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Wintergerst 
In wintergerst worden de eerste aren binnenkort zichtbaar. Bij het verschijnen van de eerste aren kan de 
tweede ziektebestrijding plaatsvinden. Ons advies:  

• 1,25 l/ha Balaya bij een enkelvoudige toepassing. 
 

Bruine bonen 

Bij aanwezigheid van melden en zwarte nachtschade kan vóór zaai 8 l/ha Bonalan ingewerkt worden. Dit 
heeft tevens een nawerking op grassen. Direct na zaai kan een bespuiting uitgevoerd worden met 0,15 – 
0,2 l/ha Centium. Voeg eventueel Roundup Ultimate toe op bovenstaand onkruid. Zorg ervoor dat de 
bonen 3 cm. diep gezaaid zijn om een gewasreactie te voorkomen. 
 

Vlas 

Onderstaande combinaties kunnen gespoten worden tegen onkruid: 

• 2,5 l/ha Basagran + 0,25 – 0,4 l/ha Emblem Flo + 0,2 – 0,3 l/ha MCPA (grasonderzaai is mogelijk) 

• 60 ml/ha Hussar + 0,25 – 0,4 l/ha Emblem Flo + 0,2 – 0,3 l/ha MCPA (grasonderzaai niet mogelijk) 
De toelatingen van MCPA en Hussar zijn KUG-toelatingen. Het gebruik is voor risico en 
verantwoordelijkheid van de gebruiker. Melkdistel, klein hoefblad en akkerdistel zijn later te bestrijden 
met 1,0 l/ha Lontrel zonder olie. 
 

Onkruidbestrijding zomergranen 

Zowel in zomertarwe als in zomergerst kan het onkruid bestreden worden met de onderstaande 
combinaties: 

• 1,0 – 1,5 l/ha Primstar + 1,5 – 2,0 l/ha MCPA (bij grasonderzaai) of 

• 0,4 – 0,6 l/ha Starane Top + 30 – 45 gr/ha Traton SX + 2,0 l/ha MCPA 
Bij aanwezigheid van akker- en melkdistel, hoefblad, veenwortel, akker of haagwinde en cichorei- of 
witlofopslag kan 1,0 – 1,5 l/ha Primstar vervangen worden door 1,0 l/ha Tapir + 0,5 l/ha Primstar. 
Alleen in zomertarwe kan ook duist en windhalm bestreden worden met: 

• 130 gr/ha Capri Twin + 0,3 l/ha Starane Top + 1,0 l/ha MCPA + 1,0 l/ha Olie 

• 130 gr/ha Capri Twin + 1,0 l/ha Primstar + 1,0 l/ha MCPA + 1,0 l/ha Olie 
In zowel zomergerst als zomertarwe kunt u diverse grassen zoals duist, windhalm en raaigrassen bestrijden 
met 1,2 l/ha Axial 50 of met 1,0 – 1,2 l/ha Puma Extra + 1,0 l/ha Olie. Gebruik de hoogste dosering bij 
bestrijding van duist en raaigrassen. 
 

Suikerbieten 
Bij het schrale weer en soms zeer koude weer van afgelopen weken is het niet altijd mogelijk om het 
onkruid op het juiste moment goed aan te pakken. Probeer met korte intervallen deze onkruiden aan te 
pakken. Ter versterking op moeilijke onkruiden kunt u vanaf het 2 echte bladeren de mix versterken met: 

• 100 – 150 gr/ha Safari DuoActive (= Safari + Lenacil), 3 toepassingen, meerwaarde op uitstaande 
melde, melganzevoet, duivekervel, varkensgras, zwaluwtong, bingelkruid, hondspeterselie, 
kamille en kleefkruid. 

• 0,3 – 0,5 l/ha Lontrel, 3 toepassingen, meerwaarde op perzikkruid, zwarte nachtschade, 
hondspeterselie en aardappelopslag. 

• 0,3 – 0,6 l/ha Tanaris (= Frontier + quinmerac), 3 toepassingen, meerwaarde op kamille, 
duivekervel, hondspeterselie, uitstaande melde, melganzevoet, zwarte nachtschade en kleefkruid. 

Vanaf 4-bladstadium kan de mix tegen nakiemers aangevuld worden met 0,5 l/ha Dual Gold of 0,45 l/ha 
Frontier Optima. Vraag uw adviseur om een passend advies. 
 

Roest in Engels Raai 
Tegen de bestrijding van zwarte roest in Engels Raai heeft Amistar een tijdelijke vrijstelling gekregen. 
Deze vrijstelling geldt vanaf 1 mei tot 28 augustus. In deze periode mag Amistar 2 maal gespoten worden 
met een dosering van 1 l/ha De veiligheidstermijn van Amistar is 35 dagen en dient op percelen die 
grenzen aan oppervlaktewater gespoten te worden met een DRT 90%. Daarnaast heeft Prosaro ook nog een 
toelating tegen zwarte roest in Engels Raai. 
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