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Seizoenwijzer

Begeleid uw teelt in geschrift

Doppen spuitmachine en
apparatuur gekeurd!
Per 1 januari 2018 moet de doppen op uw spuitmachine minimaal 75%
driftreducerend zijn. Voor sommige middelen zijn de toepassingsvoorwaarden
nog strenger. Deze zitten in de klasse van 90% of zelfs 95%
driftreductie. Controleer uw spuitmachine, zodat u klaar bent voor het nieuwe
seizoen. Let ook op of de keuring van de spuit niet verlopen is.
Sinds dit jaar moet alle apparatuur waarmee gewasbeschermingsmiddelen
toegepast wordt, gekeurd zijn. Dat geldt ook voor machines met een
spuitboombreedte kleiner dan 3 meter, granulaatstrooiers, poeder/mafex
doseerapparatuur op inschuurlijnen en ontsmettingsmachines.

Wintergranen
De gewassen hebben door de koude
weersomstandigheden een behoorlijke
achterstand vergeleken met vorig jaar. Op
veel plekken is er geen
onkruidbestrijding in de herfst
uitgevoerd. Een vertrouwde toepassing is
nu de Alena. Dit middel wordt echter
door de fabrikant vervangen door
Cossack Star, waarmee u een wat betere
werking op Ereprijs en Klein kruiskruid

krijgt.
Bij grassen als Windhalm en Straatgras: 1,0 l/ha Alena + Kantor of 0,18
kg/ha Cossack star + Kantor (Dosering 150 ml/100 l spuitvloeistof)
Bij overige onkruiden: 0,6 l Starane Top of 1 – 1,5 l Primstar
Bij toepassing van Alena of Cossack Star moeten de groeiomstandigheden gunstig
zijn en temperaturen mogen niet onder nul komen in de dagen rond de
bespuiting.
Ook de groeiregulatie moet straks weer
worden uitgevoerd. Afhankelijk van het
ras en het groeistadium, kunt u spuiten
met Moddus/Trimaxx en/of CCC.
Door de vorstperiode zijn in veel
tarwepercelen de onderste bladeren
afgestorven. Toch is er voldoende
infectiemateriaal (Septoria) onderin het
gewas, dat later voor problemen kan
zorgen. Een T0-bespuiting zal in veel
gevallen niet nodig zijn. Houd de ontwikkeling 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.

Aardappels

Bestrijding Rhizoctonia
Voor de knolbehandeling tegen Rhizoctonia is er
een nieuw middel op de markt dat de concurrentie
met Moncereen DS aankan. Emesto Prime DS met
een dosering van 1 kg/ton pootgoed is nog wat
beter dan Moncereen en heeft een nevenwerking op
Phoma en zilverschurft. Emesto kan ook met
poederdoseer apparaten verwerkt worden en u hoeft
dan minder vullingen te doen dan met Moncereen.
Voor de grondbehandeling is er naast de Amistar en
de Subliem, nu ook het middel Allstar. In een
dosering van 0,8 l/ha bestrijdt het Rhizoctonia, dat
vanuit de grond komt.

Onkruidbestrijding

Nu Linuron definitief van de markt is verdwenen kunnen we gebruik maken van
een “broertje “ ervan, nl. de Proman. Omdat dit middel ook niet 100% alle
onkruiden meeneemt, is een combinatie met andere middelen nodig bijv.:
Boxer (3,0 l/ha) + Challenge ( 1,5 l/ha) + Proman ( 2,0 l/ha.) (bijv. 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 bijv:
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!
Voeg Concrete HF (0,4 l/ha) toe om deze middelen op de plaats te houden
waar ze moet werken. Concrete houdt de bodemherbiciden vast in de bovenlaag
van de grond, waardoor ze ook bij droogte langer beschikbaar blijven en bij veel
regen zorgen ze voor minder schade.

Uien
Bij de onkruidbestrijding in uien spelen
gewasveiligheid en doseringen een
belangrijke rol. Uit proeven blijkt dat
toevoegen van Concrete HF aan de
bodemherbicide-bespuiting ná opkomst
in de uien de gewasveiligheid
bevordert! De inspoelingsgevoelige
component dimethanamide-P blijft beter
in de bovenlaag van de grond, waardoor
zichtbaar minder schade ontstaat. Dat
geldt ook voor chloridazon en CIPC.
Voeg 0,4 l Concrete HF als eerste toe aan de tankmix met bodemherbiciden.
Gebruik dit vóór opkomst én bij gebruik van Wing P!

Bieten
Goltix queen bevat (net als Fiësta) naast Goltix ook Quinmerac als werkzame stof.
Goltix queen is nu ook toegelaten voor opkomst van de bieten met een dosering

van 3,0 l/ha Na opkomst kan en mag er ook mee gespoten worden. Voor de
bestrijding van Hondspeterselie is een combi met Betanal Maxxpro zinvol.
Eventueel kunt u Centium gebruiken na het zaaien om moeilijke onkruiden als
Bingelkruid en varkensgras beter aan te pakken.

Gedreven door de seizoenen!
Uw leverancier
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