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Wintergerst 
Voer de tweede remming uit met 0,4 – 0,6 l/ha Trimaxx of 0,4 l/ha Prodax en voeg hieraan toe de eerste 
ziektebestrijding: 0,7 l/ha Ascra. 

Wintertarwe 

De stand van de tarwe in ons gebied is zeer wisselend: laat gezaaide tarwe moet nog voor de eerste keer 
geremd worden en de vroeggezaaide percelen zijn deze week aan de tweede remming toe. De tweede 
halmverkorting kan uitgevoerd worden met: 

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

• 1,0 l/ha CeCeCe of 

• 0,3 l/ha Prodax + 0,5 – 1,0 l/ha CeCeCe 
Aan deze bespuiting kan de T1-ziektebestrijding worden toegevoegd: 

• 1,2 l/ha Soleil 

Onkruidbestrijding in aardappelen 

Voor de adviezen in pootgoed, vroege of consumptieaardappelen moet onderscheid gemaakt worden in 
Sencor-tolerante rassen (zie Sencor-app van Bayer) en niet-Sencor-tolerante rassen. De adviezen zijn: 
Consumptieaardappelen (Sencor-tolerant) 

• 0,3 – 0,5 l/ha Sencor + 0,15 – 0,2 l/ha Centium + 1,5 – 2,0 l/ha Challenge; deze combinatie is sterk 
op zwaluwtong, varkensgras en melden. 

• 0,3 – 0,5 l/ha Sencor + 3,0 l/ha Boxer + 1,5 – 2,0 l/ha Challenge; deze combinatie is sterk op 
zwarte nachtschade en melden. 

Consumptieaardappelen (niet-Sencor-tolerant) 

• 2,5 l/ha Proman + 3,0 l/ha Boxer + 1,0 l/ha Challenge; deze combinatie is sterk op zwarte 
nachtschade en melden. 

• 3,0 l/ha Proman + 3,0 l/ha Boxer (tot 10% opkomst) 
Pootgoed (Sencor-tolerant) 

• 0,3 – 0,5 l/ha Sencor + 3,0 l/ha Boxer + 2,0 l/ha Proman 

• 0,5 – 0,75 l/ha Sencor + 4,0 l/ha Boxer 
Pootgoed (niet-Sencor-tolerant) + vroege aardappelen 

• 3,0 l/ha Proman + 3,0 l/ha Boxer (tot 10% opkomst) 

• 2,0 l/ha Proman + 3,0 l/ha Boxer + 1,0 l/ha Challenge (direct na frezen) 
Enkele algemene opmerkingen: 

• Spuit indien mogelijk op bezakte, vochtige grond 

• Centium en Challenge dienen ruim voor opkomst gespoten te worden in verband met 
gewasreactie. Boxer, Sencor en Proman kunnen tot bij opkomst gespoten worden. 

• Nieuw dit jaar is het middel Gofor. Gofor is een combinatie van Challenge en flufenacet (o.a. in 
Herold). Gofor heeft t.o.v. Challenge een betere werking op (uitstaande) melde, zwarte 
nachtschade, veelknopigen, doornappel en grasachtigen. Gofor dient op percelen die grenzen aan 
oppervlaktewater met een techniek uit tenminste de DRT95-klasse te worden toegepast. Percelen 
die niet grenzen aan oppervlaktewater hebben geen beperkingen. De dosering van Gofor: 2,0 l/ha 
(dit komt overeen met 1,5 l/ha Challenge). Gofor wordt ontraden in pootgoed i.v.m. mogelijke 
gewasreactie bij veel regen. 

Zaaiuien 

De stand van de uien is zeer wisselend, van net gekiemd tot het vlagblad-stadium. Probeer ieder moment 
te benutten voor de onkruidbestrijding: 

• Voor opkomst tijdig afbranden met Roundup Ultimate en Stomp aanvullen. 

• Tot 10% opkomst spuiten met 0,5 l/ha Bromotril en 0,5 l/ha olie op grijze grond. 

• In het kramstadium kan onder droge, afgeharde omstandigheden gespoten worden met 
contactherbiciden: 0,15 – 0,2 l/ha Emblem Flo/Bromotril. Op zwarte grond kan Stomp worden 
aangevuld samen met 0,2 l/ha AZ500. 

• In het vlagbladstadium kan alleen gespoten worden met 0,25 – 0,5 l/ha Stomp. 

• Vanaf het 1e echte pijpje 3 cm. kan op grijze grond gespoten worden met 0,25 – 0,5 kg/ha 
Lentragran WP + 0,15 – 0,4 l/ha Emblem Flo/Bromotril + 0,12 l/ha Starane Top (en/of Basagran). 
De bespuiting na 5 – 7 dagen herhalen. 

Vraag uw adviseur om een passend advies. 
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