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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. Heeft u een 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 meermaals strooien van 
slakkenkorrels noodzakelijk zijn. 
 

Najaarsonkruidbestrijding in wintergranen 

Onkruidbestrijding in het najaar geeft de mogelijkheid om wortelonkruiden in het voorjaar goed aan te 
pakken. Ons advies voor wintertarwe: 

• Direct na zaai bij goede bedekking van het zaad: 
o 0,6 l/ha Herold (+ eventueel 0,2 l/ha AZ 500) of 
o 3 – 4 l/ha Malibu (+ eventueel 0,2 l/ha AZ 500). Let op: het zaad moet goed bedekt zijn! 

• Na opkomst vanaf 1-2 bladstadium: 
o 0,45 – 0,6 l/ha Herold + insecticide of 
o 2,0 l/ha Activus Super + 0,5 l/ha Fence + insecticide 
Als insecticide tegen bladluizen, die het gerstevergelingsvirus kunnen overbrengen, kan 
worden gebruikt: 0,25 l/ha Decis (2 toepassingen).  
Als er bij de na-opkomstbestrijding al onkruiden bovenstaan, kan er aan de bespuiting nog 50-
100 ml/ha Primus worden toegevoegd. 

Ons advies voor wintergerst: 

• 0,5 – 0,6 l/ha Herold + eventueel een insecticide 
 

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. 
 

Slik op de weg 

Boeren en loonwerkers zijn verplicht om andere weggebruikers met behulp van 
waarschuwingsborden te waarschuwen voor het gevaar van gladheid, als er onverhoopt toch 
slik op de weg of op een fietspad komt. Vervolgens moet de vervuiling zo snel mogelijk 
worden opgeruimd. De vervuiler is altijd aansprakelijk voor eventuele schade of letsel 
veroorzaakt door slik op de weg! Van Overloop BV kan kunststof waarschuwingsborden 
leveren van goede kwaliteit. Deze kunnen jarenlang gebruikt worden. De borden zijn 
voorzien van gaatjes aan de boven- en onderkant, zodat u ze makkelijk op een houten paal 
kan bevestigen met schroeven of een kabelbinder (tiewrap). 
 

Spuitlicentieverlenging 

Bureau Erkenningen heeft vanwege de Corona-crisis een coulance-regeling ingesteld. Indien u een licentie 
heeft die in 2020 verloopt of verlopen is en u hebt nog niet voldoende verlengingsbijeenkomsten gevolgd,  
dan hebt u tot 31 december 2020 de tijd om alsnog de benodigde bijeenkomsten te volgen. Indien u dit 
jaar nog een bijeenkomst moet volgen voor een pasje dat afloopt in 2020, neem dan contact met ons op.  
Let op: U bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd volgen van voldoende bijeenkomsten met het juiste 
thema. Indien uw pasje verloopt dient u opnieuw een examen af te leggen! 
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