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Onkruidbestrijding weiland 
In de nazomer/herfst zijn de omstandigheden ideaal voor een goede onkruidbestrijding in weiland. Zeker 
na de droge en warme zomer zijn er kale plekken ontstaan waar nu onkruid groeit. Spuit op voldoende 
ontwikkelde onkruiden onder groeizame omstandigheden een van de volgende combinaties: 
Een brede combinatie is: 

• 1,5 l/ha Tapir + 1,5 – 2,0 l/ha Cirran (Cirran vervangen door 1,5 l/ha Jepolinex Pro bij eerstejaars 
grasland) 

Bij aanwezigheid van onkruiden en veel zuring: 

• 1,5 l/ha Tapir + 1,5 l/ha Jepolinex Pro 
Bij alleen zuring kan gespoten worden met: 

• 1,5 l/ha Tapir + 0,3 l/ha Starane Top 
 

Loofdoding van consumptieaardappelen 
Door het wegvallen van Reglone blijft er voor het doodspuiten van aardappelen alleen nog Spotlight Plus 
en Quickdown over. 
Spuit het gewas open met: 

• 0,8 l/ha Quickdown + 2,0 l/ha Olie (+ 0,5 l/ha Ranman Top) 
Na 4-7 dagen kan er dan, indien nodig, gespoten worden met: 

• 1,0 l/ha Spotlight Plus 
Voor een optimaal resultaat is het belangrijk om aan het begin van een zonnige dag te spuiten met 
voldoende water, lage rijsnelheid en juiste spuittechniek voor een optimale bedekking en indringing in het 
gewas. 
Twee zaken verdienen extra aandacht: voorkomen van drift en een zorgvuldige tankreiniging. 
 

Onkruidbestrijding Engels Raaigras 
Om o.a. duist, straatgras, ruwbeemd en breedbladigen te bestrijden kunt u direct na zaai een bespuiting 
uitvoeren met 1,5 – 2,0 l/ha Tramat 500. Bij onderzaai van Engels raaigras kan óver het gewas ook met 
Oblix 500 worden gespoten. 
 

Slakkenbestrijding 

Derrex en Iroxx zijn slakkenbestrijders op basis van ijzer-III-fosfaat. Iroxx is een langwerkende, traag 
oplossende korrel ten opzicht van Derrex. 
Advies Derrex/Iroxx: 

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

• Dosering 7 kg/ha 

• Het kan noodzakelijk zijn om de behandeling te herhalen. 
 

Wintergranen 

Binnenkort is het weer tijd om wintergerst/wintertarwe in te zaaien. De rassenkeuze ten aanzien van 
opbrengst, ziekte- en legeringsgevoeligheid speelt hierin een grote rol. Bespreek dit met uw adviseur. 
Heeft u de voorkeur voor een bepaald ras, bespreek dit dan met ons, om tijdig het zaaizaad te kunnen 
leveren. Ook behandelde tarwe met Latitude is mogelijk; deze kan later niet teruggegeven worden. 
 

Toelatingen vervallen 
Van een aantal expoxyconazool-bevattende middelen vervalt de toelating. In onderstaand overzicht vindt 
u de wettelijke aflever- en opgebruiktermijn terug. Indien u interesse heeft in een van deze middelen, 
laat het ons tijdig weten, zodat wij het product voor de uiterste aflevertermijn kunnen leveren. 
 

Product Aflevertermijn Opgebruiktermijn 

Opus Team  31-10-2020 

Retengo Plust 31-10-2020 31-10-2021 

Ceriax 31-10-2020 31-07-2021 

Osiris 31-10-2020 31-07-2021 
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