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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 – 0,4 l/ha Prodax + 0,5 – 1,0 l/ha CeCeCe

Aan deze bespuiting kan de T1-ziektebestrijding worden toegevoegd:
• 1,2 l/ha Soleil (tegen roest) + 1,0 – 1,5 l/ha Stavento (tegen Septoria)
• 1,25 l/ha Balaya
• 0,8 l/ha Ascra Xpro

Onkruidbestrijding witlof/cichorei
Vanaf 70% opkomst kan de onkruidbestrijding worden gestart met het lage-dosering-systeem (LDS):
1e bespuiting (tijdens opkomst):
• 0,25 l/ha Kerb Flo + 0,25 l/ha Vivolt + 7 gr/ha Safari
2e bespuiting (volledige opkomst):
• 0,25 l/ha Kerb Flo + 0,25 l/ha Vivolt + 10 gr/ha Safari + 40 ml/ha AZ500*
3e bespuiting (1e echte blad):
• 0,25 l/ha Kerb Flo + 0,25 l/ha Vivolt + 10 gr/ha Safari
4e bespuiting (2e blad):
• 0,25 l/ha Kerb Flo + 0,25 l/ha Vivolt + 10 gr/ha Safari + 60 ml/ha AZ500*
5e bespuiting (4e blad):
• 0,25 l/ha Vivolt + 15 gr/ha Shiro + 100 ml/ha AZ500
Vanaf het 4-bladstadium kan de combinatie versterkt worden met 0,3 l/ha Frontier Optima of 0,1 – 0,3
l/ha Dual Gold. Deze kunnen niet gemengd worden met Safari, Titus en/of AZ500.
*AZ500 toepassen vanaf volledige opkomst t/m 6-bladstadium.
Bij herbicide-tolerante rassen kan nog Titus gebruikt worden (vraag uw adviseur om passend advies). In
onderstaande tabel staan van alle middelen de doseringen en intervallen:
Product

Maximale dosering
Maximaal aantal
Maximale
per keer
toepassingen
dosering per teelt
Kerb Flo
0,25 – 2,5 l/ha
5
3,75 l/ha
Dual Gold
0,1 – 0,3 l/ha
6
1,3 l/ha
Safari
10 – 30 gr/ha
4
60 – 120 gr/ha*
Frontier
0,3 – 0,45 l/ha
3/2
0,9 l/ha
AZ 500
0,04 – 0,2 l/ha
3
0,2 l/ha
Shiro
20 – 30 gr/ha
4/6
120 gr/ha
*maximale dosering Safari in witlof is 60 gr/ha; in cichorei maximaal 120 gr/ha

Maximaal interval
(dagen)
5
5
7
7
6
5/7

Zaaiuien
De stand van de uien is zeer wisselend, van kramstadium tot 1 e echte pijpje 3 cm. Probeer ieder moment
te benutten voor de onkruidbestrijding:
• In het kramstadium kan onder droge, afgeharde omstandigheden gespoten worden met
contactherbiciden: 0,1 l/ha Basagran + 0,1 l/ha Starane Top. 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
Lentagran WP + 0,12 – 0,18 l/ha Starane Top + 0,1 – 0,25 l/ha Basagran. De bespuiting na 5 – 7
dagen herhalen. Op zwarte grond kan in dit stadium 0,5 – 1,0 l/ha Wing P (+ evt. Boxer) worden
gespoten.
Vraag uw adviseur om passend advies.
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