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Wintergranen 

De eerste wintertarwe is alweer gezaaid. De rassenkeuze ten aanzien van opbrengst, ziekte- en 
legeringsgevoeligheid speelt hierin een grote rol. Bespreek dit met uw adviseur. Op dit moment kunnen 
we nog de meeste rassen leveren. Heeft u voorkeur voor een bepaald ras, bespreek dit dan met ons, om 
tijdig het zaaizaad te kunnen leveren. 
 

Slakken in wintertarwe en graszaad 

Controleer uw percelen graszaad op de aanwezigheid van slakken. Door de regen van afgelopen weken 
neemt het aantal slakken toe. Strooi, of voeg toe bij zaai, 7 kg/ha Derrex of Iroxx slakkenkorrels. Slakken 
kunnen in tarwe en graszaad flinke schade aanrichten. Vooral tussen zaai en het drie-bladstadium is tarwe 
en graszaad erg gevoelig voor slakkenschade. Bij een zware aantasting kan het meermalen strooien van 
slakkenkorrels noodzakelijk zijn. 
 

Vogelafweer 

In deze donkere periode (laat licht, vroeg donker, bewolkte dagen) is het ideaal om vogels, zoals ganzen, 
eenden, duiven en kraaiachtigen te verjagen met een laserlamp. Wij hebben de “Laserop 1.0” in ons 
assortiment. Dit is een krachtige laserzaklamp met een groene laserbundel voor het verjagen van vogels. 
De laserlamp werkt het beste in de ochtend- en avonduren, maar ook op donkere, zwaarbewolkte dagen. 
De bundel heeft in het donker een bereik van meer dan twee kilometer. 
Ook voor andere vogelafweermiddelen (vogelverschrikkers, afweerkanonnen, e.d.) kunt u bij ons terecht. 
 

Knaagdierbeheersing 

Nu de dagen weer kouder en natter worden vraagt de bestrijding van ongedierte weer de aandacht. Voor 
de niet-chemische bestrijding van ratten en muizen hebben we o.a. diverse muizen- en rattenklemmen, 
voederbakken (waar klemmen of rodenticiden in geplaatst kunnen worden) en vangkooien. 
Als deze bestrijding onvoldoende helpt kan alleen binnen gebouwen gebruik gemaakt worden van 
chemische middelen: de zogenaamde rodenticiden. Ook hiervan hebben we diverse producten op 
voorraad. 
Belangrijk hierbij is dat men zorgt dat er voldoende “giftig lokaas” in de voederbakken aanwezig is, en dat 
men pas stopt als er geen opname meer is van de rodenticide. Op plaatsen waar veel alternatief voedsel 
aanwezig is kan vaak effectiever gewerkt worden met vallen of klemmen. 
 

Verlenging Knaagdierbeheersing Agrarisch Bedrijf 
Komende winter organiseren wij de cursus Knaagdierbeheersing Agrarisch Bedrijf voor het verlengen van 
uw aantekening KBA op uw spuitlicentie. 
Op dit moment hebben wij een cursusavond ingepland op dinsdag 10 december a.s. 
Ook in januari 2020 volgen nog cursusdata, maar deze zijn nog niet ingepland. Aan een cursus mogen 
maximaal 20 personen deelnemen. U kunt zich aanmelden voor deelname via info@vanoverloop.nl of 
telefonisch via 0117-491433. U krijgt later een bevestiging van ons wanneer u ingedeeld bent voor het 
volgen van de cursus. De kosten voor het volgen van deze cursus bedragen € 57,50 excl. BTW. 
 

Voorlichtingsdag 2020 

Deze winter organiseren wij weer onze tweejaarlijkse informatiedag gewasbescherming (open dag). Deze 
al gehouden worden op dinsdag 7 januari 2020. Op de dag worden diverse presentaties gehouden die u 
kunt laten meetellen als verlengingsbijeenkomst Veiligheid en Techniek voor uw spuitlicentie. Een 
uitnodiging met alle informatie volgt nog, maar u kunt deze dag alvast noteren in uw agenda. 
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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. 
 


