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Onkruidbestrijding Engels raaigras 
De toelating van Tramat 200 is vervallen. Oud etiket (W10) mag nog worden opgebruikt tot 28-
12-2019. Op het nieuwe etiket (W11) staat geen graszaad meer vermeld. Daarvoor in de plaats 
heeft Tramat  500 nog wel een vooropkomst toelating in graszaad (zie ook etiket). 
Om o.a. duist, straatgras, ruwbeemd en breedbladigen te bestrijden kunt u direct na zaai een 
bespuiting uitvoeren met 1,5 – 2 l/ha Tramat 500. 
Bij onderzaai van Engels raai kan over het gewas ook met Oblix 500 worden gespoten. Deze 
heeft maar een toelating van 1 l/ha. (zie ook etiket). 

 
Slakkenbestrijding 

Derrex en Iroxx zijn slakkenbestrijders op basis van ijzer-III-fosfaat. De korrels zijn attractief 
voor naaktslakken. Derrex is een voordelige drooggeperste korrel. Deze voldoet uitstekend om 
slakken te bestrijden in gewassen zoals graszaad en granen. 
Advies Derrex / Iroxx: 

 Strooien zodra slakken worden waargenomen of meezaaien als slakkenvraat wordt 
verwacht. 

 Dosering 7 kg/ha 

 De behandeling herhalen als alle korrels zijn weggevreten en er nog steeds slakken 
worden waargenomen. 

 
Kiemremming in aardappelen 

Kiemremming in consumptieaardappelen kan op diverse manieren uitgevoerd worden: 

 Een Crown MH / Royal MH60 behandeling in het veld. 

 Een inschuurbehandeling als de schil voldoende velvast is en er geen rooibeschadiging is. 

 Een ruimtebehandeling als er sprake is van schilbrandgevoelige rassen (zie schilbrandapp 
van Certis), beschadigde/niet-velvaste aardappelen of bij zeer natte rooiomstandigheden 
(geopende lenticellen). Na de wondhelingsperiode kan hiermee gestart worden. Bij 
aardappelen die behandeld zijn met Royal MH/Crown MH kan gewacht worden met 
gassen totdat er witte puntjes zijn. 

 
De mogelijkheden en veiligheidstermijnen (VT) voor kiemremming op een rijtje: 
Bij het inschuren: 

 150 ml Gro-Stop Ready per ton aardappelen (VT = 2 maanden; bij een verlaagde dosering 
van 75 ml per ton geldt géén veiligheidstermijn meer). 

 60 ml Gro-Stop Basis per ton aardappelen (VT = 2 maanden; bij een verlaagde dosering 
van 25 ml per ton geldt géén veiligheidstermijn meer). Gebruik maximaal 60 ml Gro-Stop 
Basis in 120 ml water per ton. 

 1 kg Gro-Stop Poeder per ton aardappelen (VT = 2 maanden). 
 
 
 
 
 
 
  

 

NIEUWSBRIEF 
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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. 
 


