
 
Van Overloop BV – Beekmanstraat 2 – 4527 GA Aardenburg 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najaarsonkruidbestrijding in wintergranen  
Onkruidbestrijding in het najaar geeft de mogelijkheid om wortelonkruiden in het voorjaar 
goed aan te pakken, alsook om resistente duist goed te bestrijden. Ons advies voor 
wintertarwe:  
 Direct na zaai bij goede bedekking van het zaad en grond > 20 %: 

• 0,6 l/ha Herold (+ eventueel 0,15- 0,2 l/ha AZ 500, AZ500 versterkt o.a. op kamille, 
klein kruiskruid, ereprijs en paarse dovenetel) of  

• 3,0 – 4,0 l/ha Malibu (+ eventueel 0,15- 0,2 l/ha AZ 500). Let op: het zaad moet 
goed bedekt zijn!  

• 3 l/ha Malibu + 0,3 Herold 
 Na opkomst vanaf het 1-bladstadium en grond < 20 %:  

• 0,45 – 0,6 l/ha Herold + insecticide of  

• 2,0 l/ha Activus Super + 0,5 l/ha Fence + insecticide  
Als insecticide tegen bladluizen, die het gerstevergelingsvirus kunnen overbrengen, kan 
worden gebruikt: 0,25 l/ha Decis (2 toepassingen) of 0,05 l/ha Karate Zeon (1 toepassing).  
 
Slakken in wintertarwe en graszaad 
Controleer uw percelen graszaad op de aanwezigheid van slakken. Door de regen van 
afgelopen weken neemt het aantal slakken toe. Strooi 7 kg/ha Derrex of Iroxx 
slakkenkorrels. Slakken kunnen in tarwe en graszaad flinke schade aanrichten. Vooral 
tussen zaai en het drie-bladstadium is tarwe en graszaad erg gevoelig voor slakkenschade. 
Bij een zware aantasting kan het meermaals strooien van slakkenkorrels noodzakelijk zijn. 
 
Wintergranen-zaaizaad 
De eerste wintertarwe is alweer gezaaid. De rassenkeuze ten aanzien van opbrengst, 
ziekte- en legeringsgevoeligheid speelt hierin een grote rol. Bespreek dit met uw adviseur. 
Heeft u een voorkeur voor een bepaald ras, bespreek dit dan met ons, zodat wij tijdig het 
zaaizaad te kunnen leveren. 
 
Vogelafweer 
In deze donkere periode (laat licht, vroeg donker, bewolkte dagen) is het ideaal om vogels, 
zoals ganzen, eenden, duiven en kraaiachtigen te verjagen met een laserlamp. Wij hebben 
de “Laserop 1.0” in ons assortiment. Dit is een krachtige laserzaklamp met een groene 
laserbundel voor het verjagen van vogels. De laserlamp werkt het beste in de ochtend- en 
avonduren, maar ook op donkere, zwaarbewolkte dagen. De bundel heeft in het donker 
een bereik van meer dan twee kilometer. 
Ook voor andere vogelafweermiddelen (vogelverschrikkers, afweerkanonnen, e.d.) kunt u 
bij ons terecht. 
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