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Inleiding

In1984teldeNederland 13.163hawinterkoolzaad.Ditjaargafdelandbouwtelling (voorlopigeuitkomsten)eenareaal aanvan10.112ha (cijfersC.B.S.).Dit
areaalconcentreerde zichinGroningenendeIJsselmeerpolders.
Inwinterkoolzaad kunnen inhetnajaar,doordevroegezaaiendelangeperiodedathetgewasopen is,veelonkruidenkiemen.Naastdeconcurrentievoor
licht,waterenvoedingsstoffen kunnenonkruiden omandereredenennietgewenstzijninwinterkoolzaad.Zokunnenkamilleenkleefkruid deoogstbemoeilijken.Muur,datindewinter sterkkandoorgroeien,kandoorhetzwadheengroeienendandorsverliezen oftehogevochtigheid veroorzaken.Tenslottezijn
zadenvanknopherik enkleefkruid nietteonderscheiden vankoolzaad.
Voordechemischeonkruidbestrijding inwinterkoolzaad staaneenaantalmiddelenterbeschikking.Metdezemiddelenkunnengraanopslag,eenjarigegrassen
alsduistenwindhalm,kweekeneenjarigebreedbladige onkruiden bestreden
worden.Geenvandetoegelatenmiddelenheeftechtereenvoldoendebreedwerkingsspectrum.Tegeneenjarigebreedbladige engrasachtigeonkruidenkangespotenwordenmeteenbodemherbicide.Graanopslag kanhetbestemeteencontactherbicideworden bestreden.Zo'nherbicideheeftookeenduidelijkenevenwerking opanderegrasachtigeonkruiden.
Hetisgeblekendatbijeenjuistemiddelenkeuzedooronkruidbestrijding gemiddeld 10-30%meeropbrengst verwachtkanworden.Bestrijdingkanderhalveinhet
algemeeneconomisch rendabelennoodzakelijk genoemd worden.Of bestrijdingvan
eenjarigebreedbladigeonkruiden (kleefkruid,akkerviooltje,kamille,muur)in
individuele gevallennodig ismoet,geziendemogelijkheden,reedsbesloten
wordenwanneer dezeonkruidennognietbovenstaanof,zodegrondomstandighedenditaltoelaten,wanneerdezeonkruidennog ineenjongstadiumverkeren.
Oudereonkruiden,behalvemuur,zijnnagenoeg niettebestrijden.Debestrijding
vangraanopslag engrassen (duist,windhalm)kanweluitgevoerd wordenwanneerdezeonkruiden reedsvrijgrootzijn.Hetisdanvaakduidelijkof bestrijdingnodig
isofniet.
Eenjuistekeuzevaneenherbicide isbelangrijkvooreengoedbedrijfsresultaat.Omeenjuistekeuzetekunnenmakenisvolledigeenbetrouwbareinformatienodig.Aangezien dezeinformatieomvangrijk is,ishetzinvol deinformatie
zóoptezettendaterselectiefgebruik vangemaaktkanworden.D.w.z.dat
deinformatie dievooreenbepaaldesituatierelevant is,makkelijkteruggevondenmoetkunnenworden.Ditverslag probeertaandezeeistevoldoen.
Degegevensdieinditverslag zijnopgenomen,zijnafkomstig uitdeofficiële
toelatingen vanhetMinisterie vanLandbouwenVisserij,deGroeneBerichten
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vandePlantenziektenkundige DienstenhetConsulentschap voordeGewasbescherming enbinnen-enbuitenlandse publikaties (zie:bijlage 3). Daarnaastis
veelinformatieafkomstig uitoverlegmetdevoorlichtingsdienst,deindustrie
enhetonderzoek.
Hetisbekend datindegewasbescherming degegevenssnelverouderen (nieuwe
toelatingen,gewijzigdetoelatingen).Ditverslagzaldaarom binnenafzienbare
tijdgedeeltelijkverouderd zijn.Omniettemindemeestrecente informatiete
kunnen leveren,iseenmediumnodig datinformatie snelkanverwerken.De
computermoethiertoe,gezienzijngrotegeheugencapaciteit endesnelheid
waarmeeditapparaatgegevensverwerkenendoorseinenkan,instaatwordengeacht.Ditverslagmoetdaaromgezienwordenalstussenfase indeontwikkeling
vangeautomatiseerde receptvoorlichting.

2.Dekeuzevan bestrijdingsmiddelen

2.1.Gebruiksaanwijzing
Ditverslag heeftalsdoel,degebruikerervantehelpenbijhetvindenvan
eenonkruidbestrijdingsrecept indeteeltvanwinterkoolzaad dathetbeste
pastbijeenbepaald onkruidassortiment eneenbepaald gewasstadium.
Omaanditdoel tebeantwoorden iseenstructuur ontworpen dieuitdriedelenbestaat:
1.eenkeuze-model:ditiseenvraag-enantwoordstructuur diehetmogelijk
maaktopbasisvanenkeleperceelsgegevenséénofenkelegeschiktemiddelenteselecteren.Deze perceelsgegevens zijnbijvoorbeeld hetgewasstadiumenhetwelofnietvoorkomenvangraanopslag.Dezegegevenshebben
betrekking opgebruiksbeperkingen bijmiddelen.Zonodigwordtenige toelichtinggegevenofwordtdeachtergrond vaneenvraagbelicht.
2.gevoeligheidstabel enverkortereceptinformatie:inde gevoeligheidstabel
zijndegevoeligheden opgenomenvan49onkruiden vooronderanderedemet
hetkeuze-model geselecteerde recepten.Erworden3niveausonderscheiden:gevoelig (++),matiggevoelig (+)enweinig ofnietgevoelig (-).
Eenverdergaandedetaillering vandegevoeligheid vanonkruiden voorherbicidenindezinvanmeerniveausisnietmogelijk,omdathiervoorde
gegevensontbreken.Bovendien isdegevoeligheid vaakafhankelijkvande
groottevanhetonkruid.Ookeenuitbreiding vandegevoeligheidstabel
indézezinisvanwegegebrekaangegevenshierover nietmogelijk.Wanneerenkelevandezegegevensbekend zijn,staandezevermeld indeuitgebreidereceptinformatie.
Vooreengoed vergelijkzijnslechtseenbeperktaantalgegevensuitde
tabelnodig.Vooreenoptimaal gebruikishetderhalvenodigeenkleine
tabeloptestellenwaarinalleenzijnopgenomendegevoeligheden vande
onkruidendiebestredenmoetenworden,voordereceptendiemethet
keuze-model zijngeselecteerd.Doordeonkruidennaarafnemendebelangrijkheidendemiddelennaarafnemendewerkzaamheid terangschikkenkan
zo'ntabelwordengemaakt.Hetvolgendevoorbeeldmaakteenenander
duidelijk.

Voorbeeld
Deonkruidendiebestredenmoetenwordenzijn,naarafnemendebelangrijkheid:kleefkruid,graanopslag,duist,paarsedovenetelenakkerviooltje.
Hetkeuze-model geeftaandatdezecombinatievanonkruidennietbestredenkanwordenmetéénmiddel.Geadviseerd wordtomhetgraanopslagna
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opkomst vanhetkoolzaad tebestrijdenendeandereonkruidenkortna
zaai.Vervolgensgeefthetkeuze-model van4middelenaandatzegeschikt
zijnvoordebespuiting kortnazaai.
Nuvolgtenigeenvoudig rekenwerk.
Aanelkonkruid wordteencijfertoegekend datdebelangrijkheid vandat
onkruid aangeeft.Hoe belangrijkerhetonkruid,hoegroter ditcijfer.In
hetvoorbeeld wordtaankleefkruid een5gegeven,aangraanopslag een4,
aanduisteen3,aan paarsedovenetel een2enaanakkerviooltjeeen1.
Degevoeligheid vaneenonkruid vooreenmiddelmoetnuookineencijfer
wordenuitgedrukt:++krijgtdewaarde3,+dewaarde2en-dewaarde1.
Permiddelkannueenaanduiding voordewerkzaamheid worden verkregen
doorvoorelkonkruid dewaardevoordegevoeligheid tevermenigvuldigen
methetcijfervoordebelangrijkheid endeuitkomstenvervolgensopte
tellenperrecept.
Ditlevertonderstaandetabelop:

recept

onkruidsoort
kleefkruid

graanopslag

metazachloor
simazin
alachloor
dimethachloor
opm.:++=gevoelig,+=matiggevoelig,

duist

++
+
++
+

paarse
akkerdovenetel viooltje

+
+
+
++
weinig gevoelig

Daarnaast isvanelkrecept debelangrijkstegebruikersinformatieopgenomen.
Samenmetdegevoeligheidstabel isdezeinformatie vaakvoldoendeomeen
goedekeuze temaken.
Wanneerechtermeerinformatiegewenstis,wordterdoorverwezennaarde
bijbehorendereceptkaarten.
3.receptkaarten:deze 'kaarten'bevattengedetailleerde informatievande
recepten.Deze informatie isperreceptonderverdeeld ineenaantalonderwerpen,zodatgewenstegegevenssnel opgezochtkunnenworden.Voor
informatieoverdeaard vandegegevensdieindereceptkaarten zijnverzameld,raadplegemenparagraaf4.2.
Opdehiervóór beschrevenmanierwordtdekeuzegemaaktaandehand vaneen
aantalcriteria.Enkelehiervanwordendoorhetkeuze-model gekozen.Andere

criteriawordendoordegebruiker zelf gekozen.Dehiervoor benodigdeinformatiekangevondenworden indegevoeligheidstabellen endereceptinformatie.Hetlijdtgeentwijfeldathetzoekennaarenhetsorterenvandejuiste
informatiehetsnelstenhetbestdooreencomputer kangeschieden(bijv.
hetmakenvaneen 'opmaatgesneden'gevoeligheidstabel).Nietteminpoogt
deopzetvandezehandleiding hetzoekenzoveelmogelijktebeperken.

2.2.Keuzevangewasstadium
Inwinterkoolzaad kunnengraanopslag,grassen (kweekeneenjarigegrassen
alsduist,straatgrasenwindhalm)eneenjarigebreedbladige onkruiden
bestredenworden.
Graanopslag:dit (onkruid)kanzowel bijdezaaialsnaopkomstwordenbestreden.Dena-opkomst bespuiting isbedrijfszekerder.De
middelenterbestrijdingvangraanopslag bestrijdenookgrassenalsduist,
windhalmen,ingevalvanenkelena-opkomstmiddelen,ookkweek.
Eenjarigebreedbladigeonkruiden:dezeonkruidenkunnenbestredenworden
bijdezaaiennaopkomst.Dehiervoor
geschiktemiddelenhebbeneennevenwerking opgrassenalsduistofwindhalm.Alshetzaaibed grofis,kaneenbespuiting naopkomstvanhetkoolzaad devoorkeur verdienen.Dekansopeenslecht berijdbaregrond isdan
echtergroter.Wanneer kleef
kruidverwachtwordt,moet bijdezaaiworden
gespoten.
Vandeinkoolzaad toegelatenmiddelenkangeenenkelmiddelzowelgraanopslagalseenjarige breedbladigeonkruidenbestrijden.Terbestrijdingvan
eendergelijkonkruidspectrum zijndus2middelen nodigdie,afhankelijkvan
degekozenmiddelen,gemengd ofapartwordenverspoten.
Bestrijding ismogelijk:
- directnazaai -»• ganaar§2.3.
- naopkomst

-»• ganaar§2.4.

2.3.Mogelijkhedendirectnazaai
Indezeparagraaf wordteeneerstekeuzegemaakt uitdemiddelen diegeschiktzijnvoor gebruikdirectnazaaivanwinterkoolzaad.Inparagraaf
2.2.isinhetkortaangegevenwelkedemogelijkhedenopdittijdstipzijn
eninwelkesituaties (onkruidsoorten)eenna-opkomstbespuitinggeprefereerd kanworden.

1.DIRECTNAZAAI
Bestrijding ismogelijkvan:
- graanopslag eneenjarigegrassen

-> ganaar3

- eenjarigebreedbladige onkruidenengrassen -»- ganaar4
Voor toelichting

ga naar 2.

2.DIRECTNAZAAI,TOELICHTING
Demiddelen diedirectnadezaaigespotenkunnenworden,kunnen ingezet
worden terbestrijdingvaneenjarigeonkruiden.Graanopslag ishiervoor
nietgevoelig.Tegenditonkruid kankortnazaaieenmiddel wordengespotendatgeenbreedbladige onkruiden bestrijdt.Wanneer uzowelgraanopslagalseenjarige breedbladige onkruiden engrassen (duist,windhalm)
directnazaaiwilt bestrijden,zullen 2middelen gemengd moetenworden.
Ookkandebestrijdingvangraanopslag uitgesteld worden totnadeopkomst
vanhetkoolzaad.
Ga terug naar

1.

3.DIRECTNAZAAI,GRAANOPSLAG ENEENJARIGEGRASSEN
Ter bestrijdingvangraanopslag eneenjarigegrassenkandirectnazaai
gespotenwordenmet:
.TCA (div.merken)10-15kg/ha (nr.11)
Voorgevoeligheidstabel plusreceptinformatiezie:paragraaf3.1.

4.DIRECTNAZAAI,EENJARIGEBREEDBLADIGEONKRUIDEN ENGRASSEN
Ter bestrijdingvaneenjarige breedbladige onkruidenengrassenkan,directnadezaai,gespotenwordenmet:
.alachloor (AgrichemAlachloor,Lasso)5l/ha (nr.1)
.dimethachloor (Teridox500EC)3-4 l/ha (nr.6)
.metazachloor (ButisanS)2-3 l/ha (nr.8)

.simazin (div.merken)0,5 kg/ha (nr.10)
Voorgevoeligheidstabel plusreceptinformatiezie:paragraaf3.1.

2.4.Mogelijkhedennaopkomst
Indezeparagraafwordteeneerstekeuzegemaaktuitdemiddelen diegeschiktzijnvoorgebruiknaopkomstvanhetkoolzaad.Inparagraaf 2.2.is
inhetkortaangegevenwelkedemogelijkhedenzijnindezeperiodeenin
welkesituatie (onkruidsoorten)eenbespuiting directnazaaidevoorkeur
verdient.

1.NAOPKOMST
Wanneerwiltueenbestrijdinguitvoeren?
- vooreind oktober
- november/december
- half februari tothalfmaart

->• ganaar3
•+ ganaar7
•+ ganaar10

- halfmaart totbeginschieten •+ ganaar11

Voor toelichting

ga naar 2.

2.NAOPKOMST,TOELICHTING
Naopkomstzijnergoedemogelijkhedenvoordebestrijding vangraanopslag
eneenjarigegrassen (duist,windhalm).Deze bestrijdingmoetbijvoorkeur
inhetnajaar plaatsvinden,maarkan,wanneer denajaarsbehandeling onvoldoendeheeftgewerktofnietisuitgevoerd,ookinhetvoorjaarplaatsvinden.Enkelevandezemiddelen zijnook inzetbaar tegenkweek,bijvoorkeurinhetvoorjaar.Overigens isinwaterwingebieden debestrijdingvan
genoemdeonkruiden indeperiodevan 1oktober tot1april nietmogelijk.
Wanneernaopkomst tegeneenjarige breedbladigeonkruiden engrassengespotenmoetworden,zijnhiervoormogelijkheden beschikbaar ineen jonggewasstadium (vanaf 2echte blaadjes).Tegenmuur is(zospoedigmogelijk)
naeindoktober nogeenbespuitingmogelijk.

Ga terug naar 1.
3.NAOPKOMST,VOOREINDOKTOBER
Bestrijdingismogelijkvan:
- graanopslag en/ofgrassen

-*• ganaar5

- eenjarige breedbladigeonkruidenengrassen •* ganaar6

Voor toelichting

ga naar4.

4.NAOPKOMST,VOOREINDOKTOBER,TOELICHTING
Naopkomstkanindeperiode toteind oktober eenbestrijdingwordenuitgevoerd tegengraanopslag en/of grassenmeteenspecifiek grassenmiddel
oftegeneenjarige breedbladige onkruiden engrassenmeteenbodemherbicide.Wanneer behalvegraanopslag eenjarigebreedbladige onkruidenvoorkomen,zijn2bespuitingen noodzakelijk.Gewoonlijkdientdebestrijdingvan
eenjarige breedbladigen alseerstetewordenuitgevoerd,omdatdeonkruidenhiervoorniettegrootmogenzijn.
Ga terug naar 3.

5.NAOPKOMST,VOOREINDOKTOBER,GRAANOPSLAG EN/OFGRASSEN
Ter bestrijdingvangraanopslag en/ofgrassen,kanvooreind oktobergespotenwordenmet:
.alloxydim-natrium (Fervin)1-2kg/ha (nr.2)
.dalapon (Liropon,LuxanDalapon)2kg/ha (nr.5)
. fluazifop-butyl (Fusilade)1,25-3l/ha+uitvloeier (AgralLN)2l/ha
(nr.7)
.sethoxydim (Fervinal)1-4 l/ha +olieofuitvloeier (nr.9)
Voorgevoeligheidstabel plusreceptinformatiezie:paragraaf3.2.

6.NAOPKOMST,VOOREINDOKTOBER,EENJARIGEBREEDBLADIGEONKRUIDEN ENGRASSEN
Terbestrijdingvaneenjarige breedbladigeonkruidenengrassenkangespotenwordenmet:
.metazachloor (ButisanS)2-3 l/ha (nr.8)
. simazin (div.merken)0,75 kg/ha (nr.10)
Voorgevoeligheidstabel plusreceptinformatiezie:paragraaf3.2.

7.NAOPKOMST,NOVEMBER/DECEMBER
Bestrijding ismogelijkvan:
- graanopslag en/of grassen ->-ganaar8
-muur

-*•ganaar9

8.NAOPKOMST,NOVEMBER/DECEMBER,GRAANOPSLAG EN/OFGRASSEN
Tegengraanopslag en/ofgrassenkangespotenwordenmet:
.alloxydim-natrium (Fervin)1-2kg/ha (nr.2)
.carbeetamide (Leguramespuitpoeder,LuxanLegurame spuitpoeder)3kg/ha
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(nr.3)
. fluazifop-butyl (Fusilade)1,25-3l/ha+uitvloeier (AgralLN)2l/ha
(nr.7)
.sethoxydim (Fervinal)1-4l/ha+olieofuitvloeier (nr.9)
Voorgevoeligheidstabel plusreceptinformatiezie:paragraaf3.2.

9.NAOPKOMST,NOVEMBER/DECEMBER,MUUR
Tegenmuurkanzospoedigmogelijknaeindoktoberwordengespotenmet:
.chloorprofam (LuxanChloorIPC40%vloeibaar)2l/ha(nr.4)
Voorgevoeligheidstabel plusreceptinformatiezie:paragraaf3.2.

10.NAOPKOMST,HALFFEBRUARI-HALFMAART
Ter bestrijdingvangrasachtigeonkruiden (incl.graanopslag)kaninde
periodehalf februaritothalfmaartgespotenwordenmet:
.alloxydim-natrium (Fervin)1-2kg/ha(nr.2)
.carbeetamide (Leguramespuitpoeder,LuxanLeguramespuitpoeder)3kg/ha
(nr.3)
. fluazifop-butyl (Fusilade)1,25-3l/ha+uitvloeier (AgralLN)2l/ha
(nr.7)
.sethoxydim (Fervinal)1-4l/ha+olieofuitvloeier (nr.9)
Voorgevoeligheidstabel plusreceptinformatiezie:paragraaf3.2.

11.NAOPKOMST,HALFMAARTTOTBEGINSCHIETEN
Vanafhalfmaartkan,zolanghetgewasdeonkruiden nietbedekt,tegen
grasachtigeonkruiden (incl.graanopslag)gespotenwordenmet:
. alloxydim-natrium (Fervin)1-2kg/ha(nr.2)
. fluazifop-butyl (Fusilade)1,25-3l/ha+uitvloeier (AgralLN)2l/ha
(nr.7)
.sethoxydim (Fervinal)1-4l/ha+olieofuitvloeier (nr.9)
Voor gevoeligheidstabel plusreceptinformatie zie:paragraaf3.2.
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3.Verkorte receptinformatie en gevoeligheidstabellen

Indevolgendetwee paragrafen isinformatieopgenomen vandereceptendie
toepasbaar zijnindeverschillende situatieszoalsdieinparagraaf2.2.
wordengehanteerd.Dezeinformatie bestaat voorelkreceptuitdebelangrijkstegebruikersinformatie endegevoelighedenvan49onkruidsoorten.
Deindithoofdstuk opgenomen receptinformatie bevatenkelevoordegebruikerbelangrijkegegevens,zoalsdosering,kosteneneventuelegebruiksbeperkingen.Degenoemdeprijzenzijnafkomstig uitde 'Handleiding '85;dechemischebestrijdingvanziekten,plagenenonkruideninlandbouwgewassen'van
hetMinisterie vanLandbouwenVisserij.
Degevoelighedenvandeonkruidenvoorderecepten zijngebaseerd opeenoptimale toepassing vanhetmiddel (gunstigeklimatologische-enbodemomstandigheden).Bovendienwordtervanuitgegaandaternognieteerderis
gespotenmeteenandermiddel.Isditwel hetgeval,danzijndeonkruiden
vaakwatgevoeligerdanindetabelstaataangegeven.Detabellenzijnsamengesteld opbasisvanervaringenvandelandbouwvoorlichtingsdienst,gegevens
vandeindustrieengegevensuitbinnen-enbuitenlandse publlkaties (zie
bijlage 3 ) .
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3.1.Recepten directnazaai
Deze paragraaf sluitaanopparagraaf 2.3.enbevateengevoeligheidstabel (tabel 3.1.)enverkortereceptinformatie vandeindetabelopgenomenrecepten.Bijdeverkortereceptinformatiewordtdoorverwezen naargedetailleerde informatie dieeldersinhetverslag isopgenomen (§4.2.).
Tabel3.1.Degevoeligheid vanonkruidenvoormiddelen dietussenzaaienopkomstvanhetwinterkoolzaad kunnenwordentoegepast.
onkruidsoort

receptnummers
10

11

meerjarig
aardappelopslag
akkerdistel
akkermeikdistel
akkermunt
haagwinde
kleinhoefblad
knolcyperus
kweek
moerasandoorn
paardestaart
riet
veenwortel
eenjarigegrassen
duist

++

graanopslag
raaigrassen

+

++

++

++

wildehaver

++
+

windhalm

++

straatgras

eenjarige breedbladigen
akkerviooltje
bingelkruid

+

duivekervel
duizendknoop-soorten
ereprijs-soorten

++

ganzevoet

+
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++
++
++
+
++

++
++
++
+
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3.2.Receptennaopkomst
Dezeparagraaf sluitaanopparagraaf 2.4.enbevateengevoeligheidstabel (tabel3.2.) enverkortereceptinformatievandeindetabelopgenomenrecepten.Bijdeverkortereceptinformatie wordt doorverwezen naargedetailleerde informatiedieeldersinhetverslag isopgenomen (§4.2.).

Tabel3.2.Degevoeligheid vanonkruidenvoormiddelendienaopkomstvanhet
winterkoolzaad kunnenwordentoegepast.
onkruidsoort

receptnummers
10

meerjarig
aardappelopslag

-

akkerdistel

_

_

_

_

_

akkermelkdistel

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

akkermunt
haagwinde

-

kleinhoefblad

_

knolcyperus

-

kweek

+

_

_

_

_

-

-

+

++

moerasandoorn

_

_

_

_

_

paardestaart

_

_

_

_

_

riet

_

_

_

_

_

veenwortel

_

_

_

_

_

eenjarigegrassen
duist

++
+

+

-

-

++

++
++

++

graanopslag

-

++
+

+

raaigrassen

+

+

+

+

++

++

straatgras

++
++

+

-

-

++

-

wildehaver

+

++

-

++

++
+

windhalm

++

++

+

++

++

++

++

-

eenjarige breedbladigen
akkerviooltje

-

bingelkruid

-

duivekervel

-

duizendknoop-soorten

-

ereprijs-soorten

-

-

+

+

-

+

-

-

+

-

+

-

-

+

-

19

-

+

-

-

-

+
-

-

+

++
- + +

+

-

-

++
+

Tabel 3.2.(vervolg)
onkruidsoorten

receptnuramers
10

ganzevoet

+
+

geleganzebloem
guichelheil

+

hennepnetel

++

herderstasje

+

++
++

herik

+

hoenderbeet
kamille-soorten

++
++

klaproos

++

kleefkruid

+
+
++

kleine brandnetel
kleinkruiskruid
knopherik

++
++

knopkruid
korenbloem
+

-

melde-soorten

+

muur

++

+
++

kroontjeskruid

paarsedovenetel
perzikkruid

+

spurrie

++

varkensgras

+

vergeet-mij-niet je

+
++
++
++

waterpeper

+

wittekrodde
zwaluwtong

opmerking:*verklaring vandetekens:
++=gevoelig
+ =matig gevoelig
- =weinigofnietgevoelig
(opengelaten isonbekend)
*receptnummers:
2.alloxydim-natrium1-2kg/ha
3.carbeetamide3kg/ha
4.chloorprofam 2l/ha
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-

++
+
++

-

++

+
+
++
+
++
++
+
+
++
++
++
++
+
++
++
+
+
++

++
+

5.dalapon2kg/ha
7.fluazifop-butyl 1,25-3l/ha+uitvloeier2l/ha
8.metazachloor 2-3 l/ha
9.sethoxydim 1-4 l/ha +olieofuitvloeier
10.simazin0,5-0,75kg/ha
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Verkorte receptinformatie

2.alloxydim-natrium1-2,kg/ha
KOSTEN:127-253gulden/ha
Toepasbaarnaopkomst vanhetwinterkoolzaad.Dedosering isafhankelijkvan
deonkruidsoorten dieaanwezigzijn(zie: 'dosering'opblz.3 3 ) .
Middelterbestrijdingvangrassen.Spuiten tussen2-4bladstadium eneinde
uitstoeling vandegrassenenhetgraanopslag (bijvoorkeur inhet najaar).
Tegenkweekspuitenalsdeze 15-25cmhoogis(bijvoorkeur inhetvoorjaar).
Deonkruidenmoeten tentijdevantoepassing droogzijn.
Eeninterval van1weekaanhouden tussendebespuitingmet alloxydim-natrium
eneenanderherbicide.
Hetisverbodenditmiddelinwaterwingebieden toetepassen.
MERKEN:Fervin.
gevoeligheidstabelzie:blz.19
meer informatiezie:blz.33

3.carbeetamide3kg/ha
KOSTEN:161gulden/ha
Toepasbaarnaopkomstvanhetwinterkoolzaad vanafeind oktober,zodrade
temperatuur enkeledagenbenedende12°Cisgeweest,enindeperiodetweede
helftfebruaritotbeginmaart,echternietmeernadathetgewasdegroei
heefthervat.
Receptterbestrijdingvanvoornamelijk grassenengraanopslag.Tragewerking.
Kansopgewasschadealsinhetvroegevoorjaarwordt gespotenopeengewas
datnietgoed ontwikkeld door dewinter isgekomen.
Spuitenopeenvochtigegrond.
Nietinwaterwingebieden toepassenindeperiodevan 1oktober tot 1april.
MERKEN:Legurame spuitpoeder,LuxanLeguramespuitpoeder.
gevoeligheidstabel zie:blz.19
meer informatiezie:blz.36

4.chloorprofam 2l/ha
KOSTEN:24gulden/ha
Toepasbaar overhetgewasnaeind oktoberwanneerdetemperatuur enkeledagenbenedende12°Cisgebleven.Spuiten opeenvochtigegrond.Geschikt
teronderdrukking vanmuur.
Instrengewinterskaneenbespuiting metchloorprofam deuitwinteringsge-
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voeligheid vanhetwinterkoolzaad verhogen.
MERKEN:LuxanChloor IPC40%vloeibaar.
gevoeligheidstabel zie:blz.19
meer informatiezie:blz.39

5.dalapon2kg/ha
KOSTEN:21gulden/ha
Toepasbaar inseptemberwanneer dekoolzaadplanten 2-4 bladerenhebben.
Detemperatuur dienttentijdevantoepassing bovende10°Ctezijn.
Receptterbestrijdingvangraanopslag,inhetbijzondergerst.Zomergranen
wordenbeter bestredendanwintergranen.Spuiten opeendrooggewas.
Eenbespuiting maakthetgewasgevoeliger voor (nacht)vorst,wateroverlast
ofdroogte.
Hetisverbodenditmiddelinwaterwingebieden tespuitenindeperiodevan
1oktober tot 1april.
MERKEN:Liropon,LuxanDalapon.
gevoeligheidstabel zie:blz.19
meer informatiezie:blz.42

7.fluazifop-butyl1,25-3l/ha+uitvloeier 2l/ha
KOSTEN:129-338gulden/ha
Toepasbaar naopkomstvanhetwinterkoolzaad.Dedosering isafhankelijkvan
deonkruidsoorten dieaanwezig zijn(zie:'dosering'op blz.48).
Degrassenenhetgraanopslag wordenhet bestbestreden vanafhet3-bladstadiumtotbegindoorschieten.Kweekmoettenminste20cmlangzijn.Hetmiddel heeftenigedieptewerking opkweek.Spuitenopeendrooggewas.
Een interval van1weekaanhouden tussendebespuiting metfluazifop-butyl
eneenanderherbicide.
Hetisverboden ditmiddeltoetepasseninwaterwingebieden indeperiode
van 1oktober tot 1april.
MERKEN;fluazifop-butyl:Fusilade;
uitvloeier:AgralLN.
gevoeligheidstabel zie:blz.19
meerinformatie zie:blz.48
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gtazachloor2-3 l/ha
KOSTEN:163-244gulden/ha
Toepasbaarkortnazaaiennaopkomstvanafhettweede echte-bladstadium
vanhetwinterkoolzaad.Bestrijdingvankiemendeenjongeonkruiden.Toepassingendielaterdanhetstadiumvan2echteblaadjesvanhetkoolzaad
wordengespoten hebbenvaakeengeringereffect,omdat dandeonkruidente
grootzijn.
Dedosering isafhankelijkvandegrondsoort (zie: 'dosering'opblz. 51).
Spuiten opeenvochtige,fijneenaaneengesloten grond.Opeenkluiterige
grond geefteenbespuiting kortnazaaikansopschadeeneenverminderde
werking.
Graanopslag isweiniggevoelig.Wanneer graanopslag bestredenmoetworden,
ismengingmogelijkmeteendaarvoor geschiktmiddel ofmoeteenapartebehandeling hiertegenoverwogenworden.
Hetisverbodenmetazachloor inwaterwingebieden tegebruiken.
MERKEN:ButisanS.
gevoeligheidstabel zie:blz.19
meer informatiezie:blz.51

9.sethoxydim 1-4 l/ha +olieofuitvloeier
KOSTEN:81-314gulden/ha
Toepasbaarnaopkomstvanhetwinterkoolzaad.Dedosering isafhankelijkvan
deonkruidsoorten dieaanwezig zijn(zie: 'dosering'opblz. 54).
Middel terbestrijdingvangrassen.Spuitentussen2-4bladstadium eneinde
uitstoeling vandegrassenenhetgraanopslag (bijvoorkeur inhetnajaar).
Tegenkweekspuitenalsdeze15-25cmhoog is(bijvoorkeur inhetvoorjaar).
Deonkruidenmoeten tentijdevantoepassing droogzijn.
Eenintervalvan1weekaanhoudentussendebespuitingmetsethoxydimen
eenanderherbicide.
Hetisverbodenditmiddelinwaterwingebieden tegebruikenindeperiode
van 1oktober tot 1april.
MERKEN;sethoxydim:Fervinal
olie:Schering-11Eolie,Schering SuperOlie
uitvloeier:ScheringUitvloeier
gevoeligheidstabel zie:blz.19
meerinformatie zie:blz.54
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10.simazin0,5-0,75kg/ha
KOSTEN:6-9 gulden/ha
Toepasbaarkortnazaai ineendosering van0,5 kg/haofnaopkomstals
hetgewas3-5echte blaadjesheeft ineendoseringvan0,75 kg/ha.De
bestewerkingwordtverkregenoponkruidvrijegrond.Nakiemingwordende
onkruiden snelminder gevoelig.Muur isechterooknaopkomstgevoelig.
Spuitenopeenvochtigeengeslotengrond.
Graanopslag isweinig gevoelig.Wanneer graanopslag bestredenmoetworden,
ismengingmogelijkmeteendaarvoor geschiktmiddel ofmoeteenapartebehandeling hiertegenoverwogenworden.
MERKEN:diversemerkenbeschikbaar.
gevoeligheidstabel zie:blz.19
meerinformatie zie:blz.57
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selectiviteit.Dithoudtindatbijdegeadviseerdedoseringhetgewas
nietendeonkruidenwelworden gedood.Degegevensdieopgenomenzijn
onderdezekopgevenaldusinformatieoverdemiddel-en/ofgewaseigenschappendiedeselectiviteit bepalen.
opnameweg;ditbevat informatieoverdewegwaarlangshetmiddel inde
plantwordtopgenomen (bijvoorbeeld viablad ofviawortelsof beide),
gewasschade;deomstandigheden diegewasschadekunnenveroorzakenwordenhieropgesomd.
symptomenwerking;onderdezekopisinformatie opgenomenover desymptomendiezichbijgevoeligeonkruidenzullenontwikkelen,
dampspanning enwateroplosbaarheid vandewerkzamestoffen.Meestalis
hierbijuitgegaanvanhetzuur,maar,wanneerditbekendwas,isdefysischeeigenschap vandeindeformulering aanwezigeverbinding vande
werkzamestofvermeld.
(Zoisdeoplosbaarheid vanTCA 10kg/l;het indeformuleringaanwezigeTCA-natrium isminder goed oplosbaar:1,2 kg/l.)
persistentie;ditonderwerp bevatinformatie overdenawerking endeafbraakvandewerkzame stof(fen),deeventueleinvloed opvolggewassen
endemogelijkhedenvanvervangende gewassenwanneerhetbehandeldegewasmislukt.
giftigheid;onderdezekopisinformatie opgenomen overdegiftigheid
voordegebruiker.Ditisgedaan indevormvaneenalgemeneomschrijvingvandegiftigheidenindevormvandezgn.LD50vandewerkzame
stof.Ditisdehoeveelheid werkzamestofuitgedrukt inmgperkg
lichaamsgewichtdie,wanneerditaanrattenwordtgegeven,50%sterfte
bijdezedierenveroorzaakt.Hetisdusslechtseenmaat voordeacute
giftigheidvanhetmiddel.Informatieoverdechronischegiftigheid
(diezichopenbaart bijblootstelling aankleinehoeveelheden gedurende
langetijd)isnietopgenomen.Verder bevatditonderwerp informatie
overdegiftigheid voorvissen,vogelsen/ofbijenenoverhetgevaar
voor belendendepercelen.Ookiseenveiligheidstermijn opgenomenwanneerdievanoverheidswegewordtgesteld.Tenslotte staatervermeld
wanneer eenmiddel inwaterwingebieden verbodenis.
invloedweer;dewerkingvaneenreceptwordtvaakbeinvloed doorverschillendeaspectenvanhetweer (temperatuur,neerslag,luchtvochtigheid).Informatiehierover isonderdezekopopgenomen,
mengbaarheid metanderemiddelen;
rasgevoeligheid; somsiseenreceptnietinallerassentoepasbaarof
verschillen derasseningevoeligheid vooreenrecept.Inzo'ngeval is
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informatiehierover opgenomen.Voorzover bekend bestaatbijwinterkoolzaad geenverschil inrasgevoeligheid voordeopgenomenmiddelen.
- invloed grond;ditonderwerp bevat informatie overdeinvloed diebodemomstandigheden enhet bodemtypekunnenhebbenopdewerking.
- aanvullendeopmerkingen;hierinzijndiverseopmerkingen opgenomendie
nietelderskondenworden toegevoegd endietochvanbelangkunnenzijn.
- datumlaatstewijziging;eventuelewijzigingenindetoelatingnadeze
datumzijnnietmeeropgenomen.
Wanneer ineenreceptkaart bijéénvandezeonderwerpen nietsisingevuld,
betekentditdatinformatiehierover nietvantoepassing isofnietbekend
isbijdeauteur.
Dehierboven beschrevenopzetbiedtdemogelijkheid omreceptenopbepaaldeonderwerpen tevergelijkenenzodekeuzetevergemakkelijken.
Maarookwanneerdekeuzegemaakt is,kanindebetreffende receptkaart
gevondenwordenwelkedeoptimale toepassingsomstandigheden zijn.Deopzet
vandereceptkaartmaakthetdanmogelijkdegewensteinformatie snelte
vinden.

29

jinvloed weerj_ temperatuur:
luchtvochtigheid :
straling:
neerslag:spuitenopeenvochtigegrond.
nachtvorst:
mengbaarheid metanderemiddelen:terbestrijdingvangraanopslag kanTCAaan
despuitvloeistofworden toegevoegd.Eenbedrijfszekerderebestrijdingvangraanopslag isnaopkomstvanhetkoolzaad mogelijkineenapartebehandeling(zie:
paragraaf 2.4.).

rasgevoeligheid:geenbeperking t.a.v.rassenkeuze.

invloed grond:-spuitenopeenvochtigeenbezaktegrond.Een grofkluitige
grond verminderthetresultaat.
- voordewerking ishetmiddelonafhankelijkvandegrondsoort.

aanvullendeopmerkingen:

datum laatstewijziging:26augustus1985
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Receptnummer:2

werkzame stof(fen):alloxydim-natrium (75%)

merk(en):

spuitpoeders:-Fervin

toelatinghouder(s):

•

ScheringAAgrunolb.v.

vloeistoffen:-

andere formuleringen (nl.):

dosering enfactorenwaarvan dezeafhankelijkis:
- tegenraaigrassen,graanopslag,wildehaver,duistenwindhlam:1-1,25kg/ha;
dehoogstedosering bijeendichtestandofforseontwikkeling vandeonkruiden.
- tegenkweekgras:2kg/ha.
Onderdrogeenmindergroeizameomstandigheden kantoevoeging vanolie(Schering-11Eolie,ScheringSuperOlie)ofuitvloeier (ScheringUitvloeier)nodig
zijn.
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toepassingstechniek: spuitenmetfijnedruppelen,3atm.druk.

spuitvolume:250-5001water/ha;dehoogste

kosten:127-253gulden/ha.

hoeveelheid bijeendichtestand offorseontwikkeling vandeonkruiden.

gewasstadium: toepasbaar naopkomstvanwinterkoolzaad.Hetgewasmagdeonkruidennognietbedekken.

onkruid:spuitenopdrogeonkruidendiegoed aandegroeizijnenzichhersteld
hebbenvaneenevt.voorafgaande bespuitingmeteenanderherbicide.Deonkruidenbestrijdentussen2-4 bladstadiumeneindeuitstoeling vandegrassen.Tegen
kweekgrasalsdeze 15-25cmhoog is.Kweekwordtalleenbovengrondsbestreden.
Straatgrasenzwenkgrassen zijnongevoelig.

werkingsprincipe:verstoring vandeceldeling inhetgroeipunt.

selectiviteitsprincipe:fysiologischeresistentie vanhetgewas.

opnameweg:viadebladerenenenigszinsviadewortels.

gewasschade:wanneeraanFervinolieofuitvloeierwordt toegevoegd (zie:'dosering'),bestaaterkansopschadealsbinnen 14dagenvoorofnadebespuitingeenanderonkruidbestrijdingsmiddel of tin-ofkoperbevattende middelen
wordtofworden toegepast.IngevalvanFervin+uitvloeier geldtdezebeperkinginminderemateeninhetgevalvankoper-oftinbevattendemiddelenin
hetgeheelniet.

symptomenwerking:dewerkingwordtpasna2-3wekenzichtbaar.Hetonkruid
groeit indezeperiodeechternietmeer.

dampspanning:zeergeringedampspanning (minderdan 10

mmHg).

wateroplosbaarheid:alloxydim-natrium issterkoplosbaar (meerdan2kg/lbij
30°C).

persistentie;halfwaardetijd/werkingsduur:hetmiddelwordtvrijsnelomgezet.
Erkanrekening gehoudenwordenmeteennawerking van3-6weken.
invloed opvolggewassen:geeninvloed opvolggewassen.
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vervangende gewassen:alsvervangend gewasworden grasengranen
ontraden.Anderegewassenzijnwelmogelijk.

JiiJLtiêJIPiAi- voorgebruiker:kanlichtehuid-enoogirritatieveroorzaken.
LD50(oraal,rat),alloxydim-natrium =3300mg/kg;lichtgiftig.
voormilieu:-niettoepasseninwaterwingebieden.
- nietgiftigvoorvissen,vogelsenbijen.
voorbelendendepercelen:
veiligheidstermrjn:
invloed weer;temperatuur:warmweernadebehandeling bevordertdewerking.
luchtvochtigheid:vochtigweernadebehandeling bevordertde
werking.
straling:
neerslag:bijvoorkeur spuitenopdrogeonkruiden.Regenbinnen
4 uurnatoepassing vermindertdewerking.
nachtvorst:

mengbaarheid metanderemiddelen:nietmengenmetandereherbiciden.

rasgevoeligheid:geenbeperking t.a.v.rassenkeuze.

invloed grond:

aanvullendeopmerkingen:-sterkhygroscopischestof;
- bijhergroeivankweekdebespuiting na4-6weken
herhalenofeenlichtegrondbewerking uitvoeren;
-alstegenkweek isgespoten,binnen2wekennade
bespuiting geengrondbewerking uitvoeren;
- eenintervalvanminimaal 1weekaanhouden tussen
debespuitingmetalloxydim-natrium +olieofuitvloeier eneenandermiddel.
datum laatstewijziging:27augustus1985
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Receptnummer:3

werkzame stof(fen):carbeetamide (70%)

toelatinghouder(s):

merk(en):

AgribenNederland b.v.

spuitpoeders:-Leguramespuitpoeder
-LuxanLegurame spuitpoeder

Luxanb.v.

vloeistoffen:-

andere formuleringen (nl.):

doseringenfactorenwaarvandezeafhankelijkis:
3kg/ha.

toepassingstechniek:

spuitvolume:4001water/haofmeer.

kosten:161gulden/ha.

gewasstadium:toepasbaar zospoedigmogelijknaeind oktoberalsdetemperatuurenkeledagenbenedende12°Cisgebleven.Wanneerdezebespuitingniet
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heeft plaatsgevonden,kannogindeperiode tweedehelft februari-beginmaart
eenbespuitingworden uitgevoerd;hetgewasmoetgoed ontwikkeld doordewinterzijngekomen.Spuitenvoordat dehergroeibegint.

onkruid:middel terbestrijdingvangrassenengraanopslag.Deops]agplanten
wordengoed bestredenmitszevanniettegrotedieptetotontwikkelinggekomenzijn.Muur ismatig gevoelig ineenjong stadium.Grotemuur isongevoelig.

werkingsprincipe:remto.a.deceldeling.

selectiviteitsprincipe:

opnameweg:vnl.viadeondergrondsedelen,maarookviahetblad.

gewasschade:-kansopernstigeschadewanneer infebruari-maartwordtgespotenopeengewasdatnietgoed ontwikkeld dewinter isdoorgekomen.Kansopernstigeschadewanneernaeind maartwordt
gespoten.
- i.v.m.kansopschadegeencarbeetamide-vloeistofgebruiken.

symptomenwerking:tragewerking.Afsterving begint pasna3-4weken.Ditis
tezienaanintensegroenkleuringenvervolgensvergeling.

dampspanning:verwaarloosbaar klein (bij20°C).

wateroplosbaarheid:oplosbaarheid carbeetamide=3,5g/l (bij20°C).

_D_er_sist_entjiej_half
waardetijd/werkingsduur:afbraaksnelheid issterkafhankelijk
vandetemperatuur.Dehalfwaardetijd bij12°Cis45dagenenbij
25C7dagen.Erkanrekening gehoudenwordenmeteenwerkingsduurvan2-3maanden.
invloed opvolggewassen:geeninvloed opvolggewassen.
vervangende gewassen:devolgendeteeltenworden ontraden:augurk,
biet,gerst,graszaad,landbouwstambonen,veldbonen,haver,rogge, spinazie,tarweenvlas.Mogelijkzijn:erwt,knolselderij,geplantekool,koolzaad,kroot,luzerne,mais,geplante prei,witlofenwortelenen,naeenkerendegrondbewerking,aardappelen.
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£i_fti_gheidj_ voorgebruiker:LD50(oraal,rat),carbeetamide=11.000mg/kg;
relatief nietgiftig.
voormilieu:hetisverboden ditmiddel tespuiteninwaterwingebieden indeperiode 1oktober-1april.
voor belendendepercelen:
veiligheidstermrjn:

invloed weerj_temperatuur:spuitenwanneer detemperatuurenkeledagen beneden
de12°Cisgebleven.Toepassing kan plaatsvinden bijlichtvriezendweer.
luchtvochtigheid:
straling:
neerslag:eenvochtigegrond alsmedeenigeneerslag natoepassingkomendewerking tengoede.Nietoverdesneeuwspuiten.

nachtvorst:

mengbaarheid metanderemiddelen:nietmengenmetchloorprofam.

rasgevoeligheid:geenbeperking t.a.v.rassenkeuze.

invloed grond:-spuitenopeenvochtigegrond;
- nietspuitenopgrondmetmeerdan 10%humus.

aanvullendeopmerkingen:

datumlaatstewijziging:27augustus1985
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Receptnummer:4

rkzamestof(fen):chloorprofam (400g/1).

toelatinghouder(s):

merk(en):

spuitpoeders:

vloeistoffen:-LuxanChloor IPC40%vloeibaar

Luxanb.v.

andere formuleringen (nl.):

doseringenfactorenwaarvan dezeafhankelijkis:
2 l/ha.

toepassingstechniek:-dezebespuitingraagnietmeteensproeivliegtuigworden
uitgevoerd;
- spuitenmetgrovedruppel.

spuitvolume:minstens5001water/ha.

kosten: 24gulden/ha.
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gewasstadium: toepassenzospoedigmogelijknaeind oktoberalsdetemperatuur
enkeledagenbeneden 12°Cisgebleven.

onkruid:teronderdrukking vanvrijgrotemuurplanten.Andereonkruidenzijngevoeligineenjongstadiumofwanneer zenogmoetenkiemen.Duistisinkiemplantstadiummetdezedosering redelijktebestrijden.

werkingsprincipe:remtdeceldelingsprocessen,vnl.indewortels.

selectiviteitsprincipe:

opnameweg:viaondergrondsedelenenenigszinsviablad (dampwerking endirecteopname).

gewasschade:-Wanneerenkelewekennaeenbespuiting metcarbeetamidechloorprofamwordtgespoten,kanenigegroeiremmingoptredendieniet
schadelijkisvoordeopbrengst.
- Spuiten tijdensofkortnaregenkanenigebladschadegeven.
- Instrengewinterskanhetwinterkoolzaad naeenbespuitingmet
chloorprofam eenverhoogdeuitwinteringsgevoeligheid aandedag
leggen.

symptomenwerking:langzamewerking.Erontstaanchlorotischeplekken.Remming
vandegroei.

dampspanning:chloorprofam heefteenvrijhogedampspanning (1.10

mmHg).

wateroplosbaarheid:oplosbaarheid chloorprofam 88mg/lbij25°C.

persistentie;halfwaardetijd/werkingsduur:denawerking vanchloorprofamkan,
o.a.afhankelijkvantemperatuur envochtgehalte vandegrond,
variërenvan6-8weken.
invloed opvolggewassen:geeninvloed opvolggewassen.
vervangendegewassen:

iLiJtigh.eidj_ voorgebruiker:kanvergiftiging veroorzaken bijopnamedoorde
mond.
LD50(oraal,rat),chloorprofam =7500mg/kg;relatief nietgiftig.
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voormilieu:erdientvoorgezorgd tewordendathetmiddelniet
inslotenofanderewatergangen terechtkomt.
voorbelendendepercelen:kansopschadeaangrassen,granen,
komkommer,tomaten,meloenenaugurkwanneer dezeopminderdan
200mafstand wordengeteeld.
veiligheidstermijn:

ji_nvl£ed_weerj_temperatuur:spuitennadatdetemperatuur enkeledagenbeneden
de12°Cisgebleven.
luchtvochtigheid:
straling:
neerslag:spuitenopeenvochtigegrond ofwanneer regenwordt
verwacht.Spuitentijdensdroogweer.
nachtvorst:niettoepassentijdensvorst.

mengbaarheid metanderemiddelen:-nietgecombineerd spuitenmetinsecticiden
offungiciden;
- nietmengenmetcarbeetamide.

rasgevoeligheid:geenbeperking t.a.v.rassenkeuze.

invloed grond:-spuitenopeenvochtigegrond;
- slechtewerking opzeerhumeuzegronden.

aanvullendeopmerkingen:

datumlaatstewijziging:27augustus1985
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invloed^wee_rj_temperatuur:detemperatuurmoettentijdevantoepassing boven
de10°Czijn.Geringerewerking bijlageretemperatuur.
luchtvochtigheid:vooreengoed resultaat ishogeluchtvochtigheidgewenst.
straling:donkerweer bevordertdewerking.
neerslag:toepassenopeendroog gewasenbijdroogweer.
nachtvorst:natoepassing vandalapon ishetgewasgevoeliger
voor (nacht)vorst.

mengbaarheid metanderemiddelen:

rasgevoeligheid:geenbeperking t.a.v.rassenkeuze.

invloed grond:

aanvullendeopmerkingen:dalapondroogbewaren.

datumlaatstewijziging:27augustus1985
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Receptnummer:6

werkzame stof(fen):dimethachloor (500g/l).

merk(en):

toelatinghouder(s):

spuitpoeders:-

vloeistoffen:-Terldox500EC

LigtermoetChemieb.v.

andereformuleringen (nl.):

dosering enfactorenwaarvan dezeafhankelijkis:
Dedosering isafhankelijkvandegrondsoort:
- 3l/ha;opgrondenmetminder dan40%sliben/of5%organischestof.
- 4l/ha;opzeerzwareenhumusrijkegronden.

toepassingstechniek:

spuitvolume:500-6001water/ha.Opgrofkluiterige
grondminimaal6001water/ha.
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kosten:196-261gulden/ha.

gewasstadium:toepasbaarkortnazaaivanwinterkoolzaad.

onkruid:bestrijdingvankiemendeonkruiden.Spuiten opeenonkruidvrijegrond.
Graanopslagwordtonvoldoende bestreden (zieook: 'mengbaarheid metandere
middelen').

werkingsprincipe:remtdeceldelingsprocessen endekieming.

selectiviteitsprincipe:verschilinbewortelingsdiepte tussenkoolzaadenhet
onkruid.

opnameweg:viacoleoptielofkiembladenenviadewortels.

gewasschade:-vooraloplichtegrondenkansopschadeindienaandespuitvloeistofTCAwordt toegevoegd;
- opeengrofkluitige enopeendrogegrond enwanneer veelneerslagvaltnatoepassing isschademogelijk(uitdunning).

symptomenwerking:

dampspanning:dimethachloor ismatig vluchtig (1,6.10

mmHg).

wateroplosbaarheid:oplosbaarheid dimethachloor =2,1 g/l.Vrijgroteoplosbaarheid.

j}ej^s^stenti_ej_halfwaardetijd/werkingsduur:matige persistentieennawerking.
invloed opvolggewassen:geeninvloed opvolggewassen.
vervangendegewassen:geenbeperking t.a.v.vervangende gewassen
inhetvoorjaar.

£ij[tigheidj_ voorgebruiker:LD50(oraal,rat),dimethachloor =1600mg/kg;
lichtgiftig.
Deacutegiftigheid vandeformulering isgeringer (1865mg/kg).
voormilieu:-ingeringemategiftigvoorbijen;
- inwaterwingebieden isdetoepassing verbodenin
deperiodevan 1oktober tot 1april.
voorbelendendepercelen:
veiligheidstermijn:
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invloed_weerj_temperatuur:
luchtvochtigheid:
straling:
neerslag:enigeneerslagnadebespuitingkomtdewerkingten
goede.Spuitenopeenvochtigegrond.
nachtvorst:

mengbaarheid metanderemiddelen:terbestrijdingvangraanopslag kanTCAaan
despuitvloeistof worden toegevoegd.Eenbedrijfszekerderebestrijdingvangraanopslag isnaopkomstvanhetkoolzaad mogelijkineenapartebehandeling (zie:
paragraaf 2.4.).

rasgevoeligheid:geenbeperking t.a.v.rassenkeuze.

invloed grond:spuitenopeenvochtigeenfijnegrond.

aanvullendeopmerkingen:

datumlaatstewijziging:27augustus1985
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Receptnummer:7

werkzame stof(fen):fluazifop-butyl (250g/l)+uitvloeier (250g/l).

merk(en):

toelatinghouder(s):

spuitpoeders:-

vloeistoffen:fluazifop-butyl:
-Fusilade

ICIHolland b.v.

uitvloeier;
-AgralLN

ICIHollandb.v.

andereformuleringen (nl.):

doseringenfactorenwaarvandezeafhankelijkis:
Dedosering isafhankelijkvandeonkruidvegetatie:
- tegenduistenwindhalm

1,25-1,51Fusilade+ 2 1 AgralLN

Dehogedosering opuitgestoeldeplanten.
- tegengraanopslag enwildehaver
- tegenopslagvanraaigras
- tegenkweek

1,5 1Fusilade+ 2 1 AgralLN
2

1Fusilade+ 2 1 AgralLN

2,5-3

1Fusilade+ 2 1 AgralLN

Dehogedosering inopenblijvendegewassenenzeerzwarebezettingmetdeze
grassoort.
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toepassingstechniek:

spuitvolume:400-5001water/ha.

kosten:129-338gulden/ha.

gewasstadium: toepasbaar naopkomstvanwinterkoolzaad ongeacht gewasstadium.
Hetkoolzaadmagechterniettegrootzijn,omdatdandeonkruidenonvoldoende
geraaktworden.

onkruid:bijvoorkeur toepassenvanafhet3-bladstadiumtoteindeuitstoeling
vandegrasachtige onkruidenengraanopslag.Raaigrasopslag wordtalleenin
eenjong stadium (2-4blaadjes)bestreden.Kweekmoet tenminste20cmlang
zijn.Heeftenigedieptewerking opkweek.Deonkruidenmoeten goedaandegroei
zijn.

werkingsprincipe:verstoring vandeademhaling.

selectiviteitsprincipe:

opnameweg:viadebladerenenenigszinsviadeondergrondsedelen.Hetmiddel
wordtindegrond getransporteerd.

gewasschade:

symptomenwerking:naongeveer 1week begintdeafsterving diena3-5weken
volledig is.Deafsterving begintbijdegroeipunten.Degroeivanhetonkruid
stoptal1-2 dagennadebespuiting.

dampspanning:dampdruk fluazifop-butyl isgering (0,4.10

mmHg).

wateroplosbaarheid:fluazifop-butyl isingeringemateoplosbaar (2mg/l).
£eüsAs_tentAeJ_halfwaardetijd/werkingsduur:hetmiddelblijft,zekeroplichte
gronden,enkelemaanden indegrondaanwezig (werkingsduurongeveer 1maand).
invloedopvolggewassen:geeninvloed opvolggewassen.
vervangende gewassen:alsvervangend gewasmoetengranenen
graswordenontraden.
£i^tij>he_idj_ voorgebruiker:sterkirriterend voordehuid,irriterend voor
deogen.
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LD50(oraal,rat),fluazifop-butyl =3328mg/kg;lichtgiftig.
voormilieu:-giftigvoorvissen;
- lagegiftigheid voorbijen;
- van 1oktober tot 1april verbodeninwaterwingebieden.
voorbelendendepercelen:
veiligheidstermijn:

invloed_weerj_temperatuur:
luchtvochtigheid:
straling:
neerslag:toepassenopeendroog gewasendrogeonkruidenwanneer indeeersteurennatoepassing geenregenwordtverwacht.
nachtvorst:

mengbaarheid metanderemiddelen:nietmengenmetanderebestrijdingsmiddelen.

rasgevoeligheid:geenbeperking t.a.v.rassenkeuze.

invloed grond:

aanvullendeopmerkingen:
-minimaal 1weeknatoepassing geengrondbewerking toepassen;
- geenandereonkruidbestrijding uitvoeren binnen 1week vóórofnadebespuitingmetfluazifop-butyl+uitvloeier.

datumlaatstewijziging:27augustus1985
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Receptnummer:8

'

werkzamestof(fen):metazachloor (500g/l).

merk(en):

toelatinghouder(s):

spuitpoeders:-

vloeistoffen:-ButisanS

BASFNederland b.v.

andere formuleringen (nl.):

doseringenfactorenwaarvan dezeafhankelijkis:
Dedosering isafhankelijkvandegrondsoort:
- opdezeerlichtezavelgronden metminderdan20%slibenmetzeerweinig
humus:2l/ha;
- opzavelgronden van20-30%slib:2,5 l/ha;
- opkleigrondenmetmeerdan30%slibenopzand-endalgrondenmetmeerdan
5%humus:3l/ha.
(Opzeerzwarekleigronden (Oldambt)kaneventueel 3,5 l/hawordentoegepast).
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toepassingstechniek:

spuitvolume:

kosten:163-244(284)
gulden/ha.

gewasstadium:toepasbaar binnen2dagennazaaiennaopkomstvanafhet2-bladstadium.Dena-opkomst toediening heeftdevoorkeur opkluiterigegrondenop
percelenmetzanderigekoppenindepolders.Inanderegevallenverdientde
vooropkomstbespuiting devoorkeur,zekerwanneerkleefkruidvoorkomt.

onkruid:bestrijdingvankiemendeonkruidenenjongekiemplanten.Graanopslag
wordtonvoldoende bestreden (zieook: 'mengbaarheid metanderemiddelen').
Grotereonkruidenzijnminder gevoelig.Inonderstaand overzicht isdena-opkomstgevoeligheid vaneenaantal onkruidensamengebracht:

onkruid

gevoeligtot

duist,straatgras

2blaadjes

kleinkruiskruid,paarsedovenetel,ereprijs

2echteblaadjes

muur,kamille

4echteblaadjes

werkingsprincipe:

selectiviteitsprincipe:

opnameweg:viawortelsenhypocotyl.

gewasschade:-Veel neerslagnatoepassing geeftkansopschade,inhetbijzonderalsgespoten iskortnazaaiopeengrofkluiterige ofop
eendrogegrond.
-Bijnaopkomst toediening moetrekening gehoudenwordenmeteen
lichte,tijdelijkegewasreactie.

symptomenwerking:

dampspanning:dedampspanning isverwaarloosbaar klein (3,7.10

mmHg).

wateroplosbaarheid:metazachloor ispraktischonoplosbaar inwater (<1mg/l).

_p_er_sls_teriti_ej_halfwaardetijd/werkingsduur:
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invloed opvolggewassen:geeninvloed opvolggewassen.
vervangende gewassen:geenbeperking t.a.v.vervangendegewasseninhetvoorjaar.
£iJ_tighejLdj_ voorgebruiker:LD50 (oraal,rat),metazachloor=2150mg/kg;
lichtgiftig.
voormilieu:hetisverbodenditmiddel inwaterwingebieden te
gebruiken.
voor belendendepercelen:
veiligheidstermrjn:

invloedweer;temperatuur:optimalewerking bijkoelweer.
luchtvochtigheid:
straling:
neerslag:spuitenopeenvochtigegrond eneendrooggewas.Regen
nadetoepassing komtdewerking tengoede.Overvloedigeneerslaggeeftkansopschade.
nachtvorst:

mengbaarheidmetanderemiddelen:
- terbestrijdingvangraanopslag kaningeval vaneenvooropkomstbespuiting
TCAaandespuitvloeistof toegevoegd worden.Eenbedrijfszekerderebestrijding
vangraanopslag isnaopkomstvanhetwinterkoolzaadmogelijkineenapartebehandeling (zie:paragraaf 2.4.).
- eentank-mixmetdeinsecticidenMesurolenparathion ismogelijk.Eentankmixmetfenitrothion geeft bladverbranding.

rasgevoeligheid:geenbeperkingen t.a.v.rassenkeuze.

invloed grond:-vooreengoedewerking dientgespoten tewordenopeenvochtige,fijneenaaneengesloten grond.Ditisvooral vanbelang
voordebestrijdingvankleefkruid.
-op grondenmetmeerdan10%humuskandewerking(sduur)tegenvallen.
aanvullende opmerkingen:-bijtoepassing kortnazaaidientgezaaid teworden
op3cmdiepte.
datum laatstewijziging:27augustus1985.
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Receptnummer:9

werkzame stof(fen):sethoxydim (190g/l)+olieofuitvloeier.

toelatinghouder(s):

merk(en):

spuitpoeders:

vloeistoffen:sethoxydim;
-Fervinal

ScheringAAgrunol b.v.

mineraleolie;
-Schering-11Eolie

ScheringAAgrunol b.v.

-Schering SuperOlie

ScheringAAgrunol b.v.

uitvloeier;
- Schering Uitvloeier

ScheringAAgrunol b.v.

andereformuleringen (nl.):

doseringenfactorenwaarvandezeafhankelijkis:
Dedosering isafhankelijkvandeonkruidvegetatie:
- 1 -1,25l/ha +3111E-olie/ha:tegenopslag vanraaigrassen.
- 1,25-1,5 l/ha +3111E-olie/ha:tegenwlndhalm.
-1,5-2
-2
-3

l/ha +3111E-olie/ha:tegenduistenwildehaver.
l/ha+3111E-olie/ha:tegengraanopslag.
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l/ha +10111E-olie/ha:tegenkweekgras.

BijgebruikvanScheringSuperOliedehalvedoseringolieaanhouden;bij gebruikvanScheringUitvloeier 1l/ha hiervantoevoegen.
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Dehoogstedosering gebruikenbijeendichtestand offorseontwikkeling vande
onkruiden.

toepassingstechniek: spuitenmetfijnedruppel en3bardruk.

spuitvolume:250-5001water/ha;degrootstehoe-

kosten:81-314gulden/ha.

veelheid bijeendichtestand offorseontwikkeling
vandeonkruiden.

gewasstadium: toepasbaar naopkomstvanwinterkoolzaad ongeachthetgewasstadium.Hetkoolzaadmagechterniet tegrootzijn,omdatdandeonkruidenonvoldoendegeraaktworden.

onkruid:toepassen tussen2-4 bladstadium eneindeuitstoeling vandegrassen.
Tegenkweekgrasalsdie 15-25cmhoog is.Kweekgraswordtalleen bovengronds
bestreden.Deonkruidenmoeten tentijdevantoepassing droog zijn,aandegroei
zijnenzichhersteld hebbenvaneenvoorafgaande bespuitingmeteenanderonkruidbestrijdingsmiddel.

werkingsprincipe:verstoring vandeceldeling inhetgroeipunt.

selectiviteitsprincipe:fysiologischeresistentie vanhetwinterkoolzaad.

opnameweg:viadebladeren enenigszinsviadewortels.

gewasschade:i.v.m.kansopgewasschadegeenandere onkruidbestrijdingsmiddelen
enkoper-oftinbevattendemiddelen gebruikenbinnen 14dagenvoorofnatoepassing vanFervinal+olie.Deze beperkinggeldt inminderematevoorFervinal+uitvloeier.Debeperking betreffendekoper-oftinbevattendemiddelen
geldt daninhetgeheelniet.

symptomenwerking:dewerkingwordtpasna2-3wekenzichtbaar.Hetonkruid
groeit indezeperiodeechternietmeer.

dampspanning:dampdruk sethoxydim isverwaarloosbaar klein (7,5.10

mmHg).

wateroplosbaarheid:oplosbaarheid sethoxydim is4,8g/l.

iersistentie^half
waardetijd/werkingsduur:geringepersistentie (werkingsduur
ongeveer 10dagen).
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invloed opvolggewassen:geeninvloed opvolggewassen.
vervangendegewassen:geenbeperking t.a.v.vervangendegewassen.
iLijAiSllPiAL voorgebruiker:LD50(oraal,rat),sethoxydim=3125mg/kg;
lichtgiftig.
voormilieu:hetisverbodenditmiddelinwaterwingebieden te
gebruikenindeperiodevan 1oktober tot1april.
voorbelendendepercelen:
veiligheidstermijn:
invloedwee_rJ-temperatuur:
luchtvochtigheid:
straling:
neerslag:spuitenopdrogeonkruideneneendrooggewas.
nachtvorst:

mengbaarheid metanderemiddelen:nietmengenmetandereherbiciden.

rasgevoeligheid:geenbeperking t.a.v.rassenkeuze.

invloed grond:

aanvullendeopmerkingen:
- alstegenkweek isgespotennietbinnen2wekennatoepassing eenschoffelbewerkinguitvoeren;
-bijeventuelehergroeivankweekna4-6wekendebespuitingherhalenofeen
schoffelbewerkinguitvoeren;
-minimaal 1weekvoorofnatoepassing vansethoxydim geenanderherbicide
spuiten.

datumlaatstewijziging:27augustus.1985.
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Receptnummer:10

werkzame stof(fen):simazin (50%of500g/l).

merk(en):

toelatinghouder(s):

spuitpoeders:-AgrichemSimazinsp.p.

Agrichemb.v.

- Gesatop-50

LigtermoetChemieb.v.

-LuxanSimazin50%sp.p.

Luxanb.v.

-ShellSimazin50%WP

ShellNederlandChemieb.v.

- SimadexW

ScheringAAgrunolb.v.

-Simanex50%sp.p.

AAkoAAkleuronb.v.

-Simazin50%WP

ShellNederlandChemieb.v.

Agrichemb.v.

vloeistoffen:-AgrichemSimazinFW
-Gesatop500FW

LigtermoetChemieb.v.

-LuxanSimazin-500FC

Luxanb.v.

-ShellSimazin flowable50

ShellNederland Chemieb.v.

-SimadexL

ScheringAAgrunolb.v.

-Simanex 50%vloeibaar

AAkoAAkleuron b.v.

andere formuleringen (nl.):
spuitkorrels:-Gesatop90%spuitkorrels

LigtermoetChemieb.v.

doseringenfactorenwaarvandezeafhankelijkis:
- bijdezaai:0,5kg/ha.BijgebruikvanGesatop90%spuitkorrels0,3 kg/hagebruiken.
-naopkomst:0,75kg/ha.BijgebruikvanGesatop90%spuitkorrels0,4kg/ha
gebruiken.

toepassingstechniek:
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Receptnummer:11

werkzame stof(fen):TCA (95%).

merk(en):

toelatinghouder(s):

spuitpoeders:

andereformuleringen;
granulaten:

-AU-VTCA granulaat

Nat.Agr.Ind.&Handelsmij.

-BrabantTCA granulaat

Chem.Fabr.BrabantJ.W.
Voorbraak b.v.
SchmidtC.N.b.v.

-ChimacTCA
-Duphar Natriumtrichlooracetaat

Dupharb.v.

mini-granules
-Graminex

R.v.Wesemaelb.v.

-Konesta

AkzoChemieb.v.

-Liro-TCA minigranulair

LigtermoetChemieb.v.

-Luxanminigranulaat

Luxanb.v.

-NaTagranulaat

HoechstHolland N.V.

-NaTaSuperGranulaat

HoechstHolland N.V.

-ShellTCAmjnigrariulaat

ShellNederland Chemieb.v.

-TCA-minigranulaat-Agriben

AgribenNederland b.v.

-TrichloseptTCA

Aseptafabriek b.v.

dosering enfactorenwaarvandezeafhankelijkis:
Dedosering isafhankelijkvandegrondsoort:
- grondmetmeerdan50%slib

:15kg/ha;

- kleigrondmetminder dan25%slib

:10kg/ha.
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toepassingstechniek:

spuitvolume:

kosten:55-83gulden/ha.

gewasstadium:toepasbaar kortnazaai.Opzwarekieigrondengeefteenbespuitingkortvoordelaatstegrondbewerking somseenbeterresultaat.

onkruid:duistwordtgoed bestreden.Gerstopslag isgevoelig;wintertarwe-opslagwordt inderegelminder goedbestreden.
Bestrijdingvankiemendegranenengrassen.

werkingsprincipe:TCAveroorzaaktgroeiremming.

selectiviteitsprincipe:

opnameweg:viaondergrondsedelenenenigszinsviahetblad.

gewasschade:-waslaagkandunnerworden.Eenbespuiting metTCAverhoogtde
uitwinteringsgevoeligheid vanhetkoolzaad.
-kansopschade (groeiremming),inhetbijzonderwanneer gespoten
wordtopeendroge ofeengrofkluiterige grond enwanneerveel
neerslagvaltnadetoepassing.

symptomenwerking:

dampspanning:dampdruk vanTCA isteverwaarlozen.

wateroplosbaarheid:TCA-Natrium issterkoplosbaar (1200g/l bij25°C).
HeHsÀst_en_t-i.ejLhalfwaardetijd/werkingsduur:deverblijfsduurindegrond ishet
langstophumusrijkegronden.TCA verdwijntuitdegrond dooruitspoeling en/ofmicrobiologische afbraak.Depersistentievarieerttussende14en90dagen,afhankelijkvangrondsoort,vocht
entemperatuur.
invloed opvolggewassen:geeninvloed opvolggewassen.
vervangende gewassen:mais,granenengraslopenalsvervangend
gewasenig risico,vooralnaeendrogewinter.Anderegewassen
zijnalsvervangend gewasnauitwintering inhetvoorjaarmogelijk.
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Bijlage2.Index Produkten

Produkt

biz.

AgralLN

23,48

AgrichemAlachloor

16,30

AgrichemSimazinFW

57

AgrichemSimazin50%sp.p

57

AU-VTCAgranulaat

60

BrabantTCAgranulaat

60

ButisanS

17,24,51

ChimacTCA

60

DupharNatriuratrichlooracetaatmini-granules....60
Fervin

22,33

Fervinal

24,54

Fusilade

23,48

Gesatop-50

57

Gesatop500FW

57

.Gesatop90%spuitkorrels

57

Graminex

60

Konesta

60

Lasso

16,30

Leguramespuitpoeder

22,36

Liropon

23,42

Liro-TCAminigranulair

60

LuxanChloor IPC40%vloeibaar

23,39

LuxanDalapon

23,42

LuxanLeguramespuitpoeder

22,36

Luxanminigranulaat

60

LuxanSimazin-500FC

57

LuxanSimazin 50%sp.p

57

NaTagranulaat

60

NaTaSuperGranulaat

60

Schering-11Eolie

24,54

Schering SuperOlie

24,54

ScheringUitvloeier

24,54

ShellSimazinflowable50

57

ShellSimazin50%WP

57

ShellTCAminigranulaat

60

SimadexL

57
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middel

biz.

SimadexW

57

Simanex50%sp.p

57

Simanex50%vloeibaar

57

Simazin50%WP

57

TCA-minigranulaat-Agriben

60

Teridox500EC

16,45

TrichloseptTCA

60
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