irs informatie

GEWASBESCHERMING IN 2014
Er verandert het nodige aan de gewasbescherming in suikerbieten. Let daarom extra
op de etiketten. De actuele adviezen staan in de Gewasbeschermingsupdate 2014 (zie
bijgevoegde bijlage). In dit artikel vindt u enkele punten die extra aandacht verdienen.
Schade door voorvrucht
Bepaalde onkruidbestrijdingsmiddelen,
die toegepast zijn in voorvruchten, kunnen
een jaar later nog schade doen aan de
bieten. Dus weet wat er toegepast is in de
voorvrucht. Lees het etiket van deze
middelen (eventueel via www.ctgb.nl)
om problemen te voorkomen. Vaak kan
schade voorkomen worden door een
kerende grondbewerking.

Nieuw etiket of niet
In de Gewasbeschermingsupdate staan de
onkruidbestrijdingsadviezen volgens de
oude etiketten. Mocht u herbiciden
hebben met een nieuw etiket, lees het dan
extra aandachtig. Op de nieuwe etiketten
staan namelijk ook onder andere het
maximaal aantal toepassingen en de
spuitintervallen. Lees meer op de
voorpagina van de Gewasbeschermingsupdate 2014.

alleen nog te voorkomen door speciaal
pillenzaad te zaaien. Speciaal pillenzaad

Twee middelen na
opkomst erbij

werkt ongeveer tien weken. De eieren

Centium 360 CS mag nu ook na opkomst

larven vreten van het blad, worden ze

ingezet worden. Dit kan helpen bij het

bestreden.

worden nog wel gelegd, maar zodra de

GEÏNTEGREERDE
GEWASBESCHERMING
In de teelt van suikerbieten

bestrijden van probleemonkruiden.
Zie onder andere pagina 9 van de

Alert blijven

worden al veel maatregelen

Gewasbeschermingsupdate.

Het klinkt misschien als een open deur,

van een geïntegreerde gewas-

Goltix Queen, bevat naast metamitron ook

maar ieder jaar gebeuren er ‘ongelukken’

bescherming (IPM) toegepast.

quinmerac, mag na opkomst gespoten

door een verkeerd middel in de tank.

De adviezen en teeltmaatregelen die u

worden. Ook dit nieuwe herbicide geeft

Verpakkingen lijken erg op elkaar. Bekijk

vindt in de teelthandleiding, nieuws-

een extra werking op kleefkruid, honds-

het etiket dus goed voordat u het middel

berichten, presentaties en artikelen

peterselie, bingelkruid en duivekervel.

toevoegt. En: check de lege verpakking

van het IRS passen dus ook uitstekend

Voor meer informatie over de toepassing,

nogmaals als u de tank gevuld hebt. Lees

in een geïntegreerde beheersing van

zie pagina 8 van de Update 2014.

deze en andere tips in het interview met

ziekten, plagen en onkruiden. Met dit

Luc Remijn (Gewasbeschermingsupdate

IPM-beeldmerk laten wij zien welke

pagina 2).

adviezen en teeltmaatregelen binnen

Bietenvlieg
Na opkomst van de bieten is de bietenvlieg niet meer te bestrijden. Aantasting is

de geïntegreerde aanpak passen.
Jurgen Maassen
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