 200 cc/ha Sumicidin Super 

 0,25 kg/ha Pirimor (pakt geen graanhaantje) 

 140 gr/ha Teppeki (pakt geen graanhaantje, wel een langwerkend middel) 
 

Overbemesting tarwe 
De stand van de tarwe is door het droge voorjaar zeer wisselend. Wanneer nog onvoldoende N is 
aangewend, of er voldoende N in de mest aanwezig was, of het te droog is voor een kunstmestgift, kan 
het tekort aan stikstof aangevuld worden met vloeibare bladmeststoffen. 
 
Ons advies is: 
Wanneer het vlagblad uit is kunt u spuiten met: 

 20 – 30 l/ha Efficie-N-t 28 (7 – 10,5 kg N) of 

 40 – 50 l/ha Next N18MgS of Powerleaf (9 – 11 kg N) 
Efficie-N-t 28 bevat alleen stikstof in de vorm van ureum, terwijl Next N18MgS naast amidestikstof ook 
bestaat uit zwavel en magnesium. 
Toepassing van de bladmeststoffen: 

 Spuit met maximaal 200 liter spuitvloeistof 

 Spuit op een droog gewas met een fijne druppel 
Next N18MgS is niet mengbaar met fungiciden in verband met verbranding. 
 

Groeiremming en ziektebestrijding zomergranen 
In zomertarwe kan tussen het stadium einde uitstoeling en de eerste knoop een halmverkorting uitgevoerd 
worden met 1,0 l/ha CeCeCe of met 0,4 – 0,5 l/ha Prodax. Komt er op het moment van spuiten gele roest 
of een andere aantasting voor, dan kunt u 1,0 l/ha Soleil + 1,0 l/ha Daconil (Alternil) toevoegen aan de 
bespuiting. Op lichte gronden kan ook nog Mangaan toegevoegd worden. 
 
In zomergerst kan op het 1e knoopstadium geremd worden met 0,4 – 0,6 l/ha Trimaxx. De ziekte-
bestrijding kan uitgevoerd worden met 1 maal 1,1 l/ha Ascra Xpro + 0,7 l/ha Alternil in het vlagblad-
stadium of 2 maal 0,6 l/ha Ascra Xpro, waarbij de eerste bespuiting aan de remming wordt toegevoegd en 
aan de tweede zieketebestrijding 0,7 l/ha Alternil wordt toegevoegd. Ook hieraan kan mangaan 
toegevoegd worden. 

 

Bruine bonen 
Bij aanwezigheid van melden en zwarte nachtschade kan vóór zaai 8,0 l/ha Bonalan ingewerkt worden. Dit 
heeft tevens een nawerking op grassen.  
Direct na zaai kan een bespuiting uitgevoerd worden met 0,15 – 0,2 l/ha Centium + 2,0 l/ha Boxer. Voeg 
eventueel Roundup Ultimate toe op bovenstaand onkruid. Zorg ervoor dat de bonen 3 cm. diep gezaaid 
zijn om een gewasreactie te voorkomen. 
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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. 
 


