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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.
Als ook duist en windhalm bestreden moeten worden, kan alleen in zomertarwe:
• 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 Axial 50 (0,9 – 1,2 l/ha) 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. Vraag uw adviseur om een passend advies.

Onkruidbestrijding suikerbieten
Aan de LDS-bespuitingen in suikerbieten (zie ook vorige nieuwsbrief) kunnen de volgende middelen worden
toegevoegd om bepaalde onkruiden beter te bestrijden:
• Safari Duo Active ter versterking op varkensgras, kamille, kleefkruid, bingelkruid, perzikkruid en
zwaluwtong. De dosering is 100 gr/ha, te beginnen vanaf 2 echte blaadjes. Pas op bij toepassing
net voor veel regen.
• Safari bij aanwezigheid van kleefkruid, kamille, perzikkruid en varkensgras. De dosering vanaf 2
echte blaadjes is 15 gr/ha.
• Lontrel om de mix te versterken tegen varkensgras, zwaluwtong, perzikkruid, kamille en
hondspeterselie. De dosering hiervoor is 0,3 – 0,5 l/ha. Later kan Lontrel ook nog apart gespoten
worden tegen akker(melk)distel, hoefblad, cichorei-/aardappelopslag met dosering van 1,2 l/ha +
1 l/ha olie.
N.B. De toelating van Safari en Safari Duo Active vervalt waarschijnlijk. Momenteel zijn de uitverkoop- en
opgebruiktermijn van beide stoffen nog niet bekend. Wij houden u op de hoogte als er wijzigingen hierin
bekend zijn.

Onkruidbestrijding in aardappelen
Voor de adviezen in pootgoed of consumptieaardappelen moet onderscheid gemaakt worden in Sencortolerante rassen (zie Sencor-app van Bayer) en niet-Sencor-tolerante rassen. De adviezen zijn:
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•
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•
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•
•

3,0 l/ha Boxer + 0,3 – 0,5 l/ha Sencor + 2,0 l/ha Proman
4,0 l/ha Boxer + 0,5 – 0,75 l/ha Sencor
3,0 l/ha Boxer + 3,0 l/ha Proman (tot 10% opkomst)
3,0 l/ha Boxer + 2,0 l/ha Proman + 1,0 l/ha Challenge (direct na
frezen)
3,0 – 4,0 l/ha Boxer + 0,3 – 0,5 l/ha Sencor + 1,5 – 2,0 l/ha
Challenge (zwarte nachtschade + melden)
3,0 – 4,0 l/ha Boxer + 0,3 – 0,5 l/ha Sencor + 2,0 l/ha Gofor (zwarte
nachtschade, melden, straatgras, hanepoot, doornappel)
0,2 l/ha Centium + 0,3 – 0,5 l/ha Sencor + 2,0 l/ha Challenge
(sterk op varkensgras, zwaluwtong en melden)
3,0 l/ha Boxer + 2,5 l/ha Proman + 1,0 – 1,5 l/ha Challenge.
3,0 l/ha Boxer + 3,0 l/ha Proman (tot 10% opkomst)

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.
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