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Onkruidbestrijding in zomergranen
Wacht met de onkruidbestrijding tot de meeste onkruiden gekiemd zijn. Komen ook aardappelopslag en wortelonkruiden voor,
dan kan de bestrijding beter wat uitgesteld worden tot deze onkruiden wat verder ontwikkeld zijn.
In zomertarwe (o.a. ook tegen windhalm, jonge duist, paarse dovenetel en ereprijs):
• 130 gram Capri Twin + 1 l MCPA + 0,3 – 0,45 l Starane Top + 1 l Robbester (voor de gelijktijdige bestrijding van
aardappelopslag de hoogste dosering Starane Top aanhouden)
In alle zomer- en wintergranen (uiterlijk tot in het vlagbladstadium!):
• 1 l Tapir + 1,5 – 2 l MCPA (geeft tevens een goede bestrijding van distels, hoefblad en cichoreiopslag).
Bij aanwezigheid van ereprijs of grotere dovenetels kan 70 gram Biathlon 4D of 1,5 l Fox 480EC toegevoegd worden. Meng nooit
Fox 480EC met olie of uitvloeier, dit veroorzaakt verbranding! Tegen aardappelopslag 0,3 - 0,45 l Starane Top toevoegen.
Het effect op aardappelopslag is het grootst wanneer tijdens bewolkt weer en een hoge luchtvochtigheid gespoten wordt op
opslagplanten die 10 - 20 cm groot zijn.

Groeiregulatie van zomergranen
In zomertarwe wordt met een éénmalige inzet van 1 – 1,25 l CeCeCe aan het einde van de uitstoeling meestal voldoende
halmversteviging verkregen om legering te voorkomen. Wanneer een extra zwaar gewas wordt verwacht kan ook gekozen
worden voor de inzet van 0,3 – 0,5 kg Prodax op het moment van einde uitstoeling – begin schieten.
In zomergerst is het advies om voor het verschijnen van de tweede knoop 0,4 l Moddus EVO te spuiten. Wanneer een extra zwaar
gewas wordt verwacht kan gekozen worden voor een gesplitste toepassing van 2 keer 0,3 l Moddus EVO. Tenslotte kan, tot het
verschijnen van de kafnaalden, de lengtegroei nog geremd worden met 0,6 – 0,8 l Yatze om aarknikken te voorkomen.

Onkruidbestrijding in zaaiuien
De beste onkruidbestrijding in uien wordt verkregen door het regelmatig aanvullen van de bodemherbiciden op vochtige grond.
Vanaf het moment dat de uien een eerste echt pijpje hebben van 3 cm kan hiervoor gebruik worden gemaakt van 1–1,5 l Wing P.
Vanaf het moment dat het eerste pijpje 3 cm lang is kan aanwezig onkruid met contactmiddelen bestreden worden. Gebruik een
grove dop en spuit met minimaal 400 l water tijdens windstil weer op een afgehard gewas (droge grond). Wacht wel 4-5 dagen
met de contactbespuiting nadat er Dual Gold of Boxer is gespoten.
• 0,25 – 0,5 kg Lentagran + 0,15 – 0,4 l Emblem Flo* of Bromotril* + 0,075-0,12 l Starane Top (sterk op o.a. klein kruiskruid,
melden, duivekervel en wolfsmelk).
• 0,25 – 0,4 l Basagran + 0,15 – 0,4 l Emblem Flo* of Bromotril* + 0,075-0,12 l Starane Top (sterk op o.a. veelknopigen en
hondspeterselie).
Indien nodig de bespuiting na 5 – 7 dagen herhalen.
*)Emblem Flo en Bromotril zijn door ons niet meer leverbaar, de opgebruiktermijn loopt tot 17-9-2021.

Onkruidbestrijding in peulvruchten na opkomst
Onkruid in kiembladstadium kan in peulvruchten (o.a. conservenerwten, kapucijners, tuinbonen en stamslabonen) na opkomst,
in elk stadium van het gewas, bestreden worden met 0,3 – 0,5 l Basagran + 0,25 l Webo Wett of 0,3 l Promotor. Bij het
verschijnen van nieuw onkruid de bespuiting herhalen (interval min. 7 dagen).
Vanaf het 1e drietallige blad in stamslabonen en 2 – 3 samengestelde bladeren bij erwten kan de dosering verhoogd worden naar
1 – 1,5 l Basagran + 0,25 l Webo Wett of 0,3 l Promotor of vervangen worden door 1,25 l Corum + 0,3 l Promotor.
Corum is een versterkte Basagran, het heeft een plus op de bestrijding van o.a. papagaaienkruid, varkensgras, zwaluwtong,
hondspeterselie, duivenkervel, melden, zwarte nachtschade en (jong) straatgras. Pas Corum bij voorkeur toe op een vochtige
grond. Basagran en Corum bij dagtemperaturen >20°C pas tegen de avond spuiten.

Korte TIPs
•

De weersomstandigheden lijken eindelijk geschikt te worden voor de bestrijding van goed ontwikkelde ridderzuring in
grasland. Bij milde temperaturen (13-25°C) en niet te koude nachten (>5°C) kan de bestrijding het best uitgevoerd worden
met 1,5 l Tapir + 0,3 l Starane Top/ 1,5 l Jepolinex Pro.
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en gebruiksinformatie.
Hoewel wij deze Theunisse TIP met de grootst mogelijke zorg hebben samengesteld wijzen wij u erop dat u ons niet aansprakelijk kunt stellen voor schade
die voortkomt uit de hier genoemde adviezen, noch uit adviezen van ons en onze medewerkers.

