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Geslaagde informatiedag 
We kunnen terugkijken op een geslaagde open dag, welke we op 7 januari j.l. gehouden hebben. We 
mochten zeer veel bezoekers ontvangen. Ook de deelname aan de verlengingsbijeenkomst spuitlicentie 
was goed, bijna alle bijeenkomsten waren volzet. We mochten veel complimenten ontvangen over de 
onderwerpen van de sprekers en het aanbod van de standhouders. Langs deze weg willen wij dan ook nog 
eens alle standhouders, sprekers en medewerkers bedanken voor hun inzet om er een geslaagde dag van 
te maken.    
 

Teelt- en spuitvrije zone 
Onder een teelt- en spuitvrije zone wordt verstaan een strook tussen het talud en de buitenste plantrij 

van het gewas waarin men niet mag spuiten en 
bemesten. Onkruid in de teeltvrije zone mag 
alleen pleksgewijs en met een afgeschermde 
spuitdop worden bestreden.  
 
De volgende teelt- en spuitvrije zones worden 
momenteel gehanteerd: 
 
Aardappelen, uien,  
wortelen en bloembollen: 150 cm 
Alle andere gewassen:           50 cm 

Spuitdoppen- en drukregistratie 

 Alle spuitdoppen onder de 2 bar zijn per 1 januari 2020 vervallen en kunnen niet meer gebruikt 
worden (zie DRD-lijst). 

 Bij spuitdoppen van 2 tot 3 bar is drukregistratie verplicht. Echter bij verdubbeling van de 
teeltvrije zone langs watervoerende sloten èn een enkele teeltvrije zone langs droge sloten mag 
men zonder drukregistratie spuiten met doppen van 2 – 3 bar. 

 Bij spuitdoppen van 3 bar of hoger is drukregistratie niet verplicht en ook geen teeltvrije zones. 
 
 

Hogere stikstof efficiëntie en minder uitstoot naar milieu 
De ureaseremmer Limus CL maakt ureum-houdende meststoffen net zo effectief als de vertrouwde KAS. 
Dankzij de vertraagde omzetting van ureum naar ammonium, komt de stikstof gedoseerd vrij en treedt er 
minder vervluchtiging op.  
Limus CL is zeer eenvoudig in het gebruik. U voegt het toe aan de meststof in de tank van de veldspuit. De 
adviesdosering is 1 liter Limus CL per 1.000 liter Urean. 
 

Toevoeging ATS aan de Urean 
Als men zwavel wil toevoegen aan de Urean-bemesting kan dit in de vorm van ATS. Zwavel speelt een rol 
in de ontwikkeling van eiwitten, aminozuren en vitaminen en stimuleert de stikstofwerking in de plant.  
ATS  is vloeibaar en bevat 12% N en 65%. Het advies is om ongeveer 10% ATS aan de Urean toe te voegen.  
 

Cursus Knaagdierbeheersing 
Medio eind februari/ begin maart zullen wij nog een aantal bijeenkomsten organiseren met als thema 
Knaagdierbeheersing op het Agrarisch bedrijf (KBA).  
Deze bijeenkomst dient: 

 Als verlengingsbijeenkomst voor aantekening KBA op uw spuitlicentie of 

 Om de aantekening KBA op uw licentie te kunnen verkrijgen 
Voor degene die zich nog niet hebben opgegeven, gelieve zich zo snel mogelijk op te geven, zodat wij de 
uitnodigingen daarna per mail kunnen versturen. 
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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. 
 


