
 
Van Overloop BV – Beekmanstraat 2 – 4527 GA Aardenburg 

T. 0117-491433 –  E. info@vanoverloop.nl – W. www.vanoverloop.nl / Bestellingen: bestellingen@vanoverloop.nl 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Ziektebestrijding wintertarwe (T2 bespuiting) 
Bij de vroeggezaaide tarwe komt het vlagblad nu tevoorschijn. Kijk niet naar de lengte van de tarwe, 
maar naar het stadium “vlagblad volledig uit” (T2) en het tijdstip van de vorige bespuiting. De 
werkingsduur van de eerste fungicidebespuiting (T1) bedraagt bij gebruik van de volle dosering maximaal 
3 à 4 weken. Middelen met een lange werkingsduur: 

• 1,0 + 1,0 l/ha Priaxor Duo: dit is de opvolger van Ceriax en bevat de nieuwe werkzame stof 
revysol. Het middel is goed op roesten en septoria, heeft een snelle aanvangswerking en een lange 
duurwerking. 

• 1,1 l/ha Ascra Xpro 
Bij aanwezigheid van graanhaantje en/of bladluizen: 

• 0,05 l/ha Karate Zeon 

• 200 cc/ha Sumicidin Super 

• 0,25 kg/ha Pirimor (pakt geen graanhaantje) 

• 140 gr/ha Teppeki (pakt geen graanhaantje, wel een langwerkend middel) 
 

Overbemesting tarwe 
Wanneer nog onvoldoende N is aangewend, of er voldoende N in de mest aanwezig was, kan het tekort 
aan stikstof aangevuld worden met vloeibare bladmeststoffen. Ons advies is: 
Wanneer het vlagblad uit is kunt u spuiten met: 

• 20 – 30 l/ha Efficie-N-t 28 (7 – 10,5 kg N) of 

• 50 l/ha Next N18MgS (11 kg N) 
Efficie-N-t 28 bevat alleen stikstof in de vorm van ureum, terwijl Next N18MgS naast amidestikstof bestaat 
uit zwavel en magnesium. Toepassing van de bladmeststoffen: 

• Spuit met maximaal 200 liter spuitvloeistof 

• Spuit op een droog gewas met een fijne druppel 
Next N18MgS is niet mengbaar met fungiciden in verband met verbranding. 
 

Onkruidbestrijding maїs 
Onkruidbestrijding in maїs bestaat meestal uit een mix van middelen met een contact-, bodem- en 
grassenwerking. Onderstaande mixen kunnen toegepast worden: 

• 0,75 l/ha Nagano + 2,0 l/ha Gardo Gold (Gardo Gold mag niet op zandgronden) 

• 1,0 l/ha Callisto + 2,0 l/ha Gardo Gold 

• 1,5 l/ha Calaris + 1,0 l/ha Frontier Optima 

• 2,25 l/ha Laudis + 2,0 l/ha Gardo Gold (bij glad vingergras (vroeg spuiten)) 
Aan deze mixen kunnen nog de volgende middelen worden toegevoegd: 

• 0,2 – 0,3 kg/ha Casper bij grote kamille en haagwinde 

• 20 gr/ha Peak bij grote kamille 

• 0,5 – 0,7 l/ha Kart bij kleine kamille en haagwinde 

• 1,0 l/ha Lontrel bji akker- of melkdistel 

• 1,0 l/ha Milagro 40 bij bovenstaande grassen. 
 

Luisbestrijding in pootgoed 
Om besmetting met non-persistente virussen tegen te gaan is het advies om vanaf opkomst met minerale 
olie met een pyrethroїde te spuiten. Start zodra 30% van de aardappelen boven staan en houd korte 
intervallen aan zodat alle nieuw gevormd blad steeds bedekt is. Toevoeging van een pyrethroїde zorgt 
voor luisdoding en tevens voor een repellent-werking van bladluizen. Vanwege de mindere gevoeligheid 
van luizen voor een pyrethroїde is het belangrijk om regelmatig een luisdoder in te zetten.  

Middel Dosering Max. aant. 
toepassingen 

Max. kg/l per 
hectare 

Interval Opmerkingen 

Closer/Sequoia 0,2 l/ha 1x per 12 mnd 0,2 l/ha - Na de bloei 

Gazelle/Antilop 0,25 kg/ha 3x per teelt 0,75 kg/ha 21 dagen Vanaf 50% bodembedekking 

Batavia 0,75 l/ha 4x per teelt - 7 dagen Na de bloei 

Pirimor 0,5 kg/ha 2x per teelt - 10 dagen  

Decis 0,2 l/ha 3x per teelt 0,9 l/ha 7 dagen  

Sumicidin Super 0,2 l/ha 12x per teelt 2,4 l/ha 7 dagen  

Karate 0,05 l/ha 12x per teelt 0,6 l/ha 7 dagen  
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