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Gele roest in tarwe 
Luizen in bieten 
Tankreiniging 

Gele roest in tarwe 
De ontwikkeling van de tarwe gaat dit jaar niet vanzelf. Ondanks de natte
ondergrond, droge bovengrond en de bemesting die maar langzaam beschikbaar
komt, gaat de ontwikkeling wel door. Dit zijn omstandigheden die ook gunstig
zijn voor bv. gele roest. Deze vinden we nu in situaties waarin wij deze niet
hadden verwacht. Op verschillende plaatsen zien we een heftige uitbreiding.

Controleer uw percelen en
voer tijdig een behandeling uit
met:

1,25 lt Aviator Xpro 
OF
1,0 ltElatus Era
 
10 – 15 lt N+ voor extra
groei.
0,25 lt Decis tegen
luizen en graanhaantje.

De groei van de tarwe is met
een vloeibare goed opneembare stikstofmeststof als N plus prima te bevorderen.
De stikstof komt efficiënt in de plant en kan direct zijn werk doen. 
20 l N+ is vergelijkbaar met 100 kg Kalkammonsalpeter (KAS).  Ook zorgt N+ voor
een beter opname van fungiciden.

Luizen in bieten 
In de bieten is de luizendruk
hoog. Er worden ook veel
groene luizen gevonden die
het bieten vergelingsvirus
kunnen overbrengen.Voer
regelmatig een controle uit,
als de schadedrempel
wordt overschreden, voer dan
een behandeling tegen luizen
uit met:
0,15 lt Calypso.  

Tankreiniging 
Het is belangrijk om tussen het spuiten van de verschillende gewassen uw tank te
reinigen om ongelukken te voorkomen, reinig altijd goed met een tankcleaner.

Gedreven door de seizoenen!

Uw leverancier 
Willems Balgoy
Groothandel in gewasbeschermings-
middelen, zaaizaden, landbouwfolie en
meststoffen.
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Bestel WhatsApp 06 5806 9169
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Specifieke vragen
Voor nadere informatie of meer uitleg
kunt u contact opnemen met ons : 

Wilbert Willems, tel. 06 2062 7078
Maarten van Erp, tel. 06 2348 1252

Let op! Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig! Lees voor gebruik altijd het etiket
en de productinformatie. Willems Balgoy besteedt uiterste zorg aan deze publicatie.
Onze adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele betrouwbare informatie. Willems
Balgoy is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het uitvoeren van een advies
wanneer dit schadelijk gevolg op dit moment nog niet bekend was.
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