
 

 

 
                                                                Groothandel in gewasbeschermingsmiddelen, zaden, landbouwfolie, 

                                                                meststoffen, palen, touw en andere land- en tuinbouwbenodigdheden.  

      

  Willems Balgoy V.O.F.   

  Houtsestraat 11    

  6613 AC  Balgoy   

  Telefoon (024) 641 26 32   

  Fax (024) 642 35 14   

 E-mail info@willemsbalgoy.nl  

 Internet www.willemsbalgoy.nl  

Wij adviseren naar beste weten volgens de kennis van zaken op dit ogenblik, echter zonder daarvoor aansprakelijkheid op ons te nemen, omdat opslag / bewaring en toepassing zich aan onze 

controle onttrekken. Beschrijvingen van een product resp. gegevens over de eigenschappen daarvan betekenen niet, dat verantwoordelijkheid wordt gedragen bij eventuele schade. 

 
 
 
 

Wintertarwe 
 

De eerste percelen wintertarwe zullen binnenkort het vlagbladstadium bereiken. Vanaf dit 
moment kan een bespuiting tegen afrijpingsziekten uitgevoerd worden. Het juiste moment voor 
de bespuiting is vlagblad uit en nog net geen aren zichtbaar. Voer een bespuiting uit met 1 l 
Aviator per hectare. Combineer de bespuiting tegen afrijpingsziekten met 0,25 l Decis EC of 50 
ml Karate Zeon ter bestrijding van bladluizen en het graanhaantje.  
Voeg 5 l/ha Sulpha N toe voor zwavelbemesting om de korrel te vullen. 
 

Distels en diverse wortelonkruiden kunnen bestreden worden met 30 gr Ally + Kantor. Bij 
aanwezigheid van heermoes 2 l MCPA gebruiken. Als aardappelopslag en/of haagwinde het 
probleem zijn 1 l Starane spuiten. Spuit bij groeizaam weer op goed ontwikkelde onkruiden en 
gebruik voldoende water. MCPA tot 1 week voor het verschijnen van de aar gebruiken, Ally 
gebruiken tot 1 week voor het verschijnen van het vlagblad en Starane tot het verschijnen van 
het vlagblad spuiten. 
 

Suikerbieten 
 

Voer voor het sluiten van het gewas nog een LDS-bestrijding uit. Wilt u nakiemende grassen  
voorkomen voeg dan Dual Gold toe aan het LDS voor de duurwerking.  
Voor grassen een aparte bestrijding uitvoeren met  Aramo, Focus Plus of Fusilade Max. Het 
soort gras bepaalt welk middel er gespoten wordt. Voor straatgras is Aramo het middel. Voer 
de bestrijding uit op grassen die goed groeien, (dus niet hebben geleden van een LDS-
bespuiting) om tegenvallende resultaten te voorkomen. 
Denk aan het toevoegen van Borium en Natriummolybdaat waar nodig. 
 

Maïs 
 

Op de meeste percelen staat de maïs er reeds op. Vanaf het 2-6 bladstadium kan de 
onkruidbestrijding uitgevoerd worden. Het advies is een combinatie van 1,5 l Laudis + 0,5 l 
Samson + 2 l Akris + 0,5 l Kart. Dit is een mix met een goede werking op de meeste 
voorkomende onkruiden. Bij aanwezigheid van gladvingergras in een perceel de dosering 
Laudis verlagen en 0,15 l Clio aan de mix toevoegen. 
 

Indien probleemonkruiden voorkomen in een perceel kan de mix worden aangepast: 
Haagwinde         Kart naar 0,7 l 
Als haagwinde een groot probleem is, naspuiten met Primus (let op! rasgevoeligheid). 
Distels        Lontrel 
Aardappelopslag       Kart naar 0,7 l 
Raaigrassen (overgebleven groenbemester)  Samson 1 l 
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Aardappels 
 

Op de meeste percelen is voor opkomst een bespuiting uitgevoerd met bodemherbiciden. Door 
het wisselvallige weer van de afgelopen periode, voldoende vocht voor een goede werking, is 
het resultaat goed. Een groot deel van de aardappels begint nu door te komen of staat al boven. 
Start met de phytophthora bestrijding als 80% van de aardappels boven staan.  
In de loofgroeifase een bespuiting uitvoeren met 0,8 l Orvego. Orvego maximaal 5 keer per 
seizoen gebruiken. 
  

Als de planten voldoende bladoppervlak hebben kunnen bladmeststoffen aan de bespuiting 
toegevoegd worden. Gebruik voldoende bladmeststoffen om tekorten te voorkomen.  
Voeg, vooral in de beginfase (2e, 3e en 4e keer spuiten) van de groei, 1-2 l Hu-man (mangaan) 
en/of 1-2 l Magnor (magnesium) toe om aan de gewasbehoefte te voldoen. 
 

Erwten en kapucijners 
 

In de teelt van erwten en kapucijners is na opkomst enkel Basagran toegelaten. Kort na zaai is 
de basis gelegd met Centium (niet bij kapucijners) en Challenge. Na opkomst de 
onkruidbestrijding afmaken met 0,75-1 l Basagran + Kantor. Als het gewas verder ontwikkeld 
is of onder zachte omstandigheden de Kantor vervangen door 0,5-1 l Hu-man. 
 

Bonen 
 

Kort na het zaaien van stamslabonen kan een bespuiting worden uitgevoerd met de 
bodemherbiciden Dual Gold en Centium. Deze combinatie neemt een breed scala aan 
onkruiden mee.  
Op kleigronden 0,4 l Concrete toevoegen voor een betere werking van de middelen. 
 

Actualiteiten middelen 
 

 Cirran (combinatie van de werkzame stoffen mcpa en 2,4-d) heeft een toelating 
gekregen voor de onkruidbestrijding in grasland. Cirran heeft een goede werking op 
onder andere: distels, paardebloemen, jacobskruiskruid en boterbloemen. Het middel 
mag niet gebruikt worden in eerstejaars grasland en in grondwaterbeschermings-
gebieden niet tussen 1 september en 1 maart. Cirran moet gespoten worden met 
minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen en mag maximaal 1 keer per jaar ingezet 
worden. 

 Het etiket van Fusilade Max is hersteld. Het product mag weer volgens de oude 
gebruiksaanwijzing gebruikt worden. 

 Coragen heeft een vrijstelling gekregen in de teelt van wortelen en knolselderij ter 
bestrijding van wortelvlieg. De vrijstelling geldt van 1 mei - 29 augustus 2013. Coragen 
mag maximaal 2 keer worden toegepast in een dosering van 175 ml met een interval 
van minimaal 14 dagen. 

 
 

 
Neem voor het bij uw situatie/perceel passende advies contact op met uw adviseur:  
Wilbert Willems  06-2062 7078  wilbert.willems@willemsbalgoy.nl 
Henk Willems   06-5320 9876 


