
 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. 

 
Zomergranen  
 

Het zomertarweras Taifun combineert een hoog opbrengstpotentieel met zeer goede 
landbouwkundige eigenschappen. Voor een goede opbrengst zijn vooral het zaaitijdstip en de 
omstandigheden belangrijk. Vroeg zaaien onder goede omstandigheden heeft de voorkeur. 
 

Voor de uitzaai van zomergerst hebben we het ras Quench op voorraad. Quench is een 
brouwgerst met goede brouweigenschappen. Het is een gezond ras met een hoge potentiële 
opbrengst op zowel zand- als kleigronden.  
 

Onkruidbestrijding weiland  
 

Weiland zonder klaver: 
1-1,5 lt. Primstar + 1,5 lt. MCPA per ha 
Met deze combinatie worden de meest voorkomende onkruiden bestreden: muur, kamille, 
herderstasje, paardenbloem, boterbloem, distels en melganzevoet. Indien zuring in het 
perceel voorkomt de Primstar vervangen door 1,5 lt. Starane.  
 Weiland met klaver: 
4,5 lt. Buttress en/of 1,5-3 lt. Basagran per ha 
Voor een bredere werking kan 1 lt. MCPA toegevoegd worden, MCPA zorgt wel voor een 
groeiremming bij klavers. 
 Doodspuiten weiland / afspuiten akkerland: 
2-5 lt. Panic Free per hectare  
Sterk op moeilijke onkruiden, onder moeilijke omstandigheden snel regenvast. 
 

Onkruidbestrijding wintertarwe 
 

Het tijdstip voor de onkruidbestrijding in wintertarwe is aanstaande. Door het wegvallen van 
Azur zullen dit jaar andere combinaties gebruikt moeten worden. Een bespuiting op kleine 
onkruiden geeft het beste resultaat, spuiten als nachtvorst wordt voorspeld is af te raden.  
Een combinatie van Atlantis met Hussar / Capri Twin geeft een brede werking op grassen 
en breedbladige onkruiden. Voor een goede werking van Atlantis is de toevoeging van Kantor 
aan de mix nodig.  
Op percelen waar ereprijs en/of paarse dovenetel voorkomen kan een combinatie van Hussar 
met Verigal D gespoten worden. De grassenwerking van deze mix is minder dan 
bovenstaande combinaties. 
Op percelen waar problemen met distels verwacht worden kan als beste gekozen worden 
voor een split-up toepassing. Hier wordt vroeg een bespuiting uitgevoerd met bovenstaande 
middelen en de distels kunnen begin mei bestreden worden. 
 
Onkruidbestrijding suikerbieten 
 

Een bespuiting met een bodemherbicide kort na zaai geeft meer zekerheid voor een 
geslaagde onkruidbestrijding. Dit geldt vooral bij vroege zaai, op onkruidrijke percelen en op 
percelen met kamille. Spuit kort na zaai 2-3 kg Pyramin per hectare.  

 
                                                                Groothandel in gewasbeschermingsmiddelen, zaden, landbouwfolie, 

                                                                meststoffen, palen, touw en andere land- en tuinbouwbenodigdheden.  
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Indien op een perceel problemen worden verwacht met kleefkruid, hondspeterselie of 
bingelkruid kan beter gekozen worden voor een bespuiting met Centium of Fiësta. De meest 
veilige en doeltreffende toepassing is Fiësta, maar een bespuiting met Centium is het 
goedkoper. Denk er wel aan indien u deze toepassing overslaat het moeilijk corrigeren is op 
deze onkruiden. 
 
Knolbehandeling aardappelen 
 

Om de aardappels te beschermen tegen rhizoctonia zijn er diverse middelen beschikbaar. 
Tijdens het poten een knolbehandeling uitvoeren met 2 kg Moncereen DS (poeder) per ton 
aardappelen. Bij pootgoed kan beter gekozen worden voor het vloeibare middel Subliem, 
vanwege de aanvullende werking tegen andere, in deze teelt belangrijke, schimmels. 
Gebruik Vydate, Nemathorin of Mocap om schade door een aantasting van aaltjes te 
voorkomen. Bij verwachte aanwezigheid van ritnaalden Mocap gebruiken. 
  
Ontsmettingen maïszaad 
 

Bij zaai van maïs op gescheurd grasland kunnen problemen optreden met ritnaalden en/of 
emelten. Om deze problemen voor te zijn kan met Poncho of Cruiser ontsmet maïszaad 
gezaaid worden. Geef een bestelling met Poncho of Cruiser ontsmetting zo spoedig mogelijk 
door, in verband met de beschikbaarheid van deze ontsmettingen. Deze ontsmettingen zijn 
niet op alle rassen leverbaar, maar wel op de meest gangbare. Bij ons kunt u altijd navragen 
of het door u gekozen maïsras leverbaar is met deze ontsmetting. Een ontsmetting met 
Mesurol tegen de fritvlieg is op alle maïsrassen leverbaar.  
 
Actualiteiten middelen 
 

De laatste maanden zijn diverse nieuwe middelen toegelaten, maar ook zijn enkele 
toelatingen vervallen. Hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen. 
 

Toegelaten: 

 Retengo Plus is toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel (bestrijding van 
bladvlekkenziekte) in maïs. 

 Luna Privilege heeft een toelating gekregen als schimmelbestrijdingsmiddel in o.a.: 
de onbedekte teelt van bonen met en zonder peul, erwten zonder peul en als 
grondbehandeling bij het planten van gladiool, scilla, muscari, allium en anemoon. 

 De toelating van Prosaro is uitgebreid met de teelt van graszaad en graszoden.  

 De toelating van insecticide Calypso is uitgebreid in de teelt van o.a.: granen, 
peulvruchten, koolzaad, diverse kool- en peen soorten. 

 Reglone Bold is de opvolger van Reglone en is toegelaten als voor opkomst 
onkruidbestrijder in een breed aantal gewassen en als loofdodingsmiddel in 
aardappelen. 

 

Vervallen: 

 De toelating van Fylan Flow vervalt 31 januari 2013. Het middel heeft een 
aflevertermijn tot 31 juli 2013 en de eindgebruiker mag het product opgebruiken tot 31 
juli 2014. 

 De toelating van Azur is vervallen per 31 december 2012. Het middel mag niet meer 
verkocht en opgebruikt worden. 

 De toelating van Daconil vervalt in de teelt van aardappelen, uien en sjalotten, prei. 
Het middel mag nog wel toegepast worden in winter- en zomertarwe. 

 
 
 
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 

 


