
 

 

 
                                                                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. 
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Aardappelen 
 

Indien de aardappelen beregend zijn, is er vaak voldoende vocht in de aardappelruggen 
aanwezig, zodat er geen gevaar is voor het optreden van naveleindrot bij gebruik van 
Reglone. Op niet beregende percelen zal de grond te droog zijn (kan niet meer tot een 
bal samengeknepen worden) en wordt het gebruik van Reglone afgeraden.  
Ver afgestorven gewassen kunnen in één bespuiting met 2-4 l Reglone doodgespoten 
worden. In zware, groene gewassen kan beter gekozen worden voor een 
splittoepassing. Spuit het gewas open met 2-3 l Reglone en vervolgens 4-5 dagen later 
naspuiten met 1 l Spotlight Plus per hectare. Als er niet voldoende vocht in de 
aardappelruggen aanwezig is Finale gebruiken i.p.v. Reglone. Indien de aardappelen 
later dan 5 dagen na de laatste phytophthora bespuiting doodgespoten worden, voeg 
Ranman toe voor de knolbescherming.   
Gebruik bij de loofdoding voldoende water (300 tot 400 l/ha) en spuit met een fijne 
druppel. Spuit midden op de dag op een droog gewas. In tegenstelling tot Reglone 
bestrijdt Spotlight Plus geen onkruiden. Let op: Per jaar maximaal 4 l Reglone per 
hectare gebruiken. 
Wacht na het doodspuiten 2 tot 3 weken met rooien zodat de aardappelen voldoende 
zijn afgehard. Velvaste aardappelen zijn minder gevoelig voor rooibeschadigingen, 
knolziekte, schilbrand en vochtverlies tijdens de bewaring. 
 

Suikerbieten 
 

Blijf alert en controleer de percelen regelmatig op ziekteverschijnselen. De middelen 
hebben een werking gedurende 3-4 weken na bespuiting. Als deze termijn verstreken is 
zal de bespuiting herhaald moeten worden, indien de bieten nog meer dan 3 weken op 
het land staan. Voer een vervolgbespuiting met 0,25 l Sphere per hectare om een 
goede bescherming van het gewas te waarborgen. De veiligheidstermijn tot de oogst 
van Sphere bedraagt 3 weken.  
 

Grasland 
 

Het najaar is de beste tijd om onkruiden als zuring aan te pakken. Sinds een paar jaar 
hebben we weer de mogelijkheid om goede middelen te gebruiken in het najaar. De 
sapstromen gaan nu naar beneden, zodat het middel door de gehele plant tot in de 
wortels verdeeld wordt. Spuit afhankelijk van de aanwezige onkruiden 1 - 1,9 l Primstar 
+ 2 l Cirran per ha. Cirran is vooral erg sterk op paardenbloemen.  
De middelen MCPA, MCPP, Starane en Verigal D mogen na 1 september niet meer 
gebruikt worden op grasland. Cirran niet toepassen in grondwaterbeschermings-
gebieden na 1 september.  
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Bemesting 
 

De uitrijperiode van drijfmest op bouwland is met 2 weken verlengd. Vanwege het natte 
en koude voorjaar is de periode verlengd tot 15 september. Voorwaarde is wel dat na 
het uitrijden van drijfmest uiterlijk 16 september een groenbemester ingezaaid wordt. 
Vaste mest op bouwland mag op zandgrond tot 1 september en op kleigrond het hele 
jaar worden uitgereden.  
 

Vanggewassen 
 

Op zand- en lössgronden  hebben maïstelers de verplichting om na de oogst van maïs 
een vanggewas in te zaaien. Het vanggewas dient direct na de oogst ingezaaid te 
worden om uitspoeling van stikstof na de teelt te verminderen. Tevens kan een 
vanggewas de bodemgezondheid, structuur en mineralenhuishouding in de grond 
verbeteren. De volgende vanggewassen zijn toegestaan: 

 Gras, 

 Wintergranen, 

 Bladrammenas, 

 Bladkool. 
De meest gebruikte vanggewassen bladrogge en Intermezzo Italiaans Raaigras. Zaai 
bladrogge 50-75 kg/ha en Intermezzo 25-40 kg/ha. Daarnaast kan ook gekozen worden 
voor de zaai van wintertarwe of –gerst om deze komend jaar te oogsten. Binnenkort 
ontvangt u van ons de rassenlijsten wintergranen. 
Daarnaast kunnen we u ook voorzien van landbouwfolie en aanverwante artikelen om 
de maïskuil af te dekken en BonSilage kuilverbeteraar voor de maïsoogst. 
 

Slakkenkorrels 
 

Na inzaai van wintergranen, graszaad of koolzaad kunnen slakken behoorlijke schade 
aanrichten. Om schade te voorkomen kunt u slakkenkorrels strooien na het zaaien. 
Caragoal Gr (12990N) heeft een toelating ter bestrijding van schadelijke landslakken 
op zware kleigronden (meer dan 25% afslibbaar) in de teelt van wintergraan, graszaad 
en koolzaad van 1 januari tot 1 maart en van 1 september tot en met 31 december. De 
dosering is 6,5 kg/ha, met een maximum van 2 toepassingen per teelt. 
Een goede bescherming tegen slakken kan vaak ook al worden verkregen door het 
middel in regels langs de perceelsranden uit te strooien. 
 
 
 
 

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 


