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Mais onkruidbestrijding Mais onkruidbestrijding 
De onkruidbestrijding in de mais zal op veel
plaatsen anders moeten dan in het verleden door
de effecten van het gras onderzaaien op zand-
en lössgronden. Voor de mais op andere
grondsoorten zijn nog steeds veel combinaties
van middelen te maken.

Onkruidbestrijding mais opOnkruidbestrijding mais op
kleigrondkleigrond
Laudis (1,5 l/ha) + Gardo Gold(2,0 l/ha) + Kart(0,5 l/ha) + Kelvin(0,35 l/ha).

Om bv. beter wortelonkruiden in de mais aan te kunnen pakken, zoals Haagwinde,
Veenwortel of Distels, kan gekozen worden voor:
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Capreno (0,15 l/ha) + Monsoon Active (0,75 l/ha) + Gardo Gold (2,0 l/ha).

Onkruidbestrijding mais opOnkruidbestrijding mais op
zandgrondzandgrond
Op zandgronden mag Gardo Gold niet meer toegepast worden. Op
Zandzoeker.nl kunt u bekijken of u zand- of kleigrond heeft.
Op zandgrond is alleen Frontier (1,0 l/ha) een alternatief als bodemherbicide.
Akris is ook geen alternatief, omdat het dit jaar niet beschikbaar is (geen
toelating). 
 
Als gras ingezaaid wordt op kniehoogte van de mais kunt u veilig van Laudis
gebruik maken eventueel in combinatie met een beetje Calaris (0,5 – 0,75 l/ha)
om toch wat terbutylazine mee te geven. Ook Kart (0,5 l/ha) en Kelvin (0,35 – 0,5
l/ha kunnen hier ingezet worden. Geen Frontier, want dat geeft te veel nawerking
op het ingezaaide gras.
 
Wanneer gelijktijdig met de mais het gras is
ingezaaid moet u het meest voorzichtig zijn met
de onkruidbestrijding. Alleen Laudis en Kart zijn
hier mogelijk; eventueel met een beetje Kelvin of
Calaris als de omstandigheden het toelaten.

Voor de kolfzetting van de mais is het wenselijk
een toevoeging van Liquid Borium (2 l/ha) te doen aan de onkruidbestrijding. 

Vanggewas inzaaienVanggewas inzaaien
Let op de zaaizaadhoeveelheden, die zijn immers de ongeveer de helft van de
normale hoeveelheid omdat mais de hoofdteelt is.  
Gebruik bij “onderzaai op kniehoogte” Engels raaigras; deze groeit wat rustiger
dan Italiaans raaigras.

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

https://zandzoeker.nl/


Gedreven door de seizoenen!

Uw leverancier Uw leverancier 
Willems BalgoyWillems Balgoy
Groothandel in gewasbeschermings-
middelen, zaaizaden, landbouwfolie en
meststoffen.
Tel. 024 641 26 31
Bestel WhatsApp 06 5806 9169Bestel WhatsApp 06 5806 9169

info@willemsbalgoy.nl 
www.willemsbalgoy.nl

Share Forward

Specifieke vragenSpecifieke vragen
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

Let op! Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig! Lees voor gebruik altijd het etiket
en de productinformatie. Willems Balgoy CV besteedt uiterste zorg aan deze publicatie.
Onze adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele betrouwbare informatie. Willems
Balgoy CV is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het uitvoeren van een
advies wanneer dit schadelijk gevolg op dit moment nog niet bekend was.
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