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Nr. 19, 20 augustus 2018
Onkruidbestrijding stoppel en grasgroenbemester
Bij de bestrijding van wortelonkruiden in de stoppel dient men een aantal aandachtspunten in acht te nemen:

Verwijder zoveel mogelijk het stro. Stroresten verhinderen de ontwikkeling van de onkruiden.

Laat het stoppelland enkele weken onbewerkt liggen zodat de wortelonkruiden goed kunnen ontwikkelen. Dit
duurt meestal zo’n 4 weken.

Spuit bij groeizaam weer, in een periode met een hoge luchtvochtigheid. Bij te warm weer (> 25°C), nooit in volle
zon behandelen. Spuit evenmin als onweer of neerslag verwacht wordt.
Onkruid

Stoppelland

Grasgroenbemester**

Distels, veenwortel, klein hoefblad,
haagwinde,
aardappelopslag,
smeerwortel en akkermunt

6 l Glyfosaat/ 4,5 l Roundup Ultimate
+ 2 l 2,4-D*

2 l 2,4–D (niet na 1 sept.)
Niet tegen veenwortel, kweekgras
en aardappelopslag

Veenwortel

6 l Glyfosaat/ 4,5 l Roundup Ultimate

99 ml Primus

Akkermunt

3,6 l MCPA + 2 l 2,4-D

2 l 2,4-D (niet na 1 sept.)

Haagwinde

2 l 2,4-D

99 ml Primus of 1 l Primstar

Heermoes en smeerwortel

3,6 l MCPA + 2 l 2,4-D

Moerasandoorn en klein hoefblad

2 l 2,4-D

2 l 2,4-D (niet na 1 sept.)

Aardappelopslag

4 l Glyfosaat/ 3 l Roundup Ultimate

4 l Glyfosaat/ 3 l Roundup Ultimate

Kweek

4 l Glyfosaat/ 3 l Roundup Ultimate

4 l Glyfosaat/ 3 l Roundup Ultimate

*) Om klontering te voorkomen bij deze combinatie de tank eerst vullen met water (gebruik minimaal 250 l/ha) en
Glyfosaat/ Roundup Ultimate, als laatste 2,4-D toevoegen. Deze combinatie liefst binnen 1/2 uur verspuiten!
**) In een grasgroenbemester die als Ecologisch Aandachtsgebied is ingezaaid, is het vanaf dit jaar toegestaan om
vanaf 8 weken na zaai (niet voor 15 juli) een chemische onkruidbestrijding uit te voeren.

Ziektebestrijding suikerbieten weer actueel
De ziektedruk in de suikerbieten is tot nu toe door de droogte niet hoog geweest. Het was vnl. meeldauw en soms
roest die aangetroffen werd. Nu het weer wat wisselvalliger is geworden moeten we er rekening mee houden dat de
ziektedruk toeneemt. Controleer de suikerbieten daarom weer wekelijks op aantasting van schimmelziekten. Percelen
waar al een bestrijding heeft plaats gevonden moeten 2-3 weken na de laatste bespuiting weer wekelijks
gecontroleerd worden op nieuwe aantastingen.
middel
Sphere + uitvl.
Retengo Plust
Opus Team
Spyrale
Difure Pro

groep
Triazool/ Strobilurine
Triazool/ Strobilurine
Triazool
Triazool
Triazool

dosering
0,35 l
1l
1l
1l
0,6 l

aantal
2
1
2
2
2

v.t.
3 weken
4 weken
46 dagen
4 weken
3 weken

werking op stemphylium
nevenwerking
beste nevenwerking
geen werking
nevenwerking
geen werking

Aandachtspunten:

Er mag maximaal 2 keer per seizoen of maximaal 50% van de bespuitingen een strobilurine ingezet worden.

Kies steeds een ander middel om resistentie te voorkomen. De werkingsduur van alle middelen is ca. 3 weken.

Let op de extra toepassingsvoorwaarden op het etiket voor o.a. Opus Team en Spyrale.

Gebruik ca. 200-300 l water per ha en spuit op een mals gewas. Voeg bij Sphere altijd een uitvloeier toe!

Blijf alert op phytophthora in aardappelen
De kans dat er phytophthora ontstaat in de aardappelen neemt met het korter worden van de dagen en eventuele
nieuwe loofgroei (doorwas) duidelijk toe. Blijf daarom zorgen voor een gesloten spuitschema en maak gebruik van
middelen met een goede knolbescherming, zoals Infinito, Ranman Top of Canvas.
Wanneer er ondanks alle voorzorgen toch phytophthora in het gewas aangetroffen wordt (de eerste aantastingen
hebben we afgelopen week weer gevonden) is het advies om op een nog redelijk groeiend gewas twee keer kort
achter elkaar een “stop-bespuiting” uit te voeren.
Het best gebruikt u hiervoor 1,6 l Infinito + 0,2 kg Curzate Partner of 0,5 l Ranman Top + 2 l Proxanil

Korte TIP


Let op de veiligheidstermijnen van de schimmelbestrijdingsmiddelen in de uien wanneer de oogst in zicht is.
Acrobat DF en Fandango hebben een v.t. van 14 dgn., Valbon en mancozeb hebben een v.t. van 28 dgn..
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