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Bonalan in diverse gewassen 
Vooraf aan de zaaibedbereiding heeft men in capucijners, bruine bonen, witlof en cichorei de 
mogelijkheid om 8,0  l/ha Bonalan in te werken. Bonalan heeft een zeer goede werking tegen 
melde, varkensgras, zwarte nachtschade en is zeer effectief tegen grassen. Op percelen die 
grenzen aan oppervlaktewater is de toepassing van Bonalan uitsluitend toegestaan indien op het 
gehele perceel gebruik gemaakt wordt van een 95% driftreducerende techniek. 
 

Onkruidbestrijding cichorei/witlof 
Vooraf aan de zaaibedbereiding heeft men de mogelijkheid om 8,0 l/ha Bonalan in te werken. 
Spuit direct na het zaaien: 

 2,5 l/ha Kerb Flo + 2,0 l/ha Chloor IPC 
 

(Poot)aardappelen 
Tegen aardappelcystenaaltje en vrijlevend aaltje kan tijdens het poten Vydate 10G worden 
toegediend. De dosering is: 

 10 kg/ha Vydate in de rij of 20 kg/ha volvelds. 
Vydate heeft tevens een goede luizenwerking, maar geen werking op ritnaalden. Door het 
wegvallen van Mocap 15G is Nemathorin 10G momenteel het beste alternatief tegen ritnaalden. 
De dosering is: 

 7,5 kg/ha Nemathorin 10G in de rij of 30 kg/ha volvelds. 
Nemathorin 10G heeft een mindere werking op aardappelcystenaaltjes en luizen door de lage 
wateroplosbaarheid. 
Om aantasting vanuit de grond van rhizoctonia tegen te gaan, kan tijdens het poten gebruik 
gemaakt worden van: 

 3,0 l/ha Amistar of 

 0,8 l/ha Allstar 
Aan deze bespuiting kan ook een vloeibare fosfaat worden toegediend (zie nieuwsbrief 2 van 28 
februari 2020) 
 

Onkruidbestrijding blauw maanzaad 

Direct na zaai een bespuiting met 0,15 l/ha Centium uitvoeren. 
 

Ziektebestrijding/groeiregulatie wintertarwe 

Vroeggezaaide tarwe en vroege rassen zijn ongeveer aan de eerste groeiregulatie (T0) toe. Deze 
bespuiting kan met de volgende combinaties worden uitgevoerd: 

 0,5 – 1,0 l/ha CeCeCe + 0,25 l/ha Trimaxx of 

 1,0 l/ha CeCeCe of 

 0,3 – 0,4 kg/ha Prodax + 0,5 l/ha CeCeCe 
 
Hieraan kan eventueel een ziektebestrijding worden toegevoegd: 

 Bij aanwezigheid van gele roest: 1,2 l/ha Soleil of 1,5 l/ha Osiris of 
 Bij aanwezigheid van septoria: 1,0 l/ha Daconil of 0,7 l/ha Alternil 

 
 
 
 

 

NIEUWSBRIEF 
 
nr. 4              26 maart 2020 

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. 
 


