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Bodemherbiciden in peulvruchten
In conservenerwten, kapucijners en veldbonen is het advies om direct na zaai een bodemherbicide te spuiten. Gebruik hiervoor,
afhankelijk van de zwaarte van de grond, 0,15–0,2 l Centium 360CS + 0,75–1,5 l Challenge + (1–2 l Stomp 400*).
In tuinbonen heeft Challenge geen toelating, voer hier kort na zaai een bespuiting uit met 0,15 – 0,2 l Centium 360CS.
Vorige week heeft de toepassing met 1,8 kg Novitron Dam Tec (een combinatie van 30g/l Centium 360CS + 500 g/l Challenge)
een toelating gekregen in aardappelen, wortelen, erwten, tuin- en veldbonen. Het is wachten tot het middel beschikbaar komt.
Op percelen die grenzen aan oppervlaktewater geldt voor de toepassing van Challenge een extra eis aan de driftreductie. Voor
de toepassing van Challenge (max. 2 l/ha) is een DRT90 + 1 m teeltvrije zone of een DRT95 + 0,5 m teeltvrije zone vereist.
*) Stomp 400 SC is alleen toegelaten in veldbonen en droog te oogsten erwten.

Rhizoctonia in aardappelen
Treft u bij controle van uw pootgoed rhizoctonia aan, voer dan, zeker wanneer u vroeg gaat poten, een bestrijding hiertegen uit.
Dit kan vóór het poten door een knolbehandeling uit te voeren over een rollenbaan, bv de potatocare, met 0,2 l Monarch per
1000 kg poters of door de poters tijdens het poten te bepoederen met 1,5 kg Symphonie of 1 kg Emesto Prime DS* per ton.
In de teelt van tafelaardappelen of pootgoed, waar ook de bestrijding van zilverschurft belangrijk is, kan een knolbehandeling
uitgevoerd worden met 0,25 l Maxim 100 FS (nog niet in pootgoed), 0,2 l Emesto Silver * of 0,2 l Allstar per 1000kg poters.
Om rhizoctonia vanuit de grond en zwarte spikkel te bestrijden kan tijdens het poten het best een veurbehandeling plaatsvinden
met 0,8 l Allstar of 3 l Amistar. In consumptieaardappelen zijn ook positieve ervaringen opgedaan met 5 l Serenade in de veur.
In tafelaardappelen en pootaardappelen wordt echter altijd geadviseerd de standaard chemie toe te voegen aan 5 l Serenade.
*) Emesto Silver en Emesto Prime DS zijn niet meer leverbaar, voorraad mag opgebruikt worden tot 1-7-2022.

Groeiregulatie en ziektebestrijding in wintergraan
De vroegste wintertarwe is toe zijn aan de groeiregulatie. Ons advies hiervoor is in het stadium “einde uitstoeling - eerste knoop
voelbaar” 0,5 l CeCeCe + 0,4 kg Prodax te spuiten. Na 7 – 10 dagen de tweede bespuiting uitvoeren met 0,5 l CeCeCe + 0,3 l
Prodax of 0,75 l CeCeCe op extra stevige rassen.
Momenteel worden in gevoelige rassen zoals Meeting, Talent en Reform af en toe planten met gele roest aangetroffen. Wanneer
hiervan ten tijde van het uitvoeren van de groeiregulatie sprake is, is het advies deze bespuiting te combineren met een T0
bespuiting met 0,75 l Retengo of 1 l Prosaro.
Wij adviseren om de groeiregulatie niet te combineren met de onkruidbestrijding. Vindt er toch een gecombineerde bespuiting
plaats, kies dan voor 1 l CeCeCe als groeiregulator.
Wanneer in wintergerst de 1e knoop aangetroffen wordt is het tijd voor de groeiregulatie. Een advies hiervoor kan zijn 0,6 - 0,75
kg Prodax + (0,5 l CeCeCe) + 0,5 l Powerleaf Mangaan Plus.
Voer na 7 - 10 dagen een tweede bespuiting uit met 0,4 kg Prodax + 0,5 l Powerleaf Mangaan Plus. Deze bespuiting kan goed
gecombineerd worden met de ziektebestrijding op T1 met 0,75 - 1 l Elatus Era.
De werking van Prodax is weinig afhankelijk van de weersomstandigheden. Om klontering van Prodax te voorkomen is het advies
om het middel voorzichtig in de tank te doseren!

Onkruidbestrijding in spinazie
Door het wegvallen van Agrichem Asulam 2 wijzigt het advies voor de onkruidbestrijding in bladspinazie direct na zaai.
Het advies direct na zaai is nu 0,15 l Centium 360CS (heeft de voorkeur wanneer papagaaienkruid verwacht wordt). Oblix 500 SC
is onlangs toegelaten als een KUG (risico voor de gebruiker). Het advies hiervoor zou zijn 0,08 l Centium + 0,5 l Oblix 500SC.

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.

