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Bieten, aardappels, granen, mais,
onkruidbestrijding en meer.

Translate
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webversie.

Seizoenwijzer

Begeleid uw teelt in geschrift

Bieten
De onkruidbestrijding in de bieten is al in volle gang. Het is nu tijd te denken aan
lastig te bestrijden onkruiden en daar de mix op aanpassen:
Safari (15 gr/ha) toevoegen bij bv. Bingelkruid, Kamille, Herik of
Varkensgras.
Lontrel (0,5 l/ha) wanneer bv. Perzikkruid, Zwarte nachtschade of
Aardappelopslag voorkomt.
Dual Gold (0,5l/ha) wanneer Bingelkruid, Hondspeterselie of Zwarte
nachtschade voorkomt en zorgt ook voor duurwerking.
Bij Hondspeterselie is Goltix Queen (1 – 2 l/ha) ook een goede toevoeging
aan de mix.
Denk aan het toevoegen van Borium (Boron 150; 2 l/ha) om “zwarte harten” in de
bieten te voorkomen.
Controleer uw bieten ook regelmatig op Luizen en Bietenvlieg.
U kunt ons altijd bellen voor een advies op maat.

Granen
De wintertarwe ontwikkelt zich snel en de eerste percelen komen al in de aar.
Door de relatief warme en droge omstandigheden kan Gele roest zich snel
ontwikkelen. Ook Septoria is actief door de regen van begin mei. Daarnaast zijn
dit omstandigheden dat bv. Bruine roest ook om zich heen kan gaan grijpen.

Controleer uw percelen en let daarbij ook
op Luizen en het Graanhaantje. Als de
bestrijdingsdrempel is overschreden is
het raadzaam hiertegen te spuiten.
Deze ziekten kunnen behoorlijke
opbrengstderving geven en een
bespuiting is wenselijk met Seguris (0,75
– 1,0 l/ha) of Aviator (0,75 – 1,0 l/ha).
Als Gele roest aanwezig is, dan heeft
Elatus Era (1,0 l/ha) de voorkeur.
In de gerst is bij de laatste bespuiting een toevoeging van Alternil (0,7 – 1,0 l/ha)
wenselijk vanwege de mogelijk aanwezige resistente Rynchosporium, die door
andere middelen slecht wordt bestreden.
Voor de bestrijding van lastige (wortel)onkruiden als Veenwortel, Distels en
Haagwinde kan voor dat de tarwe in de aar komt nog een bespuiting met bv. Tapir
(1,0 l/ha) en MCPA (2,0 l/ha) worden uitgevoerd.

Aardappels
Voor de onkruidbestrijding zijn diverse combinaties van bodemherbiciden te
maken om een breed werkende mix te krijgen.
Een toepassing vlak voor opkomst op een vochtige en bezakte grond is het best.
Een sterke en brede combinatie is: 3 l Boxer + 2,0 l Proman + 1,5 l Challenge.
Deze combi is o.a. sterk tegen Meldes, Zwarte nachtschade en Kleefkruid.
Voeg Concrete HF (0,4 l/ha) toe! Dit middel houdt de bodemherbiciden vast in de
bovenlaag van de grond, waardoor ze ook bij droogte langer beschikbaar blijven
en kunnen werken.
Na opkomst van de aardappels kan op niet voor Sencor gevoelige rassen een LDStoepassing gedaan worden om aanwezige onkruiden op te ruimen.
Vraag bij ons naar een advies op maat.
De Phytophthora bestrijding is in een
aantal percelen ook al aan de orde. U
kunt kiezen voor middelen in
poedervorm of vloeibaar zoals Revus of
Orvego. Een voordeel voor de Orvego is
dat die met een interval van 5 dagen
gebruikt mag worden.
Er zijn in enkele percelen
al Coloradokevers gevonden. Hou de

ontwikkeling hiervan in de gaten en spuit met Coragen (50 ml/ha) of Calypso
(0,15 l/ha) om de kevers en de larven te bestrijden.

Mais
De onkruidbestrijding in de mais is op de vroeg gezaaide percelen al begonnen. Er
zijn veel combinaties van middelen te maken.
Een veel gebruikte combi is:
Laudis (1,5 l/ha) + Gardo Gold(2,0 l/ha) + Kart(0,5 l/ha) + Kelvin
Kelvin(0,35
(0,35
l/ha)
l/ha).
Er zijn nu nieuwe mogelijkheden met middelen om bv. beter wortelonkruiden in
de mais aan te kunnen pakken. Capreno en Monsoon Active bevatten een nieuwe
werkzame stof: TCM. Deze werkzame stof (thiencarbazone-methyl) heeft als
belangrijke eigenschap dat de stof erg systemisch is. Het verdeelt zich zeer goed
door de plant en gaat zelfs tot in de wortels. Hierdoor sterven niet alleen de
bovengrondse delen af maar ook de (ondergrondse) wortel delen.Voor lastige
(wortel) onkruiden als Haagwinde, Veenwortel of Distels kan gekozen worden
voor:
Capreno (0,15 l/ha) + Monsoon Active (0,75 l/ha) + Gardo Gold (2,0
l/ha).
Voor de kolfzetting van de mais kan het wenselijk zijn om Borium (Boron 150; 2
l/ha) toe te voegen aan de onkruidbestrijding.

Tankreiniging

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

Gedreven door de seizoenen!

Specifieke vragen

Uw leverancier

Heeft u specifieke vragen? Bel of mail:
Wilbert Willems, tel. 06 2062 7078
Maarten van Erp, tel. 06 2348 1252

Willems Balgoy
Groothandel in gewasbeschermingsmiddelen, zaaizaden, landbouwfolie en
meststoffen.
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