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Veel veranderingen in onkruidbestrijding snijmaïs
In de onkruidbestrijding van snijmaïs zijn verschillende wijzigingen te melden. Zo is de toelating van Akris beëindigd,
zijn Dual Gold en Gardo Gold niet meer toegelaten op zandgrond en kan het zijn dat we rekening moeten houden met
een ingezaaid of nog te zaaien vanggewas op zand- en dalgronden. Voer de onkruidbestrijding uit wanneer de maïs in
het 2 – 6 bladstadium is. Dit kan o.a. met één van de volgende combinaties:
Op kleigrond waar geen vanggewas ingezaaid wordt:
Ø 1,5 - 2 l Laudis + 0,5 – 0,7 l Kart + (0,2 - 0,66 l Samson 6%OD) + 2 l Gardo Gold (0,7 l Kart aanhouden bij
aanwezigheid van aardappelopslag en haagwinde; Samson 6%OD toevoegen voor bestrijding grassen)
Ø 0,75 - 1 l Calaris + 0,5 - 0,7 l Kart/ 0,75 l Monsoon Active + 1 l Frontier (sterkste combinatie op
aardappelopslag; kies voor Monsoon Active wanneer wortelonkruid en grassen bestreden moeten worden)
Ø 0,2 – 0,29 l Capreno + 1 l Robbester + 2 l Gardo Gold (voor een eenvoudig onkruidbestand zoals op
kleigrond vaak voorkomt; Alleen in 3 liter verpakking verkrijgbaar!)
Op zandgrond waar geen vanggewas ingezaaid wordt:
Ø 0,75 l Calaris + 1 l Laudis + (0,35 – 0,66 l Samson 6%OD) + 0,5 – 0,7 l Kart + 1 l Frontier
Ø 0,75 - 1 l Calaris + 0,7 l Kart/ 0,75 l Monsoon Active + 1 l Frontier (geen werking op gladvingergras; kies
voor Monsoon Active wanneer wortelonkruid en grassen bestreden moeten worden)
Op zandgrond waar gelijktijdig met het zaaien van de maïs rietzwenk ingezaaid is:
Ø 0,75 l Calaris + 1 l Laudis + 0,5 – 0,7 l Kart
Op zandgrond waar na de onkruidbestrijding Italiaans raaigras ingezaaid wordt:
Ø 0,75 l Calaris + 1 l Laudis + (0,35 – 0,66 l Samson 6%OD) + 0,5 – 0,7 l Kart
Bij een volgteelt van bieten of groenten maximaal 0,75 l Calaris of Callisto gebruiken!

Wortelonkruid en aardappelopslag bestrijden in granen
De wintertarwe lijkt dit jaar nog eerder in de aar te komen dan het voorgaande jaar. Wanneer er nog wortelonkruid,
aardappelopslag of overgebleven zaadonkruid bestreden moet worden dient dit ruim voor het verschijnen van de aren
plaats te vinden.
Ø Akkerdistel en akkerpaardenstaart: 2 l MCPA
Ø Akkerdistel, akkermelkdistel, akkerpaardenstaart, veelknopigen en kamille: 1 l Tapir + 2 l MCPA
Ø Haagwinde, veenwortel, veelknopigen en kamille: 1 l Tapir + 0,75 l Primstar
Ø Aardappelopslag: 0,6 l Starane Top of 1 l Tapir/ Primstar + 0,3 l Starane Top
Spuit onder groeizame weersomstandigheden (hoge RV) en zorg voor een goede indringing in het gewas door een lage
rijsnelheid en voldoende water (min. 400 l/ha).

Afrijpingsziektebestrijding en overbemesting in wintertarwe
Mits de T1-bespuiting nog geen 3 weken geleden is uitgevoerd, is het moment dat het vlagblad helemaal uit is het ideale
moment voor de T2- bespuiting. Zorg dat de tijd tussen de eerste en tweede bespuiting niet te groot wordt. Verdeeld
over het werkgebied vinden we op dit moment, met lichte mate, gele roest. Wij adviseren als vlagbladbespuiting:
Ø 2 l Ceriax (verpakt per 5 l; maakt het gewas verminderd gevoelig voor hitte en droogtestress)
Ø 1,5 l Adexar (verpakt per 10 l; max. 2 toepassingen met een interval van minimaal 21 dagen)
Wanneer larven van het graanhaantje of bladluizen aanwezig zijn kan aan deze bespuiting 0,15 l Calypso, 50 ml
Karate Zeon, 0,2 l Sumicidin of 0,25 l Decis EC worden toegevoegd.
Voor het doorkomen van de aren moet het graan over voldoende stikstof kunnen beschikken om een goede opbrengst
te halen. De fungicidenbespuiting op het vlagblad kan goed gecombineerd worden met een bladbemesting. Een
bladbemesting in graan is zeer efficiënt en effectief, u kunt een gedeelte stikstof besparen. Voeg 25-30 l KryptoN toe
aan de fungicidenbespuiting en vervang hiermee de T3 bemesting. KryptoN is verkrijgbaar in 10- en 1000 l verpakking,
wij zijn overgegaan van Powerleaf Trio Plus naar KryptoN vanwege het feit dat KryptoN veel zachter is voor het gewas.

Onkruidbestrijding in stamslabonen
Met de toelating van Fresco en het verbod van het gebruik van Dual Gold op zandgrond is er met de onkruidbestrijding
in stamslabonen het nodige veranderd. Het advies in 2019 zal daarom verschillen voor klei- en zandgrond.
Op alle grondsoorten waar vooral melden een probleem vormen heeft het secuur inwerken van 8 l Bonalan voor zaai
zeker een meerwaarde. Echter met de komst van Fresco kan er ook een goede bestrijding van o.a. melganzevoet en
straatgras verkregen worden.Op kleigrond is het advies direct na zaai 0,15 l Centium 360 CS + 2 l Fresco + 0,6 l Dual
Gold. Op zandgrond luidt het advies 0,15 l Centium 360 CS + 2 l Fresco.
Vergeet zeker niet om aanwezig onkruid op het zaaibed voor het zaaien af te branden met 2 – 4 l Glyfosaat (+ 5 – 10
kg Zwavelzure ammoniak) of 1,5 – 3 l Roundup Ultimate.
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