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Eisen spuitmachine

Een conventionele spuitmachine moet doppen hebben die minimaal 75%
driftreducerend zijn. Er komt ook een drukregistratiesysteem, dat wordt in 2020
een eis. Voor een aantal middelen zijn de toepassingsvoorwaarden strenger dan
de standaardvoorwaarden. Deze middelen mogen alleen met een aangegeven
driftreductieklasse van 90% of zelfs meer toegepast worden. Controleer uw
spuitmachine, zodat u klaar bent voor het nieuwe seizoen. Let ook op of de
keuring van de spuit niet verlopen is.
Het is belangrijk om vooraf een plan van aanpak voor de diverse teelten te maken
en te bekijken of u de middelen die u nodig gaat hebben, volgens de regels kunt
toepassen.

Wintergranen

De gewassen hebben door de relatief warme weersomstandigheden een
behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt. Op veel plekken is er geen
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onkruidbestrijding in de herfst uitgevoerd. Een sterk product in het voorjaar
is Cossack Star waarmee u een wat betere werking op Ereprijs en Klein
kruiskruid krijgt.
Wanneer naast breedbladigen ook grassen als Windhalm en Straatgras
voorkomen: 0,18 kg/ha Cossack star + Kantor (Dosering 150 ml/100 l
spuitvloeistof).
Bij overige onkruiden zonder grassen: 0,6 l Starane Top of 1 – 1,5 l
Primstar.
Let op dat bij toepassing van Cossack Star dat de groeiomstandigheden gunstig
zijn en temperaturen niet onder nul komen, in de dagen rond de bespuiting.
Wanneer de Cossack samen met Prodax (groeiregulatie) gespoten wordt, kan de
dosering van Prodax verlaagd worden. (Vraag om advies)
De ontwikkeling van veel tarwepercelen is vlot en de groeiregulatie staat dan
ook weer voor de deur. Afhankelijk van het ras en het groeistadium kunt u spuiten
met Moddus, Trimaxx en/of CCC.
In sommige percelen kan al Meeldauw en/of Septoria gevonden worden. Ook zit er
voldoende infectiemateriaal (Septoria) onderin het gewas dat later voor problemen
kan zorgen. Een T0-bespuiting is in veel gevallen niet nodig, maar houd de
gewassen goed in de gaten en voer op tijd een T1-bespuiting uit.
Eventueel kunt u als voorzorg een bespuiting met Alternil (Daconil) (0,7 – 1,4
l/ha) combineren met de groeiregulatie.
Voor de T1-toepassing zijn Seguris (0,75 – 1,0 l/ha) en Aviator (0,75 – 1,0
l/ha) goede mogelijkheden.

Paarse dovenetel en Hoenderbeet

Aardappels

Bestrijding Rhizoctonia

Septoria in wintertarwe

Voor de knolbehandeling tegen Rhizoctonia is een
vervanger van de Moncereen DS gekomen. Emesto Prime
DS met een dosering van 1 kg/ton pootgoed is weer wat
beter dan Moncereen en heeft een nevenwerking op
Phoma en Zilverschurft. Emesto kan ook met de poeder
doseer apparaten verwerkt worden, u hoeft dan minder
vullingen te doen dan met Moncereen.
Voor de grondbehandeling tegen Rhizoctonia is de
Subliem nog steeds niet terug en kunt u kiezen uit het
nieuwe Allstar of de Amistar. In een dosering van 0,8 l/ha
bestrijdt Allstar de Rhizoctonia die vanuit de grond komt.

Onkruidbestrijding
Voor de onkruidbestrijding in aardappelen is er niet veel veranderd. We kunnen
gebruik maken van diverse combinaties van middelen afhankelijk van het
onkruidbestand dat verwacht wordt:
Boxer (3,0 l/ha.) + Challenge (1,5 l/ha) + Proman (2,0 l/ha) (bv. in pootgoed
of vroege teelt)
Centium (0,2 l/ha.) + Sencor SC (0,4 l/ha) + Proman (2,0 l/ha) (Bij veel
veelknopigen)
Centium (0,15 l/ha.) + Sencor SC (0,35 l/ha) + Proman (1,5 l/ha) +
Challenge (1,0 l/ha) (Brede mix)
Een combinatie zonder Proman kan natuurlijk ook, zoals bv.:
Sencor SC (0,25 – 0,5 l/ha) + Boxer (3,0 – 4,0 l/ha) + Challenge (1,5 l/ha)
De keuze voor Sencor is natuurlijk wel rasafhankelijk!
Concrete HF is een product dat de bodemherbiciden (mn. op lichte gronden) vast
kan houden in de bovenlaag van de grond, waardoor ze ook bij droogte langer
beschikbaar blijven en bij regen zorgt concrete HF ervoor dat bodemherbiciden
minder inspoelen.
Voeg Concrete HF (0,4 l/ha) toe om deze middelen op de plaats te houden
waar ze moet werken.

Uien
De zaaizaad ontsmetting met Mundial gaat
verdwijnen. Vydate 10G granulaat heeft een
nevenwerking tegen de uienvlieg en trips. Dit is
naast de aaltjeswerking belangrijk voor de
beginontwikkeling van de uien.

Bieten
De belangrijkste verandering in de bieten is het verdwijnen van de
zaadbehandeling met Gaucho of Cruiser (neonicotinoiden). Dit heeft tot gevolg dat
allerlei insecten uw jonge bieten kunnen aanvreten. Een aanvulling op de
ontsmetting met Force is een toepassing van Vydate bij het zaaien. Dit geeft een
betere bescherming tegen bodeminsecten als ritnaalden en emelten. Blijft u de
bieten goed controleren op aantasters als bietenkevertje, luizen, aardvlooien en
bietenvlieg. Aanvullende bespuitingen tegen deze beesten zullen af en toe nodig
zijn om problemen te voorkomen.
Goltix queen bevat naast Goltix ook Quinmerac als werkzame stof. Goltix queen is
dit seizoen door fabricage problemen bij de fabrikant NIET leverbaar!! Voor de
bestrijding van Hondspeterselie is een combi met Betanal Maxxpro en evt. Lontrel
of Safari noodzakelijk.
Eventueel kunt u Centium gebruiken na het zaaien om moeilijke onkruiden als
Bingelkruid en varkensgras beter aan te pakken.
Op zandgronden mag u Dual Gold niet meer gebruiken. Een alternatief kan
Frontier zijn.

Maïszaad

Onze voorkeursrassen
P 7932 (FAO 230)
Massaal, geschikt voor alle grondsoorten.
P 8134 (FAO 250)
Middenlaat, dubbeldoel ras geschikt voor zandgrond.
LG 31.205 (FAO 200)
Vroeg dubbeldoel, vroeg geschikt voor kleigrond.
LG 31.218 (FAO 215)
Nieuwste generatie vertrouwde LG-lijn, vroeg vitaal gewas.
Figaro (FAO 240)
Nieuw massamais met goede stevigheid en kolf.
Papageno ((FAO 200)
Nieuw ras met mooie kolf en hoog zetmeel.
Voor een advies op maat voor uw grond, bel Eric van den Hoek (06 5421 6879).

Onkruidbestrijding
Invloed van het zaaien van een vanggewas gras; na– of onderzaai:

De keuze hiervan bepaalt mede de manier van onkruid bestrijden en de middelen
die u daar kunt gebruiken. Ook het wegvallen van Gardo gold
golden Akris zijn van
invloed op de keuzes die gemaakt moeten worden.
Overleg met uw loonwerker of met ons wat de beste strategie voor u is.
Voor lastige (wortel) onkruiden zoals Kweek, Veenwortel of Distels, kan een
bespuiting metPanic
Panic Free
Free(Roundup) voor het zaaien of een grondbewerking,
helpen om straks in de teelt minder problemen te hebben.

Bemesting maïs
Een maisgewas is kalibehoeftig; het heeft al snel 300 kg zuivere K nodig.
Afhankelijk van de gift dierlijke mest, kan Kali 60 gestrooid worden. Doe dit voor
de opkomst van de mais om bladverbranding te voorkomen.

Grasland

Onkruidbestrijding
Voor de meest voorkomende onkruiden als Muur, Kamille, Herderstasje,
Varkensgras, Paardenbloem en Boterbloemen is een bespuiting met Primstar (1,0
- 1,9 l/ha) + Cirran (1,0 – 2,0 l/ha
l/ha) voldoende. Let op met Primstar, want de
driftrestrictie eisen zijn afhankelijk van de dosering. Boven 1,5 l/ha is het 90% en
boven 1,6 l/ha is het 95% driftreductie.
Een goed alternatief is Tapir (1,5 l/ha)
l/ha). Dit is in combinatie met Cirran (1,0 –
2,0 l/ha
l/ha) ook een goede keus.
In jong grasland kan Cirran schade geven en kan Melganzenvoet een probleem
zijn. Dan is Primstar (1-1,9 l) + Jepolinex Pro (1,5 l) een goede optie. De Primstar
kunt u vervangen door Tapir.
In weiland waar de klaver gespaard moet worden, kunt u Buttress (4-4,5 l)
gebruiken. Als er ook Muur voorkomt, voeg dan 1 tot 1,5 l Basagran toe.

Engerlingen in grasland
Heeft u last van engerlingen in grasland, wacht
dan niet tot de larven groot worden, maar neem
maatregelen als ze nog klein zijn! Gebruik bijv.
Tercol om de engerlingen te verdrijven, zodat ze
niet aan de graswortels gaan vreten.

Folie inzameling

Tot onze grote spijt kunnen wij vanaf heden geen gebruikte landbouwfolie en
wikkelfolie meer innemen. De kosten voor afvoer zijn 10 x zo hoog geworden dan
voorgaande jaren. De reden is dat China in 2010 nog 50% van het gerecyclede
product afnam en dat is nu teruggebracht naar 3%!!

Gedreven door de seizoenen!

Uw leverancier

Specifieke vragen

Willems Balgoy
Groothandel in gewasbeschermingsmiddelen, zaaizaden, landbouwfolie en
meststoffen.
Tel. 024 641 26 31
Bestel WhatsApp 06 5806 9169

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

info@willemsbalgoy.nl
www.willemsbalgoy.nl
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