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Inleiding

Inaardappelen iszowelmechanische als chemische onkruidbestrijding mogelijk.
Een volledig mechanische onkruidbestrijding kan gerealiseerd worden door verschillende keren aan teaarden,eventueel in combinatie met schoffels ofverkruimelaars.Rugopbouw in één of twee keer (voor of na opkomst)in combinatie
met chemische onkruidbestrijding heeft t.o.v.deeerstgenoemde werkwijzeduidelijkevoordelen, teweten minder structuurbederf,minder vochtverlies enverminderde kans op schade door nachtvorst of verstuiven van de grond.
De chemische onkruidbestrijding is voornamelijk gericht op eenjarige onkruiden.
Er iseen aantal mogelijkheden beschikbaar ter bestrijding van kweek.
Niettemin moet de bestrijding van dit onkruid bijvoorkeur in de stoppel plaatsvinden.Tenslotte kan ook de akkerdistelworden bestreden.
De chemische bestrijding van eenjarige onkruiden dient bijvoorkeur plaats te
vinden in de periode tussen de laatste keer aanaarden en opkomst, terwijlin
consumptie-en fabrieksaardappelen de bespuiting uitgesteld kan worden totbij
deopkomst.
Afhankelijk van o.a. dekiemingsperiode van de onkruiden kan gekozen worden uit
drie groepen herbiciden:
- contactherbiciden:deze groepen middelen werken voornamelijk tegen reedsgekiemde onkruiden en hebben weinig of geen nawerking.Op
zand- en dalgronden en op lichte zavelgronden kiemen veel onkruiden vooropkomst, zodat dezemiddelen op die gronden goed gebruikt kunnenworden.Laat
kiemende onkruiden kunnen dan door licht aan teaarden ofmet een aanvullende
chemische maatregel bestreden worden.
- bodemherbiciden met weinig contactwerking: deze herbiciden zijngeschikt voor
die situaties,waarbijweinig onkruiden kiemen vóór opkomst van het gewas.Dit doet zich vooral voor op zware
klei- en zavelgronden.Het middel dient gespoten teworden op eenvochtige,
bezakte en onkruidvrije grond.Omdat deze middelen voornamelijk werken via de
grond,kan dewerking ophumusrijkegronden en in droge perioden tegenvallen.
- bodemherbiciden met contactwerking: dezemiddelen hebben behalve een goede
bodemwerking een goede contactwerking.
Ingeval van tijdelijkedroogte kandecontactwerking een traag begin van de
bodemwerking opvangen.Deze groepmiddelen ismede hierom bedrijfszekerder
dan de herbiciden uit devoorafgaande groepen.Deze middelen hebben vooral
grote voordelen wanneer veel onkruiden kiemen voor opkomst ende grond een
goede bodemwerking mogelijkmaakt.Op droge en humusrijke gronden kan eventueel overwogenworden een contactherbicide te gebruiken.
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Voor de keuze van een herbicide is verder nog van belang of de bestrijding uitgevoerd dient teworden in poot-,consumptie- of fabrieksaardappelen. Inpootaardappelen zijneen aantal bodemherbiciden niet toegelaten,óf omdat ze door
een aanvankelijke groeiremming uit het oogpunt van opbrengst in een teelt met
een korte groeiperiode niet interessant zijn,of omdat ze bladafwijkingen veroorzaken,diemoeilijkheden bijde selectie ten gevolge hebben.
Het zal duidelijk zijndat een juiste keuze van het herbicide belangrijk isvoor
een goed resultaat.Om een juiste keuze tekunnen maken,isvolledige enbetrouwbare informatie nodig.Aangezien deze informatie omvangrijk is,ishetzinvol de informatie zó op te zetten dat er selectief gebruik van gemaakt kanworden.D.w.z. dat de informatie die voor een bepaalde situatie relevant is,makkelijk teruggevonden moet kunnen worden.Dit verslag probeert aan deze eis te
voldoen.
De gegevens die in dit verslag zijnopgenomen, zijnafkomstig uit de officiële
toelatingen van hetMinisterie van Landbouw en Visserij,deGroene Berichten
van dePlantenziektenkundige Dienst en het Consulentschap voor de Gewasbescherming en buitenlandse publikaties.Daarnaast isveel informatie afkomstig uit
overleg met de voorlichtingsdienst, de industrie en het onderzoek.
Het isbekend dat in degewasbescherming de gegevens snel verouderen (nieuwe
toelatingen, gewijzigde toelatingen).Dit verslag zal daarom binnen afzienbare
tijdgedeeltelijk verouderd zijn.Om niettemin demeest recente informatie tekunnen leveren,is eenmedium nodig dat informatie snel kan verwerken.De computer
moet hiertoe,gezien zijngrote geheugencapaciteit en de snelheid waarmee dit
apparaat gegevens verwerken en doorseinen kan,in staat worden geacht.Ditverslag moet daarom gezien worden als tussenfase in de ontwikkeling van geautomatiseerde receptvoorlichting.
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2. De keuze van bestrijdingsmiddelen
2 . 1 . Gebruiksaanwijzing
Dit verslag heeft als doel,de gebruiker ervan tehelpen bijhet vinden van
een onkruidbestrijdingsrecept in de teelt van aardappelen (poot-,consumptieen fabrieksaardappelen) dathet beste past bijeen bepaald onkruidassortiment
en een bepaald gewasstadium.
Om aan dit doel tebeantwoorden, iseen structuur ontworpen die uit drie
delen bestaat:
1.eenkeuze-model:dit iseen vraag-enantwoordstructuur diehetmogelijk
maakt opbasisvanenkele perceelsgegevens één of enkele
geschikte middelen te selecteren.Deze perceelsgegevens zijnbijvoorbeeld:
teeltmethode,grondsoort en gewasontwikkeling en vormen meestal belangrijkegebruiksbeperkingen bijmiddelen.Zonodig wordt enige toelichting
gegeven ofwordt deachtergrond van een vraag belicht.
2. gevoeligheidstabel en verkorte receptinformatie: in de gevoeligheidstabel
zijnde gevoeligheden opgenomen van 50onkruiden voor onder andere demet het keuze-model geselecteerde recepten.Erworden 3niveaus onderscheiden: gevoelig(++),
matig gevoelig (+)enweinig of niet gevoelig (-).Voor een goed vergelijk
zijnslechts een beperkt aantal gegevens uit de tabel nodig.Voor eenoptimaal gebruik ishet derhalve nodig een kleine tabel te produceren waarin alleen zijnopgenomen degevoeligheden van de onkruiden die bestreden
moeten worden,voor de recepten diemet het keuze-model zijngeselecteerd.
Door de onkruiden naar afnemende belangrijkheid en demiddelen vervolgens
naar afnemende werkzaamheid te rangschikken,kan zo'n tabelworden gemaakt.Het volgende voorbeeld maakt één en ander duidelijk.
voorbeeld:
Er dient een bestrijding teworden uitgevoerd in consumptie-aardappelen
kort voor opkomst.De grondsoort iszavelgrond.Het keuze-model geeft
van 7recepten aan dat ze geschikt kunnen zijnvoor deze situatie.
De onkruiden die bestreden dienen teworden zijn,naar afnemende belangrijkheid:duist,zwaluwtong, ereprijs,varkensgras en zwarte nachtschade.
Na enig sorteer-en rekenwerk ontstaat de volgende tabel:

onkruidsoort

RECEPT

dinoseb-acetaat/monolinuron

duist

zwaluwtong

ereprijs

varkensgras

nachtschade

++

++

++

++

+

+

++

prometryn/simazin

++

++

++

metribuzin

++

+

++

+

terbutryn/terbutylazin

++

+

++

-

++

metobromuron/terbutryn

++

+

+

+

+

metobromuron + dinoseb-in-olie

-

++

++

+

paraquat/monolinuron

++

+

++
-

+

+

opm.:++ =gevoelig,+ =matig gevoelig,-=weinig of niet gevoelig

Daarnaast isvanelk recept de belangrijkste gebruikersinformatie opgenomen.
Samenmet degevoeligheidstabel isdeze informatie vaak voldoende om een
goede keuze temaken.
Waar echter meer informatie gewenst is,wordt er doorverwezen naar de bijbehorende receptkaarten.
3.receptkaarten: deze 'kaarten' bevatten gedetailleerde informatie van derecepten.Deze informatie is per recept onderverdeeld in31onderwerpen,zodat gewenste gegevens snel opgezocht kunnen worden (zieook:
paragraaf 4.2.).
Op dehiervóór beschreven manier wordt de keuze gemaakt aan de hand van een
aantal criteria.Enkele hiervan worden door het keuze-model gekozen.Andere
criteria worden door de gebruiker zelf gekozen.De hiervoor benodigde informatiekan gevondenworden in de gevoeligheidstabellen ende receptinformatie.
Het lijdtgeen twijfeldat het zoeken naar en het sorteren van de juiste informatie het snelst en het best door eencomputer kan geschieden (bijv.het maken
van een 'opmaat gesneden' gevoeligheidstabel).Niettemin poogt de opzet van
deze handleiding het zoeken zoveelmogelijk te beperken.
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2.2. Keuze op basis van teeltbestemming en gewasontwikkeling

1.Wat is de bestemming van het gewas?
- pootaardappelteelt

->

- consumptie- of fabrieksaardappelteelt

•>

ga naar 2
ga naar 3

2. POOTAARDAPPELEN
Een bestrijding van zaadonkruiden kan uitgevoerd worden vanaf de laatste
keer aanaarden (onkruidvrije grond)tot kort voor opkomst (jong onkruid)
en,als noodmaatregel,na opkomst van de aardappelen. Een bespuiting op
jong onkruid inde periode tot kort voor opkomst is over het algemeen het
meest bedrijfszeker.Bijdroogte enwanneer de grond humusrijkis,zijnde
resultaten vaneen bespuiting kortna delaatstekeer aanaarden (onkruidvrijegrond)vaak onvoldoende.Een bestrijding van kweek ismogelijk voor
het poten,na de opkomst met een specifiek grassenmiddel en,eventueel,
kort voor opkomst.
Inwelke periode wilt ueen bestrijding uitvoeren?
- voor het poten

-+ ga naar §2.3.1.

- voor opkomst kort na de laatste keer aanaarden ->• ga naar §2.3.2.
- tot kort voor opkomst

->- ga naar §2.3.3.
->-ga naar §2.3.4.

- na opkomst

3.CONSUMPTIE-/FABRIEKSAARDAPPELEN
Een bestrijding van zaadonkruiden kan uitgevoerd worden vanaf de laatste
keer aanaarden (onkruidvrije grond)tot kort voor of bijde opkomst (jong
onkruid)en na opkomst van de aardappelen.Een bespuiting op jong onkruid
inde periode tot kort voor opkomst isover het algemeen hetmeest bedrijfszeker.Ook kan tot bijde opkomst worden gewacht.Gezien dekans op
schade isdit alleen verantwoord in fabrieksaardappelen en op gronden
waar t.g.v.het humusgehalte zoveel mogelijkop de contactwerking van de
middelen moet worden vertrouwd (dalgronden en humusrijke zandgrond).
Bijdroogte enwanneer de grond humusrijk is,zijnde resultaten van eenbespuiting kort na de laatste keer aanaarden (onkruidvrije grond)vaak onvoldoende.
Een bestrijding van kweek is ineen aparte behandeling mogelijk voor het
poten en (bijvoorkeur)na opkomst of,in combinatie met een bestrijding
tegen zaadonkruiden,kort voor en bijdeopkomst.
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Inwelke periode wilt ueen bestrijding uitvoeren?
- voor het poten

->• ga naar §2.4.1.

- voor opkomst,kort nadelaatste keer aanaarden -* ganaar §2.4.2.
- tot kort voor opkomst
- bijof rond de opkomst
- na opkomst
- na afsterven van het loof

-»- ganaar §2.4.3.
->- ga naar §2.4.4.
-* ga naar §2.4.5.
->• ganaar §2.4.6.

2.3.Mogelijkheden in pootaardappelen
In deze paragraaf wordt een eerste keuze gemaakt uit demiddelen diegeschikt zijnvoor gebruik in pootaardappelen. De paragraaf isopgedeeld in
de toepassingstijdstippen zoals die in paragraaf 2.2.voor pootaardappelen
worden gehanteerd. Ook wordt in paragraaf 2.2.kort aangegeven aan dehand
van welke situaties het geschikte tijdstip gekozen kanworden.

-2"3.'_L'_Yo.0X_hejt__go_ten.
1.POOTAARDAPPELEN,VOOR POTEN
Wilt ueen bestrijding uitvoeren van bovenstaande onkruiden?
ja

-»-ganaar 2

nee ->•ga naar 3

2.POOTAARDAPPELEN, VOOR POTEN,BOVENSTAAND ONKRUID
Chemische bestrijding ismogelijkmet:
- diquat (AgrichemDiquat,Reglone)3 - 5 l/ha (nr. 10)
- glyfosaat (div.merken)2 - 6 l/ha (+uitvloeier 0,5%) (nr. 14)
- paraquat (div.merken)3 - 5 l/ha (nr. 26)
- paraquat/diquat (Actor,Priglone ZU)4 - 5 l/ha (nr. 27)
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie:paragraaf 3.1.

3.POOTAARDAPPELEN,VOOR POTEN,GEEN ONKRUID BOVEN
Voor het poten kaneen bestrijding vankweek worden uitgevoerd met:
- EPTC (div.merken) 125-150kg/ha of8,5-10l/ha (nr. 12)
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie:paragraaf 3.1.

A--L-2.'_^°.°Hopkomst_,_kortna_de_iajätstekeer_aanaarden
1.POOTAARDAPPELEN,VOOR OPKOMST NAHET AANAARDEN
Bevat de grond meer dan 10%humus?
ja -»• ganaar 2
nee -*• ganaar 3

2. POOTAARDAPPELEN, VOOR OPKOMST NA HETAANAARDEN,MEER DAN 10%HUMUS
Wanneer de grond meer dan 10%humus bevat,dientmet een bespuiting te

worden gewacht totkort voor opkomst (paragraaf 2.3.3.).

3.POOTAARDAPPELEN,VOOR OPKOMSTNAHETAANAARDEN,MINDER DAN10%HUMUS
Isdegrond droog enwordt erbinnen twee dagen geen regen verwacht?
ja

•+ ganaar4

nee ->- ganaar5

4. POOTAARDAPPELEN, VOOR OPKOMSTNAHETAANAARDEN,MINDER DAN 10%HUMUS,
DROOG
Wanneer degrond droog isenerbinnen korte tijdgeen regen teverwachten is,dientmeteenbespuiting teworden gewacht totkort voor
opkomst (paragraaf 2.3.3.).

5.POOTAARDAPPELEN,VOOR OPKOMST NAHETAANAARDEN,MINDER DAN 10%HUMUS,
VOCHTIG
Voor opkomst,kort nadelaatste keer aanaarden kanopeenvochtigeen
bezakte grond meteenbodemherbicide metweinig contactwerking worden
gespoten.Wanneer maar weinig onkruiden kiemen voor opkomst kanmeteen
bespuiting meteenvandezemiddelen eventueel gewacht worden totenkele dagen voor opkomst.
Een bespuiting kanuitgevoerd worden metéénvanonderstaande middelen:
- linuron (div.merken) 1,5-2,5 kg/ha (nr.16)
- linuron/monolinuron (div.merken) 1-2 kg/ha (nr.17)
- metobromuron (Patoran,Patoran BASF)1,5-2,5 kg/ha (nr.19)
- monolinuron (Aresin,MonolinuronWP)1 - 2 kg/ha (nr.25)
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie:paragraaf3.2.

^.^.j3._Tot_kor_tv_OOT_o_p_komst
1.POOTAARDAPPELEN,TOTKORTVOOR OPKOMST
Opwelke grondsoort wilt ueenbestrijding uitvoeren?
- zand-, lichte zavel-endalgrond ->• ganaar3
- zavel-enkleigrond

->- ganaar2

2. POOTAARDAPPELEN,TOTKORTVOOR OPKOMST,ZAVEL/KLEI
Bespuiting totenkele dagen voor opkomst ismogelijkmet:

- dinoseb-acetaat/monolinuron (Ivorin Super)3 - 5 kg/ha (nr. 7)
- metobromuron (Patoran,Patoran BASF) 1,5-2 kg/ha + dinoseb-in-olie
(div.merken)7 - 2 0 l/ha (nr.20)
- metobromuron/terbutryn (Igrater)3 - 4 kg/ha (nr. 21)
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie:paragraaf 3.3.

3.POOTAARAPPELEN,TOTKORTVOOR OPKOMST,ZAND/DAL/LICHTE ZAVEL
Kort voor opkomst kan gespoten worden met een contactherbicide of met
een bodemherbicide met contactwerking.
De, vaak goedkope,contactherbiciden zijnvooral geschikt op gronden
waar veel onkruid bovenstaat enwaar t.g.v.humus en droogte van een
bodemwerking weinig verwacht kanworden.In situaties waarin geprofiteerd kan worden van denawerking van bodemherbiciden heeft de laatste
groep middelen duidelijke voordelen.De bodemwerking isechter op gronden met meer dan 50%slib wisselvallig.
Een bestrijding van kweek voor opkomst ismogelijkmet een contactherbicide.Bestrijding van dit onkruid na opkomst verdientechter de voorkeur.
Wilt u een bestrijding uitvoeren met:
- een contactherbicide

->• ga naar 4

- een bodemherbicide met contactwerking •+• ga naar 5

4. POOTAARDAPPELEN,TOTKORT VOOR OPKOMST,ZAND/DAL/LICHTE ZAVEL,
CONTACTHERBICIDEN
Een bespuiting ismogelijkmet:
- dinoseb (div.merken)7,5-10 l/ha (nr.5)
- dinoseb-acetaat (div.merken)3,5-4 l/ha (nr.6)
- dinoseb-in-olie (div.merken)7 - 2 0 l/ha (nr.8)
- dinoterb (Herbogil vloeibaar)6 l/ha (nr. 9)
- DN0C-50% (div.merken)8 - 1 3 kg/ha (nr. 11)
- paraquat (div.merken)3 - 5 l/ha (nr. 25)
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie:paragraaf 3.3.

5.POOTAARDAPPELEN,TOTKORT VOOR OPKOMST,ZAND/DAL/LICHTE ZAVEL,
BODEMHERBICIDEN
Een bespuiting ismogelijkmet:
- dinoseb-acetaat/monolinuron (Ivorin Super)3 - 5 kg/ha (nr. 7)
- metobromuron (Patoran,Patoran BASF) 1,5-2 kg/ha + dinoseb-in-olie
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(div.merken)7-20 l/ha (nr. 20)
- metobromuron/terbutryn (Igrater)3 - 4 kg/ha (nr.21)
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie:paragraaf 3.3.
2_._3.4:._Na_rjpkomst_
1.POOTAARDAPPELEN,NA OPKOMST
Na opkomst is bestrijding mogelijkvan:
- eenjarige grassen en kweek

->ga naar 2
•+ga naar 3

- eenjarige breedbladigen

- eenjarige grassen en breedbladigen -*ga naar 4
- wortelonkruiden

-*-ga naar 5

2.POOTAARDAPPELEN, NA OPKOMST,GRASSEN
Bestrijding ismogelijkmet:
- alloxydim-natrium (Fervin)0,75-1,5 kg/ha + olie of uitvloeier
(nr. 2)
- fluazifop-butyl (Fusilade) 1-3 l/ha + uitvloeier 2 l/ha (nr. 13)
- sethoxydim (Fervinal) 1-4 l/ha + olieof uitvloeier (nr.30)
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie:paragraaf 3.4.
3.POOTAARDAPPELEN, NA OPKOMST,EENJARIGE BREEDBLADIGEN
Indien gebruik wordt gemaakt van speciale spuitapparatuur met afschermkappen,kan gespoten worden met één van de volgende recepten:
- dinoseb-in-olie (div.merken)5 - 1 5 l/ha (nr. 8)
- dinoterb (Herbogil vloeibaar)5 l/ha (nr.9)
- paraquat (div.merken)3 - 5 l/ha (nr. 26)
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie:paragraaf 3.4.
4.POOTAARDAPPELEN,NA OPKOMST,EENJARIGE GRASSEN EN BREEDBLADIGEN
Indien gebruik wordt gemaakt van speciale spuitapparatuur met afschermkappen,kan gespoten worden met één van de volgende recepten:
- paraquat (div.merken)3 - 5 l/ha (nr. 26)
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie:paragraaf 3.4.
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5.POOTAARDAPPELEN,NA OPKOMST,WORTELONKRUIDEN
Indien u gebruik kunt maken van een onkruidbestrijker of chemische hak,

i s bestrijding mogelijk met:
- glyfosaat (div.merken)33%-oplossing (nr. 15)
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie:paragraaf 3.4.
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2.4.Mogelijkheden inconsumptie-en fabrieksaardappelen
In deze paragraaf wordt een eerste keuze gemaakt uit demiddelen diegeschikt zijnvoor gebruik inconsumptie-en fabrieksaardappelen. De paragraaf isopgedeeld in de toepassingstijdstippen zoals die in paragraaf 2.2.
voor consumptie-en fabrieksaardappelen worden gehanteerd. Ookwordt in
paragraaf 2.2.kort aangegeven aan dehand vanwelke situaties hetgeschikte tijdstipgekozen kanworden.
2_.b_.]_._yopr_ h_e_t£oten_

1.CONSUMPTIE/FABRIEKS,VOOR POTEN
Wilt ueen bestrijding uitvoeren van bovenstaand onkruid?
ja

-* ga naar 2

nee •> ga naar 3

2.CONSUMPTIE/FABRIEKS,VOOR POTEN,BOVENSTAAND ONKRUID
Chemische bestrijding ismogelijkmet:
- diquat (Agrichem Diquat,Reglone)3 - 5 l/ha (nr. 10)
- glyfosaat (div.merken)2 - 6 l/ha (+uitvloeier 0,5%) (nr. 14)
- paraquat (div.merken)3 - 5 l/ha (nr.26)
- paraquat/diquat (Actor,Priglone ZU)4 - 5 l/ha (nr. 27)
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie:paragraaf 3.1.

3.CONSUMPTIE/FABRIEKS,VOOR POTEN,GEEN ONKRUID BOVEN
Voor het poten kan een bestrijding van kweekworden uitgevoerd met:
- EPTC(div. merken) 125-150kg/ha of8,5-10l/ha (nr. 12)
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie:paragraaf 3.1.
_2_.4_v2._Vopr_opk_oms_t,_ko_r_tna_de_Laats_telce£r_aanaarden
1.CONSUMPTIE/FABRIEKS,VOOR OPKOMST NA HET AANAARDEN
Bevat de grond meer dan 10%humus?
ja

-> ga naar 2

nee ->• ga naar 3

2.CONSUMPTIE/FABRIEKS,VOOR OPKOMST NA HET AANAARDEN,MEER DAN 10%HUMUS
Wanneer de grond meer dan 10%humus bevat,dient met een bespuiting te
- 12-

worden gewacht tot kort voor opkomst (paragraaf 2.4.3.)of tot bijde
opkomst (paragraaf 2.4.4.).

3.CONSUMPTIE/FABRIEKS,VOOR OPKOMST NA HET AANAARDEN,MINDER DAN 10%
HUMUS
Isde grond droog enwordt binnen 2dagen geen regen verwacht?
ja -> ganaar 4
nee •> ganaar 5

4. CONSUMPTIE/FABRIEKS,VOOR OPKOMST NA HETAANAARDEN,MINDER DAN 10%
HUMUS,DROOG
Wanneer de grond droog isen er binnen korte tijdgeen regen teverwachten is,dient met een bespuiting teworden gewacht tot kort voor
opkomst (paragraaf 2.4.3)of tot bijde opkomst (paragraaf 2.4.4.).

5.CONSUMPTIE/FABRIEKS,VOOR OPKOMST NA HETAANAARDEN,MINDER DAN 10%
HUMUS, VOCHTIG
Voor opkomst,kort na de laatste keer aanaarden kan op een vochtige en
bezakte grond met een bodemherbicide met weinig contactwerking worden
gespoten.Wanneer maar weinig onkruiden kiemen voor opkomst kanmet een
bespuiting met een van deze middelen eventueel gewacht worden totenkele dagen voor opkomst.
Een bespuiting kan uitgevoerd worden met één van onderstaande middelen:
- aclonifen (Asepta Bandur)4 - 5 l/ha (nr. 1)
- linuron (div.merken)1,5-2,5 kg/ha (nr. 16)
- linuron/monolinuron (div.merken) 1,5-3 kg/ha (nr. 17)
- metobromuron (Patoran,Patoran BASF)2 - 4 kg/ha (nr. 19)
- monolinuron (Aresin,Monolinuron WP) 1 - 3 kg/ha (nr. 25)
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie:paragraaf 3.2.

2_.4_.3^_Tot_kor_tvoor_oj)komst
1.CONSUMPTIE/FABRIEKS,TOT KORT VOOR OPKOMST
Opwelke grondsoort wilt u een bestrijding uitvoeren?
- zand-, lichte zavel-en dalgrond •+ ga naar 3
- zavel-enkleigrond

->• ga naar 2
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2.CONSUMPTIE/FABRIEKS,TOTKORT VOOR OPKOMST, ZAVEL/KLEI
Bespuiting is bijvoorkeur enkele dagen voor opkomst mogelijkmet:
- dinoseb-acetaat/monolinuron (Ivorin Super)4 - 6 kg/ha (nr. 7)
- metobromuron (Patoran,Patoran BASF) 1,5-2 kg/ha + dinoseb-in-olie
(div.merken)7 - 2 0 l/ha (nr.20)
- metobromuron/terbutryn (Igrater)3 - 5 kg/ha (nr.21)
- metribuzin (SencorWG)0,75-1,5 kg/ha (nr. 22)
- paraquat/monolinuron (Gramonol)4 - 5 l/ha (nr.28)
- prometryn/simazin (div.merken)1,25-2 kg/ha (nr.29)
- terbutryn/terbutylazin (Topogard)2 - 3 kg/ha (nr.31)
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie:paragraaf 3.3.

3.CONSUMPTIE/FABRIEKS,TOTKORTVOOR OPKOMST,ZAND/DAL/LICHTE ZAVEL
Kort voor opkomst kan gespotenworden met een contactherbicide ofmet
een bodemherbicide met contactwerking.
De, vaak goedkope,contactherbiciden zijnvooral geschikt op gronden
waar veel onkruid bovenstaat enwaar t.g.v.humus en droogte van een
bodemwerking weinig verwacht kanworden.In situatieswaarin geprofiteerd kanworden van denawerking van bodemherbiciden heeft de laatste
groepmiddelen duidelijke voordelen.De bodemwerking is echter opgrondenmet meer dan 50%slib wisselvallig.
Wanneer kweekgras aanwezig is,kan ook gespoten worden bijde opkomst
(paragraaf 2.4.4.). Ook ishet mogelijkom kweekgras na opkomst ineen
aparte behandeling te bestrijdennadat voor opkomst tegen zaadonkruiden
isgespoten.
Wilt ueen bestrijding uitvoeren met:
-*• ga naar 4

- een contactherbicide

- een bodemherbicide met contactwerking ->• ga naar 5

4.CONSUMPTIE/FABRIEKS,TOTKORTVOOR OPKOMST,ZAND/DAL/LICHTE ZAVEL,
CONTACTHERBICIDEN

Een b e s p u i t i n g i s mogelijk met:
- dinoseb (div.merken)7,5-10 l/ha (nr. 5)
- dinoseb-acetaat (div.merken)3,5-4 l/ha (nr. 6)
- dinoseb-in-olie (div.merken)7 - 2 0 l/ha (nr.8)
- dinoterb (Herbogil vloeibaar)6 l/ha (nr.9)
- DN0C-50%(div.merken)8-13 kg/ha (nr. 11)
- paraquat (div.merken)3 - 5 l/ha (nr.26)
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie:paragraaf 3.3.
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5.CONSUMPTIE/FABRIEKS,TOTKORTVOOR OPKOMST,ZAND/DAL/LICHTE ZAVEL,
BODEMHERBICIDEN
Een bespuiting ismogelijkmet:
- dinoseb-acetaat/monolinuron (Ivorin Super)4 - 6 kg/ha (nr. 7)
- metobromuron (Patoran,Patoran BASF) 1,5-2 kg/ha + dinoseb-in-olie
(div.merken)7 - 2 0 l/ha (nr.20)
- metobromuron/terbutryn (Igrater)3 - 5 kg/ha (nr.21)
- metribuzin (Sencor WG)0,75-1,5 kg/ha (nr.22)
- metribuzin (SencorWG)0,75 kg/ha + paraquat (div.merken)2 l/ha
(nr. 24)
- paraquat/monolinuron (Gramonol)4 - 5 l/ha (nr.28)
- prometryn/simazin (div.merken)1,25-2 kg/ha (nr. 29)
- terbutryn/terbutylazin (Topogard)2 - 3 kg/ha (nr.31)
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie:paragraaf 3.3.

2_.4:.4:._Bi[ jie_ojDkomst
1.CONSUMPTIE/FABRIEKS,BIJ DE OPKOMST
Bijde opkomst kan gespoten worden met middelen waarmee reeds bovenstaande kweek bestreden wordt.Een goede bestrijding van kweek isook
na opkomstmogelijk.
Iskweek aanwezig ineen mate dathet bestreden moet worden?
ja

-s- ga naar 2

nee -*• ga naar 5

2. CONSUMPTIE/FABRIEKS,BIJ DEOPKOMST,KWEEK
Wilt u een bestrijding uitvoeren in consumptie-of in fabrieksaardappelen?
- consumptie-aardappelen -»• ganaar 3
- fabrieksaardappelen

-*• ga naar 4

3.CONSUMPTIE/FABRIEKS,BIJ DEOPKOMST,KWEEK, CONSUMPTIE
Bestrijding ismogelijkmet:
- paraquat (div.merken)3 - 5 l/ha (nr.26)
- paraquat/monolinuron (Gramonol)4 - 5 l/ha (nr.28)
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie:paragraaf 3.3.
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4.CONSUMPTIE/FABRIEKS,BIJDEOPKOMST,KWEEK,FABRIEKS
Bestrijdingismogelijkmet:
raetribuzin
(SencorWG)0,75kg/ha+paraquat (div.merken)2l/ha
(nr.24)
-paraquat(div.merken)3-5 l/ha(nr.26)
-paraquat/monolinuron (Gramonol)4-5 l/ha(nr.28)
Voorgevoeligheidstabel plusreceptinformatiezie:paragraaf3.3.
5.CONSUMPTIE/FABRIEKS,BIJDEOPKOMST,GEENKWEEK
Wiltueenbestrijdinguitvoereninconsumptie-ofinfabrieksaardappelen?
-consumptie-aardappelen -*•ganaar6
-fabrieksaardappelen

•*•ganaar7

6.CONSUMPTIE/FABRIEKS,BIJDEOPKOMST,GEENKWEEK,CONSUMPTIE
Bestrijdingismogelijkmet:
-dinoseb(div.merken)7,5-10l/ha(nr.5)
-dinoseb-acetaat (div.merken)3,5-4l/ha(nr.6)
-dinoseb-in-olie(div.merken)7-20l/ha(nr.8)
-dinoterb (Herbogilvloeibaar)6l/ha(nr.9)
-DNOC-50%(div.merken)8-13 kg/ha(nr.11)
-paraquat(div.merken)3-5 l/ha(nr.26)
Voorgevoeligheidstabel plusreceptinformatiezie:paragraaf3.3.
7.CONSUMPTIE/FABRIEKS,BIJDEOPKOMST,GEENKWEEK,FABRIEKS
Bestrijdingismogelijkmet:
-dinoseb(div.merken)7,5-10l/ha(nr.5)
-dinoseb-acetaat (div.merken)3,5-4l/ha(nr.6)
-dinoseb-in-olie(div.merken)7-20l/ha(nr.8)
-dinoterb (Herbogilvloeibaar)6l/ha(nr.9)
-DNOC-50%(div.merken)8-13kg/ha(nr.11)
-metribuzin (SencorWG)0,75-1kg/ha(nr.22)
-paraquat(div.merken)3-5 l/ha(nr.26)
Voorgevoeligheidstabelplusreceptinformatiezie:paragraaf3.3.
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2_.4_._5._Na_ opk_oms_t

1.CONSUMPTIE/FABRIEKS, NA OPKOMST
Heeft het gewas de rijengesloten?
ja

->- ganaar 2

nee •+ ganaar 6

2. CONSUMPTIE/FABRIEKS,NA OPKOMST,RIJEN GESLOTEN
Bestrijding ismogelijkvan:
- eenjarige grassen enkweek ->• ga naar 3
- eenjarige enmeerjarige breedbladige onkruiden -»•ga naar 4
- eenjarige breedbladige en grasachtige onkruiden -*• ga naar 5

3.CONSUMPTIE/FABRIEKS,NA OPKOMST,RIJEN GESLOTEN, GRASSEN
Bestrijding ismogelijkmet:
- alloxydim-natrium (Fervin)0,75-1,5 kg/ha + olie of uitvloeier (nr.
2)
- fluazifop-butyl (Fusilade) 1-3 l/ha + uitvloeier 2l/ha (nr. 13)
- sethoxydim (Fervinal) 1 - 4 l/ha + olie of uitvloeier (nr. 30)
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie:paragraaf 3.4.

4. CONSUMPTIE/FABRIEKS,NAOPKOMST,RIJEN GESLOTEN, BREEDBLADIGEN
Bestrijding ismogelijkmet:
- glyfosaat (div.merken)33%-oplossing (onkruidbestrijker of chemische
hak) (nr. 15)
- MCPA 25%(div.merken) 2 - 4 l/ha (nr. 18)
- metribuzin (SencorWG)0,25 kg/ha (nr.23)
Voor gevoeligheidstabel plusreceptinformatie zie:paragraaf 3.4.

5.CONSUMPTIE/FABRIEKS,NAOPKOMST,RIJEN GESLOTEN,GRASSEN EN BREEDBLADIGEN
Bestrijding ismogelijkmet:
- metribuzin (SencorWG)0,25 kg/ha (nr. 23)
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie:paragraaf 3.4.
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6. CONSUMPTTE/FABRIEKS,NAOPKOMST,RIJEN NIET GESLOTEN
Bestrijding ismogelijkvan:
- eenjarige grassen enkweek •+ ga naar 7
- eenjarige enmeerjarige breedbladige onkruiden -> ga naar 8
- eenjarige breedbladige en grasachtige onkruiden-> ga naar 9

7.CONSUMPTIE/FABRIEKS,NA OPKOMST,RIJEN NIETGESLOTEN, GRASSEN
Bestrijding ismogelijkmet:
- alloxydim-natrium (Fervin)0,75-1,5 kg/ha + olie of uitvloeier
(nr. 2)
- fluazifop-butyl (Fusilade)1 - 3 l/ha +uitvloeier 2 l/ha (nr.13)
- sethoxydim (Fervinal) 1 - 4 l/ha + olie of uitvloeier (nr.30)
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie:paragraaf 3.4.

8.CONSUMPTIE/FABRIEKS,NA OPKOMST,RIJEN NIETGESLOTEN, BREEDBLADIGEN
Bestrijding ismogelijkmet:
- bentazon (div.merken)2l/ha (nr.3)
- bentazon (div.merken)2l/ha +MCPA (div.merken) 1l/ha (nr.4)
- dinoseb-in-olie (div.merken)5 - 1 5 l/ha (afschermkappen)(nr.8)
- dinoterb (Herbogil vloeibaar)5 l/ha (afschermkappen) (nr. 9)
- glyfosaat (div.merken)33%-oplossing (onkruidbestrijker of chemische
hak) (nr. 15)
- metribuzin (SencorWG)0,25 kg/ha (onderblad) (nr.23)
- paraquat (div.merken)3 - 5 l/ha (afschermkappen) (nr.26)
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie:paragraaf 3.4.

9.CONSUMPTIE/FABRIEKS,NAOPKOMST,RIJEN NIETGESLOTEN,GRASSEN EN
BREEDBLADIGEN
Indien gebruik wordt gemaakt van speciale spuitapparatuur metafschermkappen,kan gespoten worden met één van de volgende recepten:
- metribuzin (SencorWG)0,25 kg/ha (nr.23)
- paraquat (div.merken)3 - 5 l/ha (nr. 26)
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie:paragraaf 3.4.

18

2_.U_.b_._Jla_vo_11edi_g_af_s_terven_van_he_t_loof^

CONSUMPTIE/FABRIEKS,NA AFSTERVEN LOOF
Bestrijding vanwortelonkruiden en onkruiden die het rooien kunnen bemoeilijkenismogelijkmet:
- glyfosaat (div.merken)4 - 6 l/ha (nr. 14)
- paraquat (div.merken)3 - 5 l/ha (nr.26)
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie:paragraaf 3.4.
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3.Verkorte receptinformatie en gevoeligheidstabellen

Inde volgende vier paragrafen isinformatie opgenomen van de recepten die
toepasbaar zijnin de verschillende situaties zoals die in paragraaf 2.2.
worden gehanteerd. Deze informatie bestaat voor elk recept uit de belangrijkstegebruikersinformatie en degevoeligheden van 50onkruidsoorten.
De in dit hoofdstuk opgenomen receptinformatie bevat enkele voor degebruiker belangrijke gegevens,zoalsdosering,kosten en eventuele gebruiksbeperkingen.De genoemde prijzenzijnafkomstig uit de 'Handleiding '85;de chemische bestrijding van ziekten,plagen en onkruiden in landbouwgewassen' van
hetMinisterie van Landbouw enVisserij.
De gevoeligheden van de onkruiden voor de recepten zijngebaseerd op eenoptimale toepassing van het middel (gunstige klimatologische - en bodemomstandigheden).Bovendien wordt er van uitgegaan dat er nog niet eerder is
gespoten met een ander middel.Isditwel het geval,dan zijnde onkruiden
vaak wat gevoeliger dan in de tabel staat aangegeven.De tabellen zijnsamengesteld op basis van ervaringen van de landbouwvoorlichtingsdienst, gegevens
van de industrie en gegevens uitEngelse,Duitse,Franse enBelgische publikaties.
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3.1.Recepten voor het poten
Deze paragraaf sluit aan op de paragrafen 2.3.1.en 2.4.1.en bevat een
gevoeligheidstabel (tabel 3.1.) en verkorte receptinformatie van de inde
tabel opgenomen recepten.Bijde verkorte receptinformatie wordt doorverwezen naar gedetailleerde informatie die elders inhet verslag isopgenomen (§ 4.2.).
Tabel 3.1.Degevoeligheid van onkruiden voor middelen die voor het poten van
deaardappelen kunnen worden toegepast.
onkruidsoort

receptnummers

10

12

14

26

27

meerlang
akkerdistel

+

+

akkermelkdistel

+

+

akkermunt

+

+

haagwinde

+

+

klein hoefblad

+

+

knolcyperus

+

kweek

-

moerasandoorn

+

+

paardestaart

+

+

riet

-

veenwortel

+

eenjarige grassen
duist
gladvingergras
graanopslag
groene naaldaar
hanepoot
raaigrassen
straatgras
wilde haver
windhalm

-

++

++

++

++

+

++

++

++

+

eenjarige breedblad: Lgen
akkerviooltje

-

bingelkruid

-H-

duivekervel

+

++

+

duizendknoopsoorten +

++

+

21-

Tabel 3.1. (vervolg)
onkruidsoort

receptnummers

ereprijs-soorten

+

ganzevoet
gele ganzebloem

26

27

++

+

+

+

++

++

++

++

++

++

++

++

++

guichelheil

++

+

++

++

++

hennepnetel

++

++

++

++

++

herderstasje

++

-

++

++

++

herik

++

+

++

++

++

hoenderbeet

++

++

++

+

++

kamille-soorten

+

+

++

+

+

kleefkruid

+

-

++

-

-

kleine brandnetel

++

-

+

+

+

klein kruiskruid

+

-

++

++

++

10

12

14

knopherik

+

-

++

++

+

knopkruid

++

-

++

++

++

koolzaad

+

++

++

++

++

kroontjeskruid

++

+

++

++

++

raelde-soorten

+

+

++

++

++

muur

++

++

++

++

++

paarse dovenetel

++

++

++

++

++

perzikkruid

+

+

++

+

+

spurrie

++

++

++

+

+

varkensgras

-

+

waterpeper

++

witte krodde

++

zwaluwtong

+

zwarte nachtschade

++

opmerking: * verklaring

van de

++

+

-

-H-

++

++

+

++

++

++

+

+

+

+

-

++

++

++

tekens:

++= gevoelig
+ = matig gevoelig
= weinig of niet gevoelig
(opengelaten is onbekend)
* receptnummers:
10. diquat 3 - 5 l/ha
12.EPTC 125-150 kg/ha of8,5-10 l/ha
14. glyfosaat 2 - 6 l/ha (+uitvloeier 0,5%)
26. paraquat 3 - 5 l/ha
27. paraquat/diquat 4 - 5 l/ha
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Verkorte receptinformatie
10. diquat 3-5 l/ha
KOSTEN:88-146 gulden/ha
Toepasbaar voor het poten van de aardappelen.
Spuiten op een bestaande onkruidvegetatie.Grassen worden niet bestreden.
Wortelonkruidenworden bovengronds afgebrand.Geen nawerking via de grond.
Giftig middel.
MERKEN: Agrichem Diquat,Reglone
gevoeligheidstabel zie: blz.21
meer informatie zie:blz.78

12. EPTC 125-150kg/ha of8,5-10 l/ha
KOSTEN: 594-713 resp.270-318 gulden/ha
Toepasbaar voor het poten van de aardappelen.
De hoge doseringen gebruiken op zware gronden en/of bijzware kweekgrasbezetting.Hetmiddel isverkrijgbaar als granulaat (voor pleksgewijzetoepassing)en als vloeistof.
Spuiten op een droog grondoppervlak 7â 10dagen na een grondbewerking tot
uiterlijk vlak voor het poten.Een voorafgaande grondbewerking isnoodzakelijkvoor een goed effect.Het middel isvluchtig enmoet direct natoepassing goed en diepworden ingewerkt.
Te hoge doseringen moeten zeker in pootaardappelen worden vermeden (selectieproblemen).
MERKEN:Eptam 6E,Eptam 5G,Eptam 5%granulair.
gevoeligheidstabel zie:blz.21
meer informatie zie:blz.84

14. ßlyfosaat 2-6 l/ha (+uitvloeier 0,5%)
KOSTEN: 144-432 gulden/ha
Toepasbaar voor het poten en na het afsterven van het loof tot één week
voor deoogst.
De dosering isafhankelijk van deonkruidvegetatie en het al dan nietgebruiken van uitvloeier.
Een bestrijding van kweek en andere meerjarige onkruiden met glyfosaat is
in deherfst bedrijfszekerder dan inhet voorjaar.De onkruiden moeten voldoende bladmassa hebben.Voor de toepassing voor het poten geldt een
wachttermijn van 2-3 dagen (bestrijding eenjarige onkruiden)of 1-4 weken
(meerjarige onkruiden).
- 23

MERKEN:AgrichemGlyfosaat,Roundup,Van Eenennaam Glyfosaat
gevoeligheidstabel zie:blz.21
meer informatie zie: blz.90

26. paraquat 3-5 l/ha
KOSTEN:80-133 gulden/ha
Toepasbaar voor het poten,voor opkomst,bijopkomst (alleen inconsumptieen fabrieksaardappelen),na opkomst tot hetmoment waarop het gewas derijen sluit ennahet afsterven vanhet loof.Alleen bovenstaand onkiuid wordt
bestreden.Het resultaat opkweek ishet bestwanneer dit onkruid bijdebespuiting reeds flink ontwikkeld is.Indien gespoten wordt na opkomst moet
gebruik worden gemaakt van speciale apparatuur.
Wanneer bijopkomst wordt gespoten,treedt enige witverkleuring en groeiremming op.Er isdan kans op enige opbrengstderving.Geen nawerking.Giftig
middel.
MERKEN: Agrichem Paraquat,Gramoxone,Luxan Paraquat vloeibaar,LuxanParaquat-G, V.d.Boom-Paraquat.
gevoeligheidstabel zie:blz.21
meer informatie zie:blz.129

27. paraquat/diquat 4-5 l/ha
KOSTEN: 106-133 gulden/ha
Toepasbaar voor het poten van de aardappelen.
Spuiten op een bestaande onkruidvegetatie.Wortelonkruiden worden bovengrondsweggebrand. Indien vnl. grassen voorkomen kan betermet paraquat
(recept 26)worden gespoten.Geen nawerking via de grond. Giftig middel.
MERKEN:Actor,PrigloneZU.
gevoeligheidstabel zie:blz.21
meer informatie zie:blz.132
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3.2.Recepten voor opkomst,kort na de laatste keer aanaarden
Deze paragraaf sluit aan op de paragrafen 2.3.2.en 2.4.2.en bevat een
gevoeligheidstabel (tabel 3.2.) en verkorte receptinformatie van de inde
tabel opgenomen recepten.Bijde verkorte receptinformatie wordt doorverwezen naar gedetailleerde informatie die elders in het verslag isopgenomen (§ 4.2.).
Tabel 3.2.De gevoeligheid van onkruiden voor middelen die voor opkomst,kort
na de laatste keer aanaarden kunnen worden toegepast.
onkruidsoort

receptnummers
1

16

17

19

25

meerjarig
akkerdistel

_

_

_

_

_

akkermelkdistel

_

_

_

_

_

akkermunt

_

_

_

_

_

haagwinde
klein hoefblad

_

_

knolcyperus

_

_

_

-

kweek

_

_

_

_

_

moerasandoorn

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

paardestaart
riet

-

veenwortel

-

-

-

-

duist

++

-

+

-

gladvingergras

+

eenjarige grassen

graanopslag
groene naaldaar

+

+

-

raaigrassen

+

+

+

+

++

straatgras

windhalm

+

+

+

hanepoot

wildehaver

+

++

+
+

++

++

+

++

+

-

+

++

-

+

++

+-f

+

++

++

eenjarige breedbladigen

akkerviooltje

++

+

bingelkruid

+

-

++

duivekervel

++

duizendknoop-soorten

+

-

+

+

+

+
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+

+

+
+

+

++

Tabel 3.2. (vervolg)
onkruidsoort

receptnumraers
1

ereprijs-soorten

16

ganzevoet

+
++

++

gele ganzebloem

-

+

guichelheil

++

++

hennepnetel

+

+

herderstasje

++

++

herik

++

++

hoenderbeet

++

-

kamille-soorten

+

++

kleefkruid

++

-

kleine brandnetel

++

++

klein kruiskruid

+

++

knopherik

+

++

17

19

25

++

-H-

knopkruid
koolzaad

+

-

kroontjeskruid

++

+

melde-soorten

++

++

muur

++

++

++

paarse dovenetel

+

+

+

perzikkruid

+

+

spurrie

++

++

varkensgras

+

+

waterpeper

-

witte krodde

+

-H-

zwaluwtong

+
_

-

zwarte nachtschade

+

opmerking: *verklaring van detekens:
++= gevoelig
+ =matig gevoelig
- =weinig of niet gevoelig
(opengelaten is onbekend)
* receptnummers:
1.aclonifen 4-5 l/ha
16.linuron 1,5-2,5kg/ha
17.linuron/monolinuron 1-3 kg/ha
19.metobromuron 1,5-4 kg/ha
25.monolinuron 1-3 kg/ha
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Verkorte receptinformatie

1.aclonifen 4-5 l/ha
KOSTEN: 178-223 gulden/ha
Toepasbaar na het aanaarden tot ruim voor opkomst.
Spuiten op een fijne,vochtige,bezakte en onkruidvrije grond.
De dosering isafhankelijk van de zwaarte enhumusrijkdomvan de grond.
Zorgen voor een goede,egale verdeling van hetmiddel.
Niet toepassen inwaterwingebieden in de periode van 1oktober tot 1april.
MERKEN:Asepta Bandur.
gevoeligheidstabel zie:blz.25
meer informatie zie:blz.48

16. linuron 1,5-2,5kg/ha
KOSTEN: 110-183 gulden/ha
Toepasbaar na de laatste keer aanaarden tot voor opkomst.Bijvoorkeur toepassen kort na de laatste keer aanaarden op een bezakte,vochtige enonkruidvrije grond.Ophumusrijkegronden kan gewachtworden tot enig onkruid
bovenstaat,omdat dewerking via de grond dan kan tegenvallen.
Dehogere doseringen gebruiken wanneer de grond rijkerisaanhumus en/of
slib.
Enige regen na toepassing isgewenst.
MERKEN:AA-linuron 50%,Afalon,ShellLinuron,Brabant Linuron,Linuron 50
WP,Du Pont Linuron 50,Linuron spuitpoeder,Brabant Linuron-2
gevoeligheidstabel zie:blz.25
meer informatie zie:blz.96

17. linuron/monolinuron 1-3 kg/ha
KOSTEN:64-128 gulden/ha
Toepasbaar vanaf delaatstekeer aanaarden tot voor opkomst,echterbij
voorkeur kort na de laatste keer aanaarden.
De dosering isafhankelijk van de zwaarte enhumusrijkdom van de grond. In
pootaardappelen niet meer dan 1-2 kg/ha gebruiken.Spuiten op een bezakte,
vochtige en onkruidvrije grond.Op humusrijke grond kan dewerking via de
grond tegenvallen,zodat gewacht moetworden totenig onkruid bovenstaat.
Alleen in fabrieksaardappelen ishet verantwoord tot kort voor opkomst te
wachten met een bespuiting.
Enige regen na toepassing isgewenst.
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MERKEN: AArduron,Afarin,Dustex spuitpoeder,Kombyrone,KombyronePL.
gevoeligheidstabel zie:blz.25
meer informatie zie:blz.99

19.metobromuron 1,5-4 kg/ha
KOSTEN: 60-161 gulden/ha
Toepasbaar na de laatste keer aanaarden tot voor opkomst,echter bijvoorkeur kort na de laatste keer aanaarden.De dosering isafhankelijk van de
zwaarte en humusrijkdom van de grond. In pootaardappelen niet meer dan 1,52,5 kg/ha gebruiken.
Spuiten op een bezakte,vochtige enonkruidvrije grond.Het middel heeft
echter ook een goede contactwerking op jonge kiemplantjes.Op humusrijke
gronden dient gebruik teworden gemaakt van deze contactwerking. Wanneer
op kleigronden gewacht wordt totkort voor opkomst,bestaat erkansopopbrengstderving.
MERKEN:Patoran,Patoran BASF
gevoeligheidstabel zie:blz.25
meer informatie zie:blz.105

25. monolinuron 1-3 kg/ha
KOSTEN: 55-166 gulden/ha
Toepasbaar na de laatste keer aanaarden tot voor opkomst,echter bijvoorkeur kort na de laatste keer aanaarden.De dosering isafhankelijk van de
zwaarte enhumusrijkdom van degrond. In pootaardappelen nietmeer dan 1-2
kg/ha gebruiken.
Spuiten op een bezakte,vochtige enonkruidvrije grond.Op humusrijkegronden,waar dewerking via degrond kan tegenvallen,kan gewachtworden tot
enig onkruid bovenstaat.
Enige regen na toepassing isgewenst.
MERKEN:Aresin,Monolinuron WP.
gevoeligheidstabel zie:blz.25
meer informatie zie:blz.126
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3.3. Receptentotkort voor opkomstofbijopkomst
Deze paragraaf sluitaanopdeparagrafen 2.3.3., 2.4.3.en2.4.4.enbevat
een gevoeligheidstabel (tabel3.3.)enverkorte receptinformatievandein
de tabel opgenomen recepten.Bijdeverkorte receptinformatie wordt doorverwezen naar gedetailleerde informatiedieeldersinhetverslag isopgenomen.

Tabel3.3.Degevoeligheid vanonkruiden voor middelendietotkort voorof bij
de opkomstvandeaardappelen kunnenworden toegepast.
onkruidsoort

receptnummers
9 11 20 21 22 24 26 28 29 31

meerjarig
akkerdistel

-

-

-

-

-

-

+ + -

-

-

-

-

-

-

+ + -

akkermelkdistel
akkermunt
haagwinde
- +

klein hoefblad

+ +

knolcyperus
kweek

+

-

moerasandoorn
paardestaart

-

-

-

-

-

+ + +
+ + + + -

riet
veenwortel

+ - -

-

+

-

-

-

-

-

eenjarige grassen
duist

++ -

++ ++

gladvingergras
graanopslag
groene naaldaar

++ ++ ++

++
-

hanepoot

++ ++

raaigrassen

-

++ + +

straatgras

-

++ ++ ++

wilde haver

-

++
++

++ ++ ++ ++
+

windhalm

++ +

++ + ++

++ ++

eenjarige breedbladigen
akkerviooltje

+

bingelkruid

+H

duivekervel

+-t

++ +

duizendknoop-soorten

+

++ ++ +

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

++
++
++
++

+
++
++

+
+
++
+

++
++
+
++

+
++
+

Tabel 3.3.(vervolg)
receptnummers

onkruidsoort

5

6

7

8

9

ereprijs-soorten

+

+

++

++

++ ++

++ +
++

11

20

21

2A 26 28 29 31
++ ++ +
- ++ ++
22

ganzevoet

++

++

++

++

++ +

gele ganzebloem

+

+

++

++

++ ++ ++ ++ +

+

guichelheil

++

++

++

++ +

++

++ ++ ++

hennepnetel

++

++

++

++

++ ++

++

+

herderstasje

++

++

++

++

++ ++

++

++

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

herik

++ +

++

++

++ ++

++

++

++

++

++

++ ++

hoenderbeet

++

+

++

++

++ ++

++

+

++

++

kamillesoorten

+

+

++

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

kleefkruid

+

+

++

++ ++ ++

kleine brandnetel

+

++

++

++

klein kruiskruid

+

+

knopherik

++

+

++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++
++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ -

knopkruid

++

++

++

++

+

++

++

++

++

++

++

++

++ ++

koolzaad

+

+

+

++

+

+

+

-

++

++

++

+

kroontjeskruid

+

++

+

++

+

+

+

+

+

++

++

+

-

melde-soorten

++ +

++

++ ++
++

++

+

++

+

++

++

++

++

+

++

-

+

+

++ +

+

++ +
++ ++

+

+

++

++
++

++

++ ++

++

++

+

++

++

++

paarse dovenetel

+ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++
++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++
++ ++ ++ ++ ++ ++ +
+
++ ++ ++ ++ ++ -

perzikkruid

+

+

++

++

+

++

++

++

++

++ +

+

++ +

spurrie

++

++

++

++

++ ++

++

+

++

++ ++

++

++

varkensgras

+

++

++

+

+

++

+

+

++ +

+

+

waterpeper

+

+
-

++

+

+

+

+

+

++

++ ++

+

++ +

witte krodde

++

++

++

++

++ +

++

++

++

++

++

++

++ +

zwaluwtong

+

++

++

++

+

++ +

+

++

+

+

++ +

zwarte nachtschade

+

++ +

++

++ ++

+

-

+

++

+

++

muur

++

+

opmerking: *verklaring van detekens:
++= gevoelig
+ =matig gevoelig
- =weinig of niet gevoelig
(opengelaten is onbekend)
* receptnummers:
5. dinoseb 7,5-10 l/ha
6. dinoseb-acetaat 3,5-4 l/ha
7. dinoseb-acetaat/monolinuron 3-6 kg/ha
8. dinoseb-in-olie 5-20 l/ha
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9. dinoterb 5-6 l/ha
11. DNOC-50% 8-13 kg/ha
20.metobromuron 1,5-2 kg/ha + dinoseb-in-olie 7-20 l/ha
21. metobromuron/ terbutryn 3-5 kg/ha
22. metribuzin0,75-1,5kg/ha
24. metribuzin 0,75 kg/ha + paraquat 21/ha
26. paraquat 3-5 1/ha
28. paraquat/monolinuron 4-5 1/ha
29. prometryn/simazin 1,25-2kg/ha
31. terbutryn/terbutylazin 2-3 kg/ha
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Verkorte receptinformatie

5.dinoseb 7,5-10 l/ha
KOSTEN:39-53 gulden/ha
Toepasbaar voor opkomst of,inconsumptie-en fabrieksaardappelen, bijde
opkomst.Spuiten op kleine onkruiden.Wortelonkruiden worden slechtstijdelijkteruggedrongen.Een goede bestrijding isalleen teverwachten van reeds
aanwezige onkruiden.
Wanneer bijopkomst wordt gespoten kan enige bladverbranding optreden,die
schadelijker isvoor de opbrengst naarmate later tijdensde opkomst wordt gespoten.
Giftig middel.
MERKEN: diversemerken beschikbaar.
gevoeligheidstabel zie:blz.29
meer informatie zie:blz.62

6. dinoseb-acetaat 3,5-4 l/ha (bijgebruik van een vloeistof)
KOSTEN:80-119 gulden/ha
Toepasbaar voor opkomst of,in consumptie-en fabrieksaardappelen, bijde
opkomst.Spuiten op kleine onkruiden.Wortelonkruiden worden bovengronds
afgebrand.Het middel heeft nauwelijks enige nawerking.Wanneer bijdeopkomst wordt gespoten,treedt enige bladverbranding op dieernstiger isnaarmate later wordt gespoten.
Giftig middel.
MERKEN: spuitpoeder: Ivosit,Ivosit BASF;
vloeistof:

Ivosit vloeibaar, Ivosit vloeibaar BASF,Dinoseb-acetaat vloeibaar,VanEenennaam Dinoseb-acetaat.

gevoeligheidstabel zie:blz.29
meer informatie zie:blz.65

7. dinoseb-acetaat/monolinuron 3-6 kg/ha
KOSTEN:97-194 gulden/ha
Toepasbaar tot 2dagen voor het doorkomen van de eerste aardappelen.Dedosering isafhankelijk van de grondsoort.In pootaardappelen niet meer dan 35 kg/ha gebruiken.
Spuiten opkleine onkruiden.Middel met lange nawerking.Toepassen op een
vochtige, bezakte en fijnegrond.Giftig.
MERKEN: Ivorin Super.
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gevoeligheidstabel zie:blz.29
meer informatie zie:blz.68

dinoseb-in-olie 5-20 l/ha
KOSTEN:32-58 gulden/ha
Hetmiddel kan toegepast worden voor of,in geval van consumptie-enfabrieksaardappelen, bijopkomst enna opkomst (afschermkappen)tot het
moment waarop het gewas de rijensluit.De dosering isafhankelijk van het
gehalte actieve stof,het toepassingstijdstip en de onkruidbezetting.
Spuiten op kleine onkruiden.Wortelonkruiden worden bovengronds afgebrand.
Een goede werking isalleen te verwachten op reedsaanwezige onkruiden.
Wanneer bijopkomst wordt gespoten kan enige bladverbranding optreden die
schadelijker isnaarmate later tijdensdeopkomstwordt gespoten.Giftig middel.
MERKEN: diversemerken beschikbaar.
gevoeligheidstabel zie:blz.29
meer informatie zie:blz.71

9. dinoterb 5-6 l/ha
KOSTEN: 79-95 gulden/ha
Toepasbaar voor of,in consumptie- en fabrieksaardappelen, bijopkomst enna
opkomst (afschermkappen)tot het moment waarop het gewas de rijensluit.
De dosering isafhankelijk van het tijdstipvan toepassing.
Spuiten op kleine onkruiden.Wortelonkruiden worden bovengronds afgebrand.
Een goede werking isalleen teverwachten op reedsaanwezig onkruid.
Wanneer bijopkomst wordt gespoten kan enige bladverbranding optreden,die
schadelijker isnaarmate later tijdensde opkomst wordt gespoten.Giftig middel.
MERKEN:Herbogil vloeibaar.
gevoeligheidstabel zie:blz.29
meer informatie zie:blz.75

11. DNOC-50%
KOSTEN:66-108 gulden/ha
Toepasbaar vóór opkomst of,in consumptie-en fabrieksaardappelen, bijdeopkomst.Een bespuiting geeft een bestrijding van reeds aanwezige kleine onkruiden.Wortelonkruiden worden slechts bovengronds weggebrand.Het middel
kan enige nawerking vertonen.Wanneer bijopkomst wordt gespoten kan een
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lichte verbrandingsschade optreden die schadelijker isnaarmate later tijdens
de opkomst wordt gespoten.Gedurende 3à 5dagen na de bespuiting bestaat
er grote kans op schade aan belendende percelen door overwaaien.Giftig
middel.
MERKEN: AAdinol vloeibaar,Aseptadenol,Brabant DNOC vloeibaar, Brabant
DNOC vloeibaar (v),Duphar DNOC vloeibaar,Duphar VloeibareDNOC,
Luxan DNOC vloeibaar,ShellDNC vloeibaar,Trifocide vloeibaar
DNOC.
gevoeligheidstabel zie:blz.29
meer informatie zie:blz.81

20. metobromuron 1,5-2 kg/ha + dinoseb-in-olie 7-20 l/ha
KOSTEN: 104-138 gulden/ha
Toepasbaar totkort voor opkomst van de aardappelen.
De dosering vanmetobromuron isafhankelijk van de grondsoort;de dosering
van dinoseb-in-olie isafhankelijk van het gehalte actieve stof en deonkruidbezetting.
Spuiten opkleine onkruiden en een bezakte,fijneen vochtige grond.Op kleigronden isdekansop schade groter naarmate korter vóór opkomst wordt gespoten.
MERKEN:metobromuron: Patoran,Patoran BASF
dinoseb-in-olie: diverse merken beschikbaar.
gevoeligheidstabel zie:blz.29
meer informatie zie:blz.108

21.metobromuron/terbutryn 3-5 kg/ha
KOSTEN: 104-173 gulden/ha
Toepasbaar vanaf de laatste keer aanaarden totkort voor opkomst.Dedosering isafhankelijk van de grondsoort.In pootaardappelen niet meer dan 3-4
kg/ha gebruiken.
Bestrijding van reedsaanwezige en van kiemende onkruiden.Spuiten op een
vochtige en voldoende bezakte grond.
MERKEN: Igrater.
gevoeligheidstabel zie:blz.29
meer informatie zie:blz.112
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22. metribuzin 0,75-1,5 kg/ha
KOSTEN: 93-186 gulden/ha
Toepasbaar in:- consumptie-aardappelen vanaf de laatste keer aanaarden
tot voor opkomst,maar bijvoorkeur enkele dagen voor opkomst;
- fabrieksaardappelen rond de opkomst van hetgewas.
Niet inalle rassen.Niet in pootaardappelen.
De dosering isafhankelijk van de grondsoort en deteeltwijze.
Middel met goede bladwerking en lange bodemwerking. Onder omstandigheden
waar van de bodemwerking weinig verwacht mag worden (meer dan 5%humus;
meer dan50%slib)en op percelenwaar zwarte nachtschade,varkensgras en
zwaluwtong voorkomen moet zo laat mogelijk gespoten worden om zo veelmogelijkvan de contactwerking te profiteren.
Spuiten op een vochtige en bezakte grond. Inwaterwingebieden niet op
gronden met minder dan 2%organische stof en minder dan 10%afslibbaar toepassen.
MERKEN: Sencor WG.
gevoeligheidstabel zie:blz.29
meer informatie zie:blz.115

24. metribuzin 0,75 kg/ha + paraquat 2 l/ha
KOSTEN: 146 gulden/ha
Toepasbaar op zand- en dalgrond in consumptie-aardappelen kort voor opkomst en in fabrieksaardappelen kort voor of bijdeopkomst.Niet in alle
rassen en niet in pootaardappelen.Middel ter bestrijding van kweek en van
kiemende en reedsaanwezige eenjarige onkruiden.Kweek wordt bovengronds
afgebrand. Het effect opkweek ishet beste wanneer dit onkruid reeds
flink ontwikkeld is.
Wanneer bijde opkomst wordt gespoten,treedt enige bladverbranding op die
schadelijker isnaarmate later tijdensde opkomst wordt gespoten.
Inwaterwingebieden niet op gronden met minder dan 2%organische stof en
minder dan 10%afslibbaar toepassen.
MERKEN:metribuzin:Sencor WG
paraquat:AgrichemParaquat,Gramoxone,Luxan Paraquat vloeibaar,
Luxan Paraquat-G,V.d.Boom-Paraquat.
gevoeligheidstabel zie:blz.29
meer informatie zie:blz.122
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26. paraquat 3-5 l/ha
KOSTEN: 80-133 gulden/ha
Toepasbaar voor het poten,voor opkomst, bijopkomst (alleen inconsumptieen fabrieksaardappelen),na opkomst tot hetmoment waarop het gewas derijen sluit en na het afsterven van het loof.Alleen bovenstaand onkruid
wordt bestreden.Het resultaat opkweek ishet best wanneer dit onkruidbij
de bespuiting reeds flink ontwikkeld is.Indien gespoten wordt na opkomst
moet gebruik worden gemaakt van speciale apparatuur.
Wanneer bijopkomst wordt gespoten treedt enigewitverkleuring en groeiremming op.Er isdan kans openige opbrengstderving.Geen nawerking.Giftig
middel.
MERKEN:Agrichem Paraquat,Gramoxone,Luxan Paraquat vloeibaar,LuxanParaquat-G,V.d.Boom-Paraquat.
gevoeligheidstabel zie:blz. 29
meer informatie zie:blz.129

28. paraquat/monolinuron 4-5 l/ha
KOSTEN: 123-154 gulden/ha
Toepasbaar kort voor opkomst in de teelt van consumptie-en fabrieksaardappelen op zand- en dalgronden en op humeuzekleigronden. Indien kweek
voorkomt,kanmet een bespuiting gewacht worden tot bijopkomst.De hoogste
dosering gebruiken op grotere onkruiden of als kweek voorkomt.Het middel
heeft zowel contact-als bodemwerking.
Wanneer bijopkomst wordt gespoten,treedt enigewitverkleuring van hetgewas op,die schadelijker isnaarmate later tijdensde opkomst wordt gespoten.
Giftig middel.
MERKEN: Gramonol (180/120g/l).
gevoeligheidstabel zie:blz.29
meer informatie zie:blz.135

29. prometryn/simazin 1,25-2kg/ha
KOSTEN:65-105 gulden/ha
Toepasbaar kort voor opkomst.Niet in pootaardappelen gebruiken.Dedosering isafhankelijk van humusgehalte en percentage afslibbaar van de grond:
hoge doseringen op humusrijkereen zwaardere gronden.Spuiten op jongeonkruiden tothet 2-4 bladstadium.Een vochtige,fijneen gesloten grond bevordert dewerking.
Niet toepassen op zandgronden met minder dan 3%humus en op kleigronden
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metmeer dan 50%slib.
MERKEN:Camparol,Camparol 55WP,Agrichem Promezinsp.p.
gevoeligheidstabel zie:blz.29
meer informatie zie:blz. 138

31. terbutryn/terbutylazin 2-3-kg/ha
KOSTEN: 112-167 gulden/ha
Toepasbaar vanaf de laatste keer aanaarden tot kort voor opkomst,echter
bijvoorkeur kort voor opkomst.Niet in pootaardappelen gebruiken.Dedosering isafhankelijk van de zwaarte en/of humusrijkdomvan de grond.
Bestrijding van kiemende en reeds aanwezige kleine onkruiden.Niet op zeer
lichte gronden.Spuiten opeen bezakte,fijneen vochtige grond.
MERKEN: Topogard.
gevoeligheidstabel zie:blz.29
meer informatie zie:blz.144
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3.4.Recepten na opkomst en na het afsterven van het loof
Deze paragraaf sluit aan op de paragrafen 2.3.4.,2.4.5. en 2.4.6. enbevat een gevoeligheidstabel (tabel 3.4.) en verkorte receptinformatie van
de inde tabel opgenomen recepten.Bijde verkorte receptinformatie wordt
doorverwezen naar gedetailleerde informatie die elders inhet verslag is
opgenomen.
Tabel 3.4.De gevoeligheid van onkruiden voormiddelen die na opkomst van de
aardappelen of na het afsterven van het loof kunnen worden toegepast.
onkruidsoort

receptnummers
2

3

4

8

9

13 14 15 18 23 26 30

meerjarig
akkerdistel

-

- - - + + + + + + -

akkermelkdistel
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-

akkermunt

- -

haagwinde

- -

klein hoefblad

_

-

-

-

+

-

-

- -

_

_
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-

+
-

_

_

_
-

kweek

+
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_

-

-
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- -

+

-
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_

_

_
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-

_

-

_

_

+

_

+

-

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

++

++

_

+

+
_

-

+

-

+

+

_
+

+

-

_

-

_

_

+ + +

-

-

++ -

-

-

-

+ + + + + + -

-

-

-

-

+ + + + + + -

+

+

-

-

_

+

+

-

+

+

+

_

-

_

+

_
-

_
-

eenjarige grassen
duist
gladvingergras
graanopslag

+

groene naaldaar

++ ++ ++

++ ++ -

-

-

++ -

-

-

-

+ + + + + + -

+

raaigrassen

++ -

-

-

-

+

++ ++ -

+

++ ++

-

++ ++ -

++ ++ -

straatgras

windhalm

-

-

++ -

-

-

-

+

-

-

+

+

+

+

+

++ +

hanepoot

wilde haver

-

++
+

+ + + + + + -

++ -

-

+

-

akkerviooltje

-

-

-

++ -

bingelkruid

_

_

_

-

++

+

+ + + + + + -

++ ++

++ ++
+ + + + + +

eenjarige breedbladigen
-

++ ++ -

+ +

_
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+

+

++ +
_

+

-

-

+

+

_

-

+

_

-

+

++ ++

_

_

+

+

+

_
-

+

+

+

_

_

_
-

Tabel3.4.(vervolg)
onkruidsoort

receptnummers
2

9

3 4

13 14 15 18 23 26 30

duivekervel
duizendknoop-soorten

++ ++ ++ +

ereprijs-soorten

++ ++ -

++ ++ - ++ ++
++ ++ - ++ +

ganzevoet

+

++ ++ ++ -

++ ++ ++ ++ ++

geleganzebloem

++ + + + + + + -

++ ++ - + ++

guichelheil

++ ++ ++ ++ -

++ ++ + ++ ++

hennepnetel

++ ++ -

herderstasje

++ ++ -H- ++ -

herik

++ -H- + ++ ++
++ ++ + ++ ++
++ ++ ++ ++ ++

hoenderbeet

++ ++ -

++ ++ + ++ +

kamille-soorten

++ ++ ++ +

++ ++ - ++ +

kleefkruid

++ ++ ++ +

++ ++ -

kleinebrandnetel

++ ++ ++ ++ -

+

+ + ++ +

kleinkruiskruid

++ ++ ++ +

++ ++ + ++ ++

knopherik

++ ++ ++ ++ -

++ ++ ++ ++ ++

knopkruid

++++++ +

++ ++ ++ ++ ++

koolzaad

+

++ ++ + ++ ++

+

+ + + -

kroontjeskruid

++ ++ - + ++

melde-soorten

+

muur

++ ++ ++ ++ -

++ ++ +

paarsedovenetel
perzikkruid

++ ++ ++ ++ ++ +

spurrie

++ ++ + ++ ++
++ ++ - ++ ++
++ ++ - ++ ++
++ ++ + ++ +
++ ++ + ++ ++

varkensgras

++ +

waterpeper

+ +

++ ++ - ++ +

wittekrodde
zwaluwtong

+ + + -

zwartenachtschade

++ ++ - ++ ++ + + +4

+ + - + + +

opmerking:*verklaringdertekens:
++=gevoelig
+ =matiggevoelig
- =weinigofnietgevoelig
(opengelatenisonbekend)
*receptnummers:
2.alloxydim-natrium0,75-1,5kg/ha+olieofuitvloeier
3.bentazon2l/ha

_39_

4.bentazon21/ha+MCPA-25%11/ha
8.dinoseb-in-olie5-201/ha
9.dinoterb5-6 1/ha
13.fluazifop-butyl1-31/ha+uitvloeier21/ha
14.glyfosaat2-61/ha(+uitvloeier 0,5%)
15.glyfosaat33%-oplossing
18.MCPA25%2-41/ha
23.metribuzin

0,25kg/ha

26.paraquat3-5 1/ha
30.sethoxydim1-41/ha+olieofuitvloeier
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Verkorte receptinformatie
2. alloxydim-natrium 0,75-1,5kg/ha + olie of uitvloeier
KOSTEN: 116-232 gulden/ha
Toepasbaar na opkomst van deaardappelen,echter vóórdat het gewas deonkruiden bedekt.
De dosering isafhankelijk van de onkruidvegetatie.Het gunstigste toedieningstijdstip hangt hoofdzakelijk af van de grootte van de onkruiden (zie:
'onkruid' op blz.52 ) .Spuiten op droge onkruiden.Geen koper-oftinbevattende middelen spuiten binnen 10-14dagen voor of na een bespuiting
met alloxydim-natrium +olie.
Het isverboden ditmiddel inwaterwingebieden te gebruiken.
MERKEN:Fervin,Schering-11 E olie,Schering Super Olie,Schering Uitvloeier.
gevoeligheidstabel zie:blz.38
meer informatie zie:blz.51

3. bentazon 2 l/ha
KOSTEN: 110 gulden/ha
Toepasbaar na opkomst bijeen gewaslengte van 10à 15cm.
Onderbladbespuiting verdient i.v.m.veiligheid voor het gewas de voorkeur.
Niet in pootaardappelen.
Een bespuiting over het gewas is slechts ineen beperkt aantal rassen toegelaten.
Het onkruid dient ten tijdevan toepassing jonger tezijndan 4-bladstadium.
Het recept isvooral bedoeld voor de bestrijding van perzikkruid op humusrijkezand-en dalgrond.
Niet inwaterwingebieden gebruiken.
MERKEN: Agrichem Bentazon vloeibaar,Basagran,VanEenennaam Bentazon 480g/l.
gevoeligheidstabel zie:blz.38
meer informatie zie:blz.55.
4. bentazon 2l/ha +MCPA-25% 1l/ha
KOSTEN: 115 gulden/ha
Toepasbaar na opkomst bijeen gewaslengte van 10à 15cm. Onderbladbespuiting
verdient i.v.m.veiligheid voor het gewas de voorkeur.Niet in pootaardappelen.
Een bespuiting over het gewas is slechts in een beperkt aantal rassen toegelaten.
Het recept isvooral bedoeld voor de bestrijding vanmelde,perzikkruid en

- 41 -

ganzevoet ophumusrijkegronden.Rekening houden met enige opbrengstderving
wanneer over het gewaswordt gespoten.
Niet inwaterwingebieden gebruiken.Rekening houden met de windrichting.
MERKEN: bentazon:Agrichem Bentazon vloeibaar,Basagran,Van Eenennaam Bentazon 480g/l;
MCPA: diversemerken beschikbaar.
gevoeligheidstabel zie:blz. 38
meer informatie zie:blz.58

8.dinoseb-in-olie 5-20 l/ha
KOSTEN: 32-58 gulden/ha
Het middel kan toegepast worden voor of,in geval van consumptie-enfabrieksaardappelen, bijopkomst en na opkomst (afschermkappen)tot het moment waarop
het gewas de rijensluit.De dosering isafhankelijk van het gehalte actieve
stof,het toepassingstijdstip en de onkruidbezetting.
Spuiten opkleine onkruiden.Wortelonkruiden worden bovengronds afgebrand.
Een goede werking isalleen teverwachten op reeds aanwezige onkruiden.
Wanneer bijopkomst wordt gespoten kan enige bladverbranding optreden die schadelijker isnaarmate later tijdensde opkomst wordt gespoten.Giftig middel.
MERKEN: diverse merken beschikbaar.
gevoeligheidstabel zie:blz.38.
meer informatie zie:blz.71.

9. dinoterb 5-6 l/ha
KOSTEN: 79-95 gulden/ha
Toepasbaar voor of,in consumptie-en fabrieksaardappelen, bijopkomst enna
opkomst (afschermkappen)tot hetmoment waarop het gewasde rijensluit.
De dosering isafhankelijk van het tijdstipvan toepassing.
Spuiten opkleine onkruiden.Wortelonkruiden worden bovengronds afgebrand.
Een goede werking isalleen teverwachten op reeds aanwezig onkruid.
Wanneer bijopkomst wordt gespoten kan enige bladverbranding optreden die
schadelijker isnaarmate later tijdensde opkomst wordt gespoten.Giftig middel.
MERKEN: Herbogil vloeibaar.
gevoeligheidstabel zie:blz.38
meer informatie zie:blz.75.
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13. fluazifop-butyl 1-3 l/ha +uitvloeier 2 l/ha
KOSTEN: 132-338 gulden/ha
Toepasbaar na opkomst van deaardappelen,echter voordat het gewas deonkruiden bedekt.Niet later dan 8weken voor deoogst toepassen.
De dosering isafhankelijk van de onkruidbezetting.Het gunstigste toedieningstijdstip hangt hoofdzakelijk af van de grootte van de onkruiden (zie:
'onkruid' op blz. 88 ) .Spuiten op een droog gewasenwanneer in de eerste
uren na toepassing geen regenwordt verwacht.
MERKEN: Fusilade,AgralLN (uitvloeier).
gevoeligheidstabel zie:blz.38
meer informatie zie:blz.87

14. glyfosaat 2-6 l/ha (+uitvloeier 0,5%)
KOSTEN: 144-432 gulden/ha
Toepasbaar voor het poten en nahet afsterven van het loof tot één week
voor de oogst.
De dosering isafhankelijk van de onkruidvegetatie en het al dan nietgebruiken van uitvloeier.
Een bestrijding van kweek enandere meerjarige onkruiden met glyfosaat is
in deherfst bedrijfszekerderdan inhet voorjaar.De onkruiden moeten voldoende bladmassa hebben.Voor de toepassing voor het poten geldt een
wachttermijn van 2-3 dagen (bestrijding eenjarige onkruiden)of 1-4 weken
(meerjarige onkruiden).
MERKEN:AgrichemGlyfosaat,Roundup,Van Eenennaam Glyfosaat.
gevoeligheidstabel zie:blz.38
meer informatie zie:blz.90

15. glyfosaat 33%-oplossing
KOSTEN: 72gulden/l glyfosaat
Toepasbaar naopkomst ongeacht het gewasstadium, echter niet later dan 4
weken voor deoogst.
Gebruik maken van een onkruidbestrijker of een chemische hak.Het gewasmag
nietmet het middel in contact komen.De onkruidbestrijker kan gebruikt
worden als deonkruiden minstens 10cm boven het gewas uitsteken.
Afhankelijk van de snelheid waarmee de onkruiden afsterven 1-4 weken (wortelonkruiden) of2-3 dagen (eenjarige onkruiden)wachten met een grondbewerking.
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MERKEN:Agrichem Glyfosaat,Roundup,Van Eenennaam Glyfosaat.
gevoeligheidstabel zie:blz.38
meer informatie zie:blz.93

18. MCPA-25% 2-4 1/ha
KOSTEN: 11-22 gulden/ha
Toepasbaar vanaf kort na de bloei tot 4weken vóór deoogst.Niet inpootaardappelen gebruiken.Gebruik bijvoorkeur 2 l/ha.
Speciaal ter bestrijding van akkerdistel enmelganzevoet.
Rekening houden met dewindrichting. Van een bespuiting kan enige opbrengstderving verwacht worden.
Het middel kan ingezet worden ter bestrijding van doorwaswanneer gespoten
wordt ophet moment dat dehelft van de aardappelplanten aan één ofmeer
knollen kieming vertoont.
MERKEN: diverse merken beschikbaar.
gevoeligheidstabel zie:blz.38
meer informatie zie:blz.102

23.metribuzin 0,25 kg/ha
KOSTEN: 31 gulden/ha
Toepasbaar na opkomst zowel voor als na de bloei tot 4weken voor deoogst.
Niet in pootaardappelen gebruiken.Niet inalle rassen.
Alsvoor de bloeiwordt gespotenmoet gebruik worden gemaakt van onderbladbespuitingsapparatuur.
Bestrijding van voornamelijk aanwezige onkruiden.Het middel heeft behalve
een goede contactwerking ook enige bodemwerking.
Inwaterwingebieden niet toepassen op gronden met minder dan 2%humus en
minder dan 10%afslibbaar.
MERKEN: Sencor WG.
gevoeligheidstabel zie:blz.38
meer informatie zie:blz.119

26. paraquat 3-5 l/ha
KOSTEN: 80-133 gulden/ha
Toepasbaar voor het poten,voor opkomst,bijopkomst (alleen inconsumptieen fabrieksaardappelen),na opkomst tothet moment waarop het gewas de rijen sluit en na het afsterven van het loof.Alleen bovenstaand onkruid
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wordt bestreden.Het resultaat op kweek ishet best wanneer dit onkruidbij
de bespuiting reeds flink ontwikkeld is.Indien gespoten wordt na opkomst
moet gebruik worden gemaakt van speciale apparatuur.
Wanneer bijopkomst wordt gespoten treedt enige witverkleuring en groeiremming op.Er isdan kans openige opbrengstderving.
Geen nawerking.Giftig middel.
MERKEN:Agrichem Paraquat,Gramoxone,Luxan Paraquat vloeibaar,LuxanParaquat-G,V.d. Boom-Paraquat.
gevoeligheidstabel zie:blz. 38
meer informatie zie:blz.129

30. sethoxydim 1-4 l/ha + olie of uitvloeier
KOSTEN: 81-314 gulden/ha
Toepasbaar na opkomst van de aardappelen,echter vóórdat het gewas deonkruiden bedekt.Er geldt een veiligheidstermijn van 3weken.De dosering is
afhankelijk van de onkruidvegetatie.Het gunstigste toedieningstijdstip
hangt hoofdzakelijk af van de grootte van deonkruiden (zie: 'onkruid'op
blz. 142).Spuiten op droge onkruiden.Geen koper-of tin-bevattende middelen spuiten binnen 10-14dagen voor of na een bespuiting met sethoxydim
+ olie.
Het isverboden ditmiddel inwaterwingebieden te gebruiken.
MERKEN: Fervinal,Schering-llE olie,Schering Super Olie,Schering Uitvloeier.
gevoeligheidstabel zie:blz.38
meer informatie zie:blz.141
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4. Uitgebreide recept informat ie
4 . 1 . A l f a b e t i s c h e lijst recepten
recept

blz.

1.aclonifen(AseptaBandur)4-5l/ha

48

2.alloxydim-natrium (Fervin)0,75-1,5kg/ha+olieofuitvloeier

51

3.bentazon(div.merken)2l/ha

55

4.bentazon(div.merken)2l/ha+MCPA25%(div.merken)1l/ha

58

5.dinoseb(div.merken)7,5-10l/ha

62

6.dinoseb-acetaat (div.merken)3,5-4l/ha

65

7.dinoseb-acetaat/monolinuron(IvorinSuper)3-6kg/ha

68

8.dinoseb-in-olie(div.merken)5-20l/ha

71

9.dinoterb (Herbogilvloeibaar)5-6l/ha

75

10.diquat(AgrichemDiquat,Reglone)3-5 l/ha

78

11.DN0C-50%(div.merken)8-13kg/ha

81

12.EPTC (div.merken)125-150kg/haof8,5-10l/ha

84

13.fluazifop-butyl(Fusilade)1-3l/ha+uitvloeier (AgralLN)2l/ha.. 87
14.glyfosaat (div.merken)2-6l/ha (+uitvloeier0,5%)

90

15.glyfosaat (div.merken)33%-oplossing

93

16.linuron(div.merken)1,5-2,5kg/ha

96

17.linuron/monolinuron (div.merken)1-3kg/ha

99

18.MCPA25%(div.merken)2-4l/ha

102

19.metobromuron(Patoran,PatoranBASF)1,5-4kg/ha

105

20.metobromuron (Patoran,PatoranBASF)1,5-2kg/ha+dinoseb-in-olie
(div.merken)7-20l/ha

108

21.metobromuron/terbutryn (Igrater)3-5kg/ha

112

22.metribuzin (SencorWG)0,75-1,5kg/ha

115

23.metribuzin (SencorWG)0,25kg/ha

119

24.metribuzin(SencorWG)0,75kg/ha+paraquat(div.merken)2l/ha...122
25.monolinuron (Aresin,MonolinuronWP)1-3kg/ha

126

26.paraquat(div.merken)3-5l/ha

129

27.paraquat/diquat (Actor,PrigloneZU)4-5 l/ha

132

28.paraquat/monolinuron(Gramonol)4-5l/ha

135

29.prometryn/simazin (div.merken)1,25-2kg/ha
30.sethoxydim(Fervinal)1-4l/ha+olieofuitvloeier
31.terbutryn/terbutylazin (Topogard)2-3kg/ha
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138
141
144

4.2.Receptkaarten
Vaak ishetmogelijk om op grond van hetkeuze-model,de gevoeligheidstabel en deverkorte receptinformatie dekeuze te bepalen.Toch kan deze
informatie onvoldoende zijn.Dit kan het geval zijnwanneer de perceelsof bedrijfsomstandigheden specifieke informatie behoeven. In zo'n geval
kunnen de receptkaarten een oplossing bieden.Van elk recept is immers
de bijbehorende informatie verdeeld over 31 onderwerpen. Deze opzet biedt
demogelijkheid om recepten op bepaalde onderwerpen tevergelijken en zo
dekeuze te vergemakkelijken.
Maar ook wanneer dekeuze gemaakt is,kan in de betreffende receptkaart
gevonden worden welke deoptimale toepassingsomstandigheden zijn.Deopzet van de receptkaart maakt het danmogelijk de gewenste informatie snel
tevinden.
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Receptnummer:1

werkzame stof(fen): aclonifen (600 g/l)

merk(en):

toelatingshouder(s):

spuitpoeders:

vloeistoffen: -Asepta Bandur

Aseptafabriek B.V.

andere formuleringen (nl.):

dosering en factoren waarvan deze afhankelijkis:
De dosering isafhankelijk van de grondsoort:
- grondsoorten t/m 20%slib en/of 3%organische stof,alsmede op loss: 4
- grondsoorten met 20-35% slib en/of 3-5% organische stof
- grondsoorten metmeer dan 35%slib en/of 5%organische stof

l/ha
:4,5 l/ha

:5

l/ha

toepassingstechniek: zorgen voor een goede,egale verdeling van het middel

spuitvolume: ca 5001water/ha

kosten: 178-223 gulden/ha

gewasstadium: kort na aanaarden tot ruim (6-7 dagen)voor opkomst van deaardappelen.De grond in de ruggen mag nog niet 'breken'.
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onkruid: bijvoorkeur spuiten op onkruidvrije grond.Het isgeen bezwaar als
reeds enige jonge kiemplanten boven staan.
werkingsprincipe:
selectiviteitsprincipe:
opnameweg: via kiemlobben en hypocotyl
gewasschade: bijoverdoseringen ontstaat kans op schade
symptomen werking: vergeling gevolgd door necrose
dampspanning:
wateroplosbaarheid:oplosbaarheid aclonifen is zeer gering (ca 1,5 mg/l)
_p_ersisteritiej_halfwaardetijd/werkingsduur:
invloed op volggewassen: geen invloed op volggewassen
vervangende gewassen: geen beperking t.a.v.vervangende gewassen
na een lichte grondbewerking
g_±f_tigheidj_ voor gebruiker:
voor milieu: van 1oktober tot 1april niet in waterwingebieden
voor belendende percelen:
veiligheidstermijn:
invloed_weerj_temperatuur:
luchtvochtigheid:
straling:
neerslag
nachtvorst

~ " ~

mengbaarheid met andere middelen:
- ter bestrijding van reedsopgekomen onkruid ismenging mogelijkmet dinoseb of
paraquat

rasgevoeligheid: geen beperking t.a.v. rassenkeuze

invloed grond: spuiten op fijne,vochtige en bezakte grond.Op droge grond valt
de werking dikwijlstegen.

aanvullende opmerkingen:

datum laatste wijz_ig_ingj_6 juni 1985
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Receptnummer: 2

werkzame stof(fen); alloxydim-natrium (75%)+ olie of uitvloeier

toelatingshouder(s):

merk(en):
spuitpoeders: alloxydim-natrium
- Fervin

Schering AAgrunol B.V.

vloeistoffen: olie
- Schering-llE olie

Schering AAgrunol B.V.

- Schering Super Olie

Schering AAgrunol B.V.

uitvloeier
- Schering Uitvloeier

Schering AAgrunol B.V.

andere formuleringen (nl.):

dosering en factoren waarvan deze afhankelijkis:
De dosering isafhankelijk van de onkruidbezetting:
- kweekgras

1,5 kgFervin + 101 11-E olie

- hanepoot

0,75 kgFervin + 5 1 11-E olie

- duist,windhalm ofwilde haver

1,25 kgFervin + 5 1 11-E olie

- graanopslag

1,25 kgFervin + 5 1 11-E olie

- opslag van raaigrassen

1

kgFervin + 5 1 11-E olie

Bijgebruik van Schering Super Olie de halve dosering olie gebruiken; bijgebruik
van uitvloeier steeds 1l/ha hiervan toevoegen.
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toepassingstechniek: spuitenmet fijnedruppel en 3atm.druk

kosten: 116-232 gld./ha

spuitvolume: 250-500 1water/ha.De hoogstewaterhoeveelheid bijeen dichte
stand of forse ontwikkeling van de onkruiden.

gewasstadium: na opkomst van deaardappelen,maar (bijvoorkeur)voordat het
gewas de onkruiden bedekt (dus ruim vóór het sluiten vanhet gewas).

onkruid: Spuiten op droge onkruiden.De onkruiden moeten 2-5 bladeren hebben.
Opslagplanten van granen mogen niet groter zijndan F3-F4(uitstoelingsfase).
Kweekgras moet minstens 15cm hoog zijn.Kweek wordt alleen bovengronds bestreden. Straatgras en opslag van zwenkgrassen zijnongevoelig.

werkingsprincipe:verstoring van de celdeling inhet groeipunt

selectiviteitsprincipe: fysiologische resistentie van het gewas

opnameweg: via de bladeren enenigszins via de wortels

gewasschade:i.v.m.kans op gewasschade geen koper-of tin-bevattende middelen
spuiten binnen 10-14dagen voor of na toepassing van Fervin plus olie.Terbestrijding vanPhytophthora dienen dan koper-of tinvrijemiddelen teworden gebruikt.

symptomen werking: dewerking is pasna 2-3 weken zichtbaar,afhankelijk van
temperatuur en vochtigheid. Het onkruid groeit in deze periode echter niet
meer.

dampspanning: zeer geringe dampspanning (minder dan 10

mm Hg)

wateroplosbaarheid:alloxydim-natrium is sterk oplosbaar (méér dan 2kg/lbij
30° C)

jje£sistentiej_half
waardetijd/werkingsduur:geringe persistentie;het middel
wordt vrijsnel omgezet.Er kan rekening gehouden worden met een
nawerking van 3-6 weken.
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invloed op volsgewassen: geen invloed op volggewassen

vervangende gewassen:als vervangend gewasmoeten granen en gras
worden ontraden.

S.iJ.tigJleidj_

voor gebruiker:kan huid- enoogirritatie veroorzaken.
LD50 (oraal,rat),alloxydim-natrium = 3300mg/kg; licht giftig.

voor milieu:- niet giftig voor vissen,vogels enbijen
- het isverboden ditmiddel in waterwingebieden
toe te passen

voor belendende percelen:

veiligheidstermfjn:

jtnv_loed_wee_rj_temperatuur: warm en vochtig weer na de behandeling bevordert de
werking

luchtvochtigheid:vochtig weer nade behandeling bevordert de
werking

straling:

neerslag: bijvoorkeur spuiten op droge onkruiden.Regen binnen
4 uur na toepassing vermindert dewerking.

nachtvorst:

mengbaarheid met andere middelen: niet mengen met andere herbiciden; een interval van 1week aanhouden tussen de bespuiting met alloxydim-natrium en eenandermiddel.

rasgevoeligheid: geen beperking t.a.v.rassenkeuze.

invloed grond:

aanvullende opmerkingen:
- sterk hygroscopische stof
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bijhergroei vankweek de bespuiting na 4-6 weken herhalen of een lichte
grondbewerking uitvoeren;
als tegen kweek is gespoten,kan binnen 1week na de bespuiting wordenaangeaard.

datum^aatjBtewy^igingj.6 juni 1985
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Receptnummer:3

werkzame stof(fen): bentazon (480 g/l)

toelatingshouder(s):

merk(en):
spuitpoeders:

vloeistoffen: -Agrichem Bentazon vloeibaar

Agrichem B.V.

- Basagran

BASFNederland B.V.

- VanEenennaam Bentazon 480 g/l

S.v.Eenennaam &Zn b.v.

andere formuleringen (nl.):

dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is:2 l/ha

toepassingstechniek:bijvoorkeur spuiten met onderbladbespuitingsapparatuur

spuitvolume: tenminste 400 1water/ha

kosten: 110gld./ha

gewasstadium: toepasbaar in de teelt van fabrieksaardappelen bijeen gewaslengte
van 10à 15cm.Ook beperkt toepasbaar in consumptie-aardappelen (zierasgevoeligheid).Niet in pootaardappelen.

onkruid: het onkruid dient bijtoepassing jonger te zijndan4-bladstadium.Het
recept isvooral bedoeld ter bestrijding van perzikkruid op humusrijkezand-en
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dalgronden.

werkingsprincipe:remt de fotosynthese

selectiviteitsprincipe:

opnameweg: via het blad en in geringemate via de grond

gewasschade:

symptomenwerking: groeiremming en bladverbranding. Het resultaat isna 2-7
dagen zichtbaar.Langzame werking bijkoud weer.

dampspanning: bentazon heeft een zeer geringe dampspanning

wateroplosbaarheid:bentazon ismatig oplosbaar inwater (500mg/l bij20°C ) .

£er^sist_entjLej_halfwaardetijd/werkingsduur; verdwijnt binnen enkele maanden uit
de bouwvoor.Er kan praktisch geen nawerking van betekenis verwacht worden.

invloed opvolggewassen: geen invloed op volggewassen; snelle
afbraak in de grond

vervangende gewassen: geen beperkingen t.a.v.vervangende gewassen

£iftijjheidj_

voor gebruiker:kan ernstige oogirritatie veroorzaken.
LD50 (oraal,rat),bentazon = 1100mg/kg; licht giftig.

voor milieu:- het isverboden ditmiddel inwaterwingebieden te
gebruiken;
- hetmiddel isniet giftig voor vissen envogels.

voor belendende percelen:

veiligheidstermii'n:

invloed weer_j_temperatuur: bijvoorkeur toepassen bijeen temperatuur tussen 12
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en 20°C.Bijwarm weer tegen deavond spuiten.

luchtvochtigheid:bijvoorkeur toepassen onder vochtige omstandigheden

straling: zonlicht bevordert dewerking

neerslag: spuiten over een droog gewas;regen gedurende de eerste
uren na toepassing vermindert de werking

nachtvorst:

mengbaarheid met andere middelen: niet mengen met insecticiden

rasgevoeligheid: inde teelt van consumptie-aardappelen alleen inde rassen
Irene,Hansa enDoré.Inde teelt van fabrieksaardappelen alleen in de rassen
Astarte,Aurora,Ehud,Element,Mentor,Prevalent,Procura,Prominent,Prumex
en Saturna.Bijgebruik van onderbladbespuitingsapparatuur geldtwaarschijnlijk
geen rasbeperking.

invloed grond:

aanvullende opmerkingen:

datumJ^aatstewijziging^6 juni 1985
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Receptnummer: 4

werkzame stof(fen): bentazon (480 g/l)+MCPA25%

merk(en):

toelatingshouder(s):

spuitpoeders:

vloeistoffen: bentazon
- Agrichem Bentazon vloeibaar

Agrichem B.V.

- Basagran

BASF Nederland B.V.

- Van Eenennaam Bentazon 480 g/l

S.v.Eenennaam &Zn B.V.

MCPA
- AAglotyl-4

Schering-AAgrunol B.V.

- Agroxone MCPA vloeibaar

ICIHolland B.V.

- AU-V MCPA

Nat.Agr.Ind.enHandelsmij

- Brabant MCPA

Chem.Fabr.Brabant JWVoor-

- Chimac MCPA

Schmidt C.N. B.V.

- Cornox M

Aseptafabriek B.V.

- Dicotex MCPA vloeibaar

R. vanWesemael B.V.

- DupharMCPA vloeibaar

Duphar B.V.

- Hedonal-4MCPA vloeibaar

Bayer Nederland B.V.

- Herbexan MCPA vulcaan

Nat.Agr. Ind.enHandelsmij

- HoechstMCPA vloeibaar

Hoechst Holland N.V.

- LiroMCPA vloeibaar

LigtermoetChemie B.V.

- LuxanMCPA-4 vloeibaar

Luxan B.V.

- MCPA vloeibaar Agriben

Agriben Nederland B.V.

- Mega-M

AkzoChemie B.V.

- Shell MCPA vloeibaar

Shell Nederland Chemie B.V.

- U46M-fluid-250MCPA

BASF Nederland B.V.

braak B.V.

- Vond-MCPA vloeibaar

Pennwalt Holland B.V.

- Widolit-4

Denka Chemie B.V.
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andere formuleringen (ni.):

dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is:2 l/ha bentazon + 1l/ha MCPA

toepassingstechniek: bijvoorkeur spuiten met onderbladbespuitingsapparatuur

spuitvolume:

kosten: 115 gld./ha

gewasstadium: toepasbaar inde teelt van consumptie-en fabrieksaardappelen
(zie rasgevoeligheid) bijeen gewaslengte van 10à 15cm.Niet in pootaardappelen.

onkruid: ter bestrijding vanmelde,perzikkruid en ganzevoet op humusrijkegronden.

werkingsprincipe: remt de fotosynthese en verstoort de groeistofbalans.

selectiviteitsprincipe:

opnameweg: viahet blad en in geringemate viade grond.

gewasschade: rekening houden met enige opbrengstderving wanneer over het gewas
wordt gespoten.

symptomen werking: bladverbranding en verstoring van degroei.

dampspanning: bentazon enMCPA hebben een verwaarloosbaar kleine dampspanning.

wateroplosbaarheid:bentazon ismatig oplosbaar inwater (500 mg/l); MCPAnatrium is sterk oplosbaar (270g/l).

^er^si_s_ten_ti^ej_halfwaardetijd/werkingsduur:bentazon verdwijnt binnen enkele
maanden uit de bouwvoor.MCPA heeft een nawerking van enkeleweken afhankelijk van grondsoort enweersomstandigheden en isna 3
maanden voor caf van de oorspronkelijke hoeveelheid uit de grond
verdwenen.

invloed op volggewassen: geen invloed op volggewassen; snelle
afbraak in de grond.
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vervangende gewassen: gevoelige gewassen als bonen,komkommers,
koolzaad, stoppelknollen en bieten kunnen van in de grond aanwezig MCPA groeistofschade ondervinden.

jiif.tigheidj_

voor gebruiker:kan vergiftiging veroorzaken bijopname door de
mond,kan ernstige oogirritatie veroorzaken.
LD50 (oraal,rat),bentazon = 1100mg/kg; licht giftig.
LD50 (oraal,rat),MCPA = 700-800mg/kg; licht giftig.

voor milieu:- het isverboden met deze combinatie inwaterwingebieden te spuiten;
- bentazon isniet giftig voor vissen envogels;
- niet spuiten tijdensde bloei van door bijenbezochte onkruiden.

voor belendende percelen:i.v.m.kans op schade aan belendende
percelen rekening houden met dewindrichting. Vooral witlof,
spruitkoolen bieten in een jong stadium zijngevoelig.

veiligheidstermljn:

invloed_weerj_temperatuur: bijvoorkeur toepassen bijeen temperatuur tussen 12
en 20°C.Bijwarm weer tegen de avond spuiten.

luchtvochtigheid:spuiten bijhoge relatieve luchtvochtigheid.

straling:

neerslag: spuiten op een droog gewas.Regen gedurende de eerste
uren (6-12)na toepassing vermindert dewerking.

nachtvorst:

mengbaarheid met anderemiddelen:niet mengen met insecticiden.

rasgevoeligheid: in de teelt van consumptie-aardappelen alleen inde rassen
Irene,Hansa enDoré.In de teelt van fabrieksaardappelen alleen in de rassen
Astarte,Aurora,Ehud,Element,Menta,Prevalent,Procura,Prominent,Prumex
enSaturna.

invloed grond:
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aanvullende opmerkingen:

^[atuni _laatste iiij£ig.ingj_ 6 j u n i 1985
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Receptnummer: 5

werkzame stof(fen): dinoseb (120 g/l)

merk(en):

toelatingshouder(s);

spuitpoeders:

vloeistoffen:- AAtox

Schering AAgrunol B.V.

- Asepta Dylopheen

Aseptafabriek B.V.

- Brabant selectieve Weedkiller

Chem.Fabr.Brabant J.W.
Voorbraak B.V.

- Chimac DNBP 120

Schmidt C.N. B.V.

- Dinoseb-Agriben

Agriben Nederland B.V.

- Jebotox vloeibaar

Luxan B.V.

- Liro-DNBP vloeibaar

Ligtermoet Chemie B.V.

- Luxan DNBP vloeibaar

Luxan B.V.

- Phytoxone DNBP

R. vanWesemael B.V.

- Triherbide DNBP vloeibaar

Pennwalt Holland B.V.

andere formuleringen (nl.):

dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is:7§-10 l/ha.

toepassingstechniek: bijvoorkeur spuiten met een lage druk en grove druppel.
De toepassing d.m.v. een vliegtuig isverboden.

spuitvolume:meer dan 600 1water/ha

kosten: 39-53 gld./ha

gewasstadium: toepassen kort vóór opkomst.In consumptie-en fabrieksaardappelen kan ook gewachtworden tot het doorkomen van de eerste aardappelen.
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onkruid: werkt tegen eenjarige dicotyle onkruiden.Wortelonkruidenworden bovengronds weggebrand.

werkingsprincipe: verstoort deademhaling van de fotosynthese.

selectiviteitsprincipe: verschil in opkomsttijdstip tussen onkruid en gewasen,
in geval van een bespuiting bijde opkomst,herstelmogelijkheid vanuit de aardappelknol.

opnameweg: vnl. via de bovengrondse delen;ook enigermate via de grond.

gewasschade: indien gespoten wordt bijopkomst kan enige bladverbranding optreden, die schadelijker isnaarmate deopkomst van het gewas verder gevorderd is.

symptomenwerking: bladverbranding.

dampspanning: dedampspanning is verwaarloosbaar klein.

wateroplosbaarheid:oplosbaarheid dinoseb is 1g/l (slecht oplosbaar). De in
de formulering aanwezige zouten zijnbeter oplosbaar.

£eXsisJ^ejrtÀeJ_halfwaardetijd/werkingsduur:hetmiddel kan indroge gronden enige
nawerking via de bodem vertonen (2-4 weken).

invloed op volggewassen: geen invloed op volggewassen.

vervangende gewassen: geen beperkingen t.a.v.vervangende gewassen.

£iftighei_dj_

voor gebruiker: giftig bijinademing, bijaanraking met dehuid en
bijopname door demond.Zeer giftig middel,vooral bijhoge temperatuur.
LD50 (oraal,rat),dinoseb = 58mg/kg; giftig.

voormilieu: giftig voorwild,vissen enbijen.

voor belendende percelen:

veiligheidstermijn:

- 63-

2jvvloed_weerj_temperatuur:bijvoorkeur spuiten bijeen temperatuur tussen 15en
20°C.Onvoldoende onkruidbestrijding als gespoten wordt bijzeer
warm en zonnig weer.

luchtvochtigheid:bijvoorkeur spuiten bijeen luchtvochtigheid
van 70-80%.

straling: spuiten bijbewolkte lucht.

neerslag: onvoldoende onkruidbestrijding als gespoten wordt na
een langdurige periode van droogte.Niet spuiten tijdensof direct
na vochtig weer.Regen binnen 1uur na toepassing vermindert de
werking.

nachtvorst:niet spuiten in of direct na een periode vannachtvorst.

mengbaarheid met andere middelen:niet gemengd verspuiten met insecticiden.
Geen uitvloeier toevoegen.

rasgevoeligheid: geen beperkingen t.a.v.rassenkeuze.

invloed grond:

aanvullende opmerkingen: - hetmiddel bijhet water gieten en niet omgekeerd;
- niet spuiten bijharde wind of thermiek.

^iatumlaatst£wijzi^ingj.6 juni 1985
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Receptnummer:6

werkzame stof(fen): dinoseb-acetaat

toelatingshouder(s):

merk(en):

Hoechst Holland N.V.

spuitpoeders:- Ivosit (36%)

BASF Nederland B.V.

- Ivosit BASF (36%)

vloeistoffen: - Ivosit vloeibaar (500g/l)
- Ivosit vloeibaar BASF (500g/l)

Hoechst Holland N.V.
BASF Nederland B.V.

- Dinoseb-acetaat vloeibaar (500g/l) Imex-Hulst B.V.
- Van Eenennaam Dinoseb-acetaat
(500g/l)

S.v.Eenennaam &Zn B.V.

andere formuleringen (nl.):

dosering en factoren waarvan deze afhankelijkis:
- bijgebruik van een spuitpoeder: 4-6 kg/ha (onder gunstige omstandigheden kan
worden volstaan met 4 kg/ha);
- bijgebruik van een vloeistof :3-4,5 l/ha (onder gunstige omstandigheden kan
worden volstaan met 3 l/ha).

toepassingstechniek: de toepassing d.m.v. een vliegtuig is verboden.

spuitvolume:800-1000 1water/ha

kosten:80-119 gld./ha
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gewasstadium: toepassen kort voor opkomst; in consumptie-en fabrieksaardappelen kan ook bijhet doorkomen van deeerste aardappelen worden gespoten.

onkruid: spuiten op jonge,eenjarige dicotyle onkruiden (2-4 blaadjes). Grotere
onkruiden zijnminder gevoelig.Wortelonkruiden worden alleen bovengrondsafgebrand.

werkingsprincipe: verstoort o.a. de ademhaling.

selectiviteitsprincipe: verschil in tijdstip vanopkomst tussen gewas enonkruid en,ingeval van toepassing bijopkomst,herstelmogelijkheid vanuit de
aardappelknol.

opnameweg: vnl. via de bovengrondse delen;ook enigermate via de grond.

gewasschade:wanneer gespoten wordt bijdeopkomst treedt enige bladverbranding
op,die schadelijker isnaarmate de opkomst van het gewas verder gevorderd is.

symptomen werking: bladverbranding.

dampspanning: geringe dampspanning.

wateroplosbaarheid:dinoseb-acetaat isingeringemate oplosbaar inwater (2,2

g/D.
Jiei^s^stentie^halfwaardetijd/werkingsduur:het middel heeft geringe nawerking en
wordt snelafgebroken inde grond (2-4 weken).

invloed op volggewassen: geen invloed op volggewassen.

vervangende gewassen:geen beperking t.a.v.vervangende gewassen.

£ij[tjij>heijij_

voor gebruiker: zeer giftig, vooral bijhoge temperatuur.
LD50 (oraal,rat),dinoseb-acetaat = 55mg/kg; giftig.

voormilieu: giftig voor wild, vissen enbijen.

voor belendende percelen:

veiligheidstermfjn:
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inv_loed_weerj_temperatuur:werking isweinig temperatuurafhankelijk;zelfsbij
5°C kan nog met succesworden gespoten.

luchtvochtigheid:voor een goed effect iseen hoge luchtvochtig
heid gedurende een langere tijdnodig (70%).

straling:

neerslag: voor een goed effect dient gespoten teworden op een
vochtige grond.Regen binnen 4-6 uur na toepassing isnietgewenst.

nachtvorst:

mengbaarheid met anderemiddelen:

rasgevoeligheid: geen beperkingen t.a.v.rassenkeuze.

invloed grond: bijvoorkeur spuiten op een vochtige grond.

aanvullende opmerkingen: vorstbestendig tot-10° C.

datum 2^aatste_ vrij^ig_ingj_6 juni 1985
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Receptnummer:7

werkzame stof(fen): dinoseb-acetaat/monolinuron (32,25%resp. 11,5%)

merk(en):

toelatingshouder(s):

spuitpoeders:- Ivorin Super

Hoechst Holland N.V.

vloeistoffen:

andere formuleringen (nl.):

dosering en factoren waarvan dezeafhankelijkis:
De dosering isafhankelijk van de grondsoort en deteelt:

pootaardappelen
grond met minder dan 3%humus

3kg/ha

cons.-/fabrieksaardapp.
4 kg/ha

grond met meer dan 30%slib of
meer dan 10%humus
andere grondsoorten

5kg/ha
4kg/ha

6kg/ha
5kg/ha

toepassingstechniek: de toepassing d.m.v.een vliegtuig isverboden.
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spuitvolume:

kosten: 97-194 gld./ha

gewasstadium: toepassen kort voor opkomst van de aardappelen (uiterlijk tot 2
dagen voor het doorkomen van de eerste aardappelen).

onkruid: zowel aanwezige, jonge onkruiden als onkruiden die nog moeten kiemen
worden bestreden.Dewerking op grassen isgoed tot het zeer jongekiemplantstadium.

werkingsprincipe:verstoort deademhaling en de fotosynthese.

selectiviteitsprincipe: bewortelingsdiepte en tijdstipvanopkomst.

opnameweg: via de bladeren envia deondergrondse delen.

gewasschade: zware neerslag na toepassing kan aanleiding geven tot gewasschade.

symptomen werking:
dampspanning: dampspanning vanmonolinuron is relatief hoog (1,5.10

-4
mmHg);

dampspanning van dinoseb-acetaat isverwaarloosbaar klein.
wateroplosbaarheid:oplosbaarheid monolinuron is 580mg/l (bij20°C ) ;
oplosbaarheid dinoseb-acetaat is 2,2 g/l.

j^ersi^sj-entjie^halfwaardetijd/werkingsduur:monolinuron heeft een langewerkingsduur en wordt binnen 2maanden afgebroken tot een voor planten
onschadelijk niveau.Langzame afbraak inzure,basische enhumusrijkegronden.
Dinoseb-acetaat heeft een geringe nawerking enwordt snelafgebroken in de grond (2-4 weken).

invloed op volggewassen: geen invloed op volggewassen.

vervangende gewassen:mogelijkheden als vervangend gewas bieden
duivebonen, stamslabonen, bruine bonen,spinazie enwortelen.
Rode klaver,witlof en raap worden ontraden als vervangend gewas.

^if_tjfgh_ejLd_j_

voor gebruiker: zeer giftig,vooral bijwarm weer,zowel bijinademing, bijaanraking met de huid als bijopname door de mond.
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LD50 (oraal,rat),dinoseb-acetaat = 55rag/kg;giftig.
LD50 (oraal,rat),monolinuron= 1800-2250mg/kg; licht giftig

voor milieu:

voor belendende percelen:

veiligheidstermijn:

inv1oed^weerj_temperatuur:

luchtvochtigheid:

straling:

neerslag: spuiten op een vochtige grond.

nachtvorst:

mengbaarheid met andere middelen:

rasgevoeligheid: geen beperkingen t.a.v.rassenkeuze.

invloed grond: spuiten op een vochtige,bezakte en fijnegrond.Een grofkluitige
grond vermindert heteffect.

aanvullende opmerkingen:

datum laatste^wijzi^ingj,6 juni 1985
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Receptnummer: 8

werkzame stof(fen): dinoseb-in-olie

merk(en):

toelatingshouder(s):

spuitpoeders:

vloeistoffen:- AAlotox-GC (240 g/l)

Schering AAgrunol B.V.

- Asepta DNBPLoofdoder (90 g/l)

Aseptafabriek B.V.

- Asepta DNBPLoofdoderExtra (250g/l)

Aseptafabriek B.V.

- Brabant DNBP in olie (200 g/l)

Chem.Fabr.Brabant J. W.

- Brabant DNBP olieGC (250g/l)

}

Voorbraak B.V.

- Chimac loofdood (250 g/l)

SchmidtC.N.,B.V.

- Dinoseb-in-olie-Agriben (90 g/l)

Agriben Nederland B.V.

- Dinoseb Olie Supra 275 (275 g/l)

R. vanWesemael B.V.

- Duphar Dinoseb in olie (275 g/l)

Duphar B.V.

- Jeboloofdood DNBP (200 g/l)

Luxan B.V.

- Liromort DNBP inolie (90 g/l)

Ligtermoet Chemie B.V.

- Liromort GC (250 g/l)

Ligtermoet Chemie B.V.

- Luxan Dinoseb olieConc. (250 g/l)

Luxan B.V.

- Shell DNBP in olie (90 g/l)

Shell Nederland Chemie B.V.

- ShellWN250(250 g/l)

ShellNederland Chemie B.V.

- Solamort (250 g/l)

Agriben Nederland B.V.

- Solamort S (250 g/l)

Agriben Nederland B.V.

- Vond Dinoseb olie GC (250 g/l)

Pennwalt Holland B.V.

- Caldon (550 g/l)

Hoechst Holland N.V.

(Caldon iseen speciale formulering

op basis van dinoseb,maar

isquawerking gelijkwaardig aan een

formulering op basis van

dinoseb-in-olie.)

andere formuleringen (nl.):
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dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is:de dosering isafhankelijk van
formulering en toepassingstijdstip.

formulering (gram per liter
90

200

240

tijdstip

dosering in liters per ha

voor of bij opkomst

15-20
11-15

na opkomst

10-12
7+-10

7è-10
5i-7|

actieve stof)

275

250

7|-10

7-9

1

5-7

Si-7
J ï '2

lage dosering: bijgunstige weersomstandigheden;
hoge dosering: alsde onkruiden groter zijnof alswaterpeper, straatgras of
spurrie voorkomen.
Bijgebruik vanCaldon geldt:
3 l/ha op klein enweinig afgehard onkruid, ophumusarme loss- en zandgronden,
op lichte kleigronden en op veenkoloniale gronden met minder dan 10%humus;
4 l/ha op afgeharde of grotere onkruiden,op gronden met meer dan 10%humus,
ofwanneer spurrie,waterpeper of straatgras voorkomen.

toepassingstechniek: Spuiten met grove druppel en lage druk.Een na-opkomstbespuiting uitvoeren met speciaal daarvoor ingerichte rijenspuit-apparatuur met
beschermkappen.Spuitdoppen met tophoek van 110° gebruiken.
De toepassing d.m.v. een vliegtuig isverboden.

spuitvolume:meer dan 600 1water/ha

kosten: 32-58 gld./ha

bijonderblad: 400 l/ha

gewasstadium: pootaardappelen: spuiten vóór opkomst of nâ opkomst tussen de
ruggen tot hetmoment waarop het gewas de rijensluit;
consumptie-en fabrieksaardappelen: spuiten voor opkomst,bijhet doorkomen van
de eerste aardappelen of na opkomst tussen de ruggen tothet moment waarop het
gewas de rijensluit.
Het merk Caldon niet spuiten na opkomst.

onkruid: bestrijding van reeds opgekomen eenjarige dicotyle onkruiden.Wortelonkruiden worden alleen bovengronds afgebrand.

werkingsprincipe: verstoort ademhaling en fotosynthese.
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selectiviteitsprincipe:
voor opkomst:verschil in opkomsttijdstip tussen gewas en onkruid;
bijopkomst :herstelmogelijkheid vanuit deaardappelknol;
na opkomst :selectieve toepassing van het herbicide.

opnameweg: vnl. via de bovengrondse delen;ook enigermate via de grond.

gewasschade:wanneer bijopkomst wordt gespoten kan enige bladverbranding optreden die schadelijker isnaarmate de opkomst verder gevorderd is.Wanneer het
gewas bijna-opkomstbehandeling in aanraking komt met de spuitvloeistof treedt
schade op.

symptomen werking: bladverbranding.

dampspanning: dedampspanning isverwaarloosbaar klein.

wateroplosbaarheid:de oplosbaarheid van dinoseb is 1g/l (slecht oplosbaar).
De oplosbaarheid van de in de formuleringen aanwezige zouten isgroter.

£ejLsjis_tentie_j_half
waardetijd/werkingsduur:het middel kan enige nawerking via
debodem vertonen (2-4weken).

invloed op volggewassen: geen invloed op volggewassen.

vervangende gewassen:geen beperkingen t.a.v.vervangendegewassen.

£ifti.gheidj_

voor gebruiker:Giftig bijinademing,bijaanraking met de huid en
bijopname door demond. Vooral giftig bijhogere temperatuur.
LD50 (oraal,rat),dinoseb = 58mg/kg;giftig.

voor milieu: giftig voor wild,vissen enbijen.

voor belendende percelen: tijdenstoepassing drift vermijdennaar
andere gewassen.Verstuiven van bespoten grond levert weinig gevaar op voor belendende percelen.

veiligheidstermljn:
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jjrvloed weerj_temperatuur: niet spuiten bijhoge temperaturen. Bijvoorkeur spuiten bij15-20° C.

luchtvochtigheid:bijvoorkeur spuiten bijhoge luchtvochtigheid
(70-80%).

straling: spuiten bijbewolkte lucht.

neerslag: spuiten op droge onkruiden.

nachtvorst:

mengbaarheid met anderemiddelen:menging ismogelijkmet metobromuron (recepten
19en 20),met metribuzin (recept 22)enmet linuron/monolinuron (recept17).

rasgevoeligheid: geen beperkingen t.a.v.rassenkeuze.

invloed grond:

aanvullende opmerkingen:

datum laat^te_ }SJzi-Bi-I±BJL ° j u n i 1985
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Receptnummer: 9

werkzame stof(fen): dinoterb (250 g/l)

toelatingshouder(s):

merk(en):
spuitpoeders:

vloeistoffen: -Herbogil vloeibaar

Schering AAgrunol B.V.

- Herbogil vloeibaar

Agriben Nederland B.V.

andere formuleringen (nl.):

dosering en factoren waarvan deze afhankelijkis:
6 l/ha bijtoepassing voor of bijopkomst;
5 l/ha bijna-opkomst toepassing.

toepassingstechniek: spuiten met grove druppel en lage druk.Een na-opkomstbespuiting uitvoeren met speciaal daarvoor ingerichte rijenspuit-apparatuur met
beschermkappen.Spuitdoppen met tophoek van 110° gebruiken.
De toepassing d.m.v.een vliegtuig isverboden.

spuitvolume:meer dan 600 1water/ha;

kosten: 79-95 gld./ha

bijonderblad: 400 l/ha
- 75-

gewasstadium: pootaardappelen: spuiten voor opkomst of na opkomst tussen de
ruggen tot hetmoment waarop het gewas de rijensluit;
consumptie- en fabrieksaardappelen: spuiten voor opkomst bijhet doorkomen van
de eerste aardappelen of na opkomst tussen de ruggen tot het moment waarop het
gewas de rijensluit.

onkruid: bestrijding van aanwezige eenjarige dicotyle onkruiden.Wortelonkruidenworden alleen bovengronds weggebrand.
Kleefkruid,kamille,perzikkruid en gele ganzebloem zijnalleen inhet kiemplantstadium goed tebestrijden.

werkingsprincipe:verstoort de ademhaling.

selectiviteitsprincipe:
voor opkomst:verschil inopkomsttijdstip tussen gewas en onkruid;
bijopkomst :herstelmogelijkheid vanuit deaardappelknol;
na opkomst :selectieve toepassing van hetherbicide.

opnameweg: vnl. via bovengrondse delen;ook enigewerking via de grond.

gewasschade:wanneer bijopkomst wordt gespoten kan enige bladverbranding optreden die schadelijker isnaarmate de opkomst verder gevorderd is.Wanneer hetgewas bijna-opkomstbehandeling inaanraking komt met de spuitvloeistof treedt
schade op.

symptomenwerking: bladverbranding.

dampspanning:

wateroplosbaarheid:goed oplosbaar als zout (het zuur is praktisch nietoplosbaar).

j^er_si^s_ten_ti^ej_halfwaardetijd/werkingsduur:het middel heeft een nawerking van
2-4 weken.

invloed opvolggewassen: geen invloed op volggewassen.

vervangende gewassen:geen beperkingen t.a.v.vervangendegewassen.
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K^-L^ishßi-^l.

voor gebruiker: kan ernstige vergiftiging veroorzaken bijopname
door demond,bijinademing enbijaanraking met de huid.
LD50 (oraal,rat),dinoterb =62mg/kg;giftig.

voormilieu:giftig voor bijen,vissen enwild.

voor belendende percelen: verstuiven van bespoten grond levert
weinig gevaar op voor belendende percelen.

veiligheidstermljn:

invloed weerj_temperatuur:

luchtvochtigheid:toepassen bijhoge luchtvochtigheid.

straling: toepassen bijgroeizaamweer.

neerslag: regen binnen 3uur na toepassing vermindert dewerking.

nachtvorst:

mengbaarheid met andere middelen:

rasgevoeligheid:geen beperkingen t.a.v.rassenkeuze.

invloed grond:

aanvullende opmerkingen:

datum l a a t s t e wijzigingj_ 6 j u n i 1985
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luchtvochtigheid:

straling: snelle werking bijfellezonneschijn.

neerslag: het middel kan eventueel gespoten worden tussen regenbuien door en zelfs tijdenslichte motregen.Evenwel bijvoorkeur
spuiten onder droge omstandigheden.

nachtvorst:

mengbaarheid met andere middelen:menging ismogelijkmet paraquat (zie ook:
recept27).

rasgevoeligheid: geen beperking t.a.v.rassenkeuze.

invloed grond:

aanvullende opmerkingen:

datum l a a t s t e wijzi&irvgj. 7 j u n i 1985
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Receptnummer: 11

werkzame stof(fen): DNOC50%

toelatingshouder(s):

merk(en):
spuitpoeders:-

pasta/vloeistoffen:

- AAdinol vloeibaar

Schering AAgrunol B.V.

- Aseptadenol

Aseptafabriek B.V.

- Brabant-DNOC vloeibaar

Chera.Fabr.Brabant J. W.

- Brabant-DNOC vloeibaar (V)

Voorbraak B.V.

- Duphar DNOC vloeibaar

Duphar B.V.

- Duphar Vloeibare DNOC

Duphar B.V.

- LuxanDNOC vloeibaar

Luxan B.V.

- Shell DNC vloeibaar

Shell Nederland Chemie B.V.

- Trifocide vloeibare DNOC

Pennwalt Holland B.V.

andere formuleringen (nl.):

dosering en factoren waarvan deze afhankelijkis:

8-13 kg/ha;de hoge dosering

bijeen zware onkruidbezetting.

toepassingstechniek: spuiten met grove druppel enweinig druk.De toepassing
d.m.v. een vliegtuig isverboden.

spuitvolume:600-800 1water/ha

kosten: 66-108 gld./ha

gewasstadium: toepassen voor opkomst van deaardappelen of bijhet doorkomen
van de eerste aardappelen; bijpootaardappelen in ieder geval voor opkomst.
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onkruid: bestrijding van vnl. kleine dicotyle onkruiden.Wortelonkruiden worden
slechts bovengronds weggebrand.

werkingsprincipe: verstoring van deademhaling ende fotosynthese.

selectiviteitsprincipe: verschil inopkomsttijdstip tussen gewas en onkruid en
in geval van toepassing bijde opkomst,herstelmogelijkheid vanuit deaardappelknol.

opnameweg: vnl.via bovengrondse delen;ook enigewerking via de grond.

gewasschade: indien bijconsumptie-en fabrieksaardappelen bijde opkomst wordt
gespoten kan enige bladverbranding optreden,die schadelijker isnaarmate de
opkomst van het gewas verder gevorderd is.

symptomen werking: bladverbranding; snelle werking bijwarm en zonnig weer.

dampspanning:

wateroplosbaarheid:het ammonium-zout ismatig oplosbaar (10g/l).

£er^s_is_ter£tJLej_halfwaardetijd/werkingsduur:hetmiddel heeft een nawerking van
2-4 weken.De nawerking is praktisch van weinig betekenis.

invloed op volggewassen: geen invloed op volggewassen; snelle
afbraak in de grond.

vervangende gewassen: geen beperkingen t.a.v.vervangende gewassen.

jiiftigheidj_

voor gebruiker: zeer giftige stof (vooral bijhoge temperaturen),
zowel bijinademing,bijaanraking met de huid en bijopname door
demond.
LD50 (oraal,rat),DNOC = 7-10 mg/kg; zeer giftig.

voor milieu: giftig voorwild, bijenenvissen.

voor belendende percelen: gedurende 3à5 dagen na toepassing
bestaat er grote kansop schade door overwaaien.
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veiligheidstermijn:

invloed_weerj_temperatuur: toepassen bijtemperaturen tussen de 5en 25° C.

luchtvochtigheid:niet toepassen bijlage luchtvochtigheid (<70%).

straling: spuiten bijbewolkt weer.

neerslag: niet toepassen als regen wordt verwacht kort na debespuiting.

nachtvorst: niet toepassen als nachtvorst wordt verwacht.

mengbaarheid met andere middelen: geen uitvloeier toevoegen.Menging met metobromuron (zie:recept 19)enmet linuron/monolinuron (recept 17)ismogelijk.

rasgevoeligheid:geen beperkingen t.a.v.rassenkeuze.

invloed grond:

aanvullende opmerkingen:

da_tum Laatste^ wij^ij>ingj_ 7 j u n i 1985
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Receptnummer: 12

werkzame stof(fen): EPTC

merk(en):

toelatingshouder(s):

spuitpoeders:

vloeistoffen: -Eptam 6E (766 g/l)

Ligtermoet Chemie B.V.

- Eptam 6E (766 g/l)

Stauffer-ChemicalNederland BV

andere formuleringen (nl.):
strooimiddelen:-Eptam 5G (5%)

Stauffer-Chemical Nederland BV

- Eptam 5%granulair (5%)

Ligtermoet Chemie B.V.

dosering en factoren waarvan deze afhankelijkis:
- strooimiddel: 125-150kg/ha
- vloeistof

:8,5-10 l/ha

Op zware gronden en/of bijzware kweekgrasbezetting de hoogste dosering gebruiken.

toepassingstechniek:toepassen op een droog grondoppervlak; na toepassing direct infrezen in de bovenste 10-15 cm van de bouwvoor,maar in elk geval enkele
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em'sonder de voren die na hetaanaarden ontstaan.Voor een goedewerking is
het nodig om voor de toepassing met één ofmeerdere (zware grond) bewerkingen
uit tevoeren om de rhizomen stuk temaken (ongeveer 14dagen voor het poten).

spuitvolume:

kosten: vloeistof: 270-318 gld./ha
granulaat: 594-713 gld./ha

gewasstadium: vlak voor het poten.

onkruid: speciaal ter bestrijding van kweekgras.Ten tijdevan toepassing staat
de kweek niet boven,maar dienen de ogen van de rhizomen weer activiteit te
vertonen.

werkingsprincipe: remming van de celdelingsprocessen.Remt de knop-ontwikkeling bijkweek-rhizomen.

selectiviteitsprincipe:

opnameweg: via coleoptiel (bijgrassen)enwortels.Voor sommige soorten heeft
EPTC zelfs invloed op rustende zaden.

gewasschade; verkleuring bijtehoge doseringen,zeker op slempgevoelige gronden.Vooral van belang bijpootaardappelen,waar dit zeker vermeden dient te
worden(selectieproblemen).

symptomen werking:
_2
dampspanning:EPTC isvluchtig (dampspanning = 1,6.10 mmH g ) .

wateroplosbaarheid:oplosbaarheid EPTC = 375mg/l.

Iiers^s^entiej_halfwaardetijd/werkingsduur: een werkingsduur op gevoelige eenjarige onkruiden van 6-8 weken.Na eenmaand isf van de oorspronkelijkehoeveelheid afgebroken of verdampt.

invloed op volggewassen: geen invloed op volggewassen.

vervangende gewassen:alsvervangend gewaskomen inaanmerking:
mais, bruine bonen,savooiekool en inmindere mate voederbieten,
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aardappelen, stamslabonen en schorseneren.

£ij[tigheidj_

voor gebruiker:LD50 (oraal,rat),EPTC = 1630mg/kg; licht giftig.

voor milieu:

voor belendende percelen:

veiligheidstermijn:

jjivloed.wee_rj_temperatuur: de vervluchtigingsverliezen kunnen toenemen bijstijgende temperatuur.

luchtvochtigheid:

straling:

neerslag: spuiten op een droge grond-oppervlakte;niet toepassen
onder natte omstandigheden, omdat dan teveel verdamping optreedt en dewerking minder is.

nachtvorst:

mengbaarheid met anderemiddelen:

rasgevoeligheid: geen beperkingen t.a.v.rassenkeuze.

invloed grond: toepassen op een droge grond-oppervlakte.Toegepast op een natte grond geeft veel dampverliezen en eenminder goede werking.Een grofkluitige
grond verhindert een goede verdeling van het middel.Dewerking op gronden met
meer dan 10%humuskan tegenvallen.
Schadekans op slempgevoelige gronden (zie: 'gewasschade').

aanvullende opmerkingen:
- het granulaat isvooral geschikt voor pleksgewijze toepassing;
- voor de bestrijding van breedbladige onkruiden blijfteen bespuiting voor opkomst van de aardappelen nodig.
datuinlaatste wij^ig_ingj_7juni 1985
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Receptnummer: 13

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

merk(en):

toelatingshouder(s):

spuitpoeders: -

vloeistoffen: fluazifop-butyl:
- Fusilade

ICIHolland B.V.

uitvloeier:
- AgralLN

ICIHolland B.V.

andere formuleringen (nl.):

dosering en factoren waarvan deze afhankelijkis:
De dosering isafhankelijk van de onkruidvegetatie:
- tegen kweekgras

2,5-3 1Fusilade + 2 1 Agral LN

(dehogere dosering inopenblijvende gewassen en zeer zware bezetting met deze
grassoort)
- tegen hanepoot
- tegen duist ofwindhalm

1

1Fusilade + 2 1 Agral LN

1,25-1,51Fusilade + 2 1 Agral LN

(dehoogste dosering op uitgestoelde planten)
- tegen graanopslag of wilde haver
- tegen opslag van raaigras

1,5
2
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1Fusilade + 2 1 Agral LN
1Fusilade + 2 1 Agral LN

toepassingstechniek:

spuitvolume:400-500 1water/ha

kosten: 132-338 gld./ha

gewasstadium: nade opkomst over een reeds flink ontwikkeld gewas,maar(bij
voorkeur)voordat het gewas de onkruiden bedekt (dus ruim voor het sluiten van
het gewas).Er geldt een veiligheidstermijn.

onkruid: toepasbaar vanaf het 3-5 bladstadium van de grasachtige onkruiden en
graanopslag tot begin doorschieten.Raaigrassen worden alleen in een jong stadium (2-4 bladstadium)bestreden.De onkruiden moeten goed aan de groeizijn.
Kweek moet tenminste 20cm lang zijn.Heeft enige dieptewerking op kweek.

werkingsprincipe: verstoring van de ademhaling.

selectiviteitsprincipe:

opnameweg: via de bladeren en enigszins via de ondergrondse delen.

gewasschade:

symptomen werking: na ongeveer 1week begint de afsterving die na 3-5 weken
volledig is.De afsterving begint bijde groeipunten.

dampspanning: de dampspanning van fluazifop-butyl isgering (0,4.10

mmH g ) .

wateroplosbaarheid:fluazifop-butyl isin geringemate oplosbaar (2 mg/l).

£e£si^st^entiej_halfwaardetijd/werkingsduur:hetmiddel blijft,zeker op lichte
gronden,enkele maanden in de grond aanwezig (de werkingsduur
kan ongeveer 1maand bedragen).

invloed op volggewassen: geen invloed op volggewassen.

vervangende gewassen:als vervangend gewasmoeten granen en gras
worden ontraden.

£iftij>jiejL_dj_

voor gebruiker: sterk irriterend voor de huid, irriterend voor
de ogen.LD50 (oraal,rat),fluazifop-butyl= 3328mg/kg; licht
giftig.

voor milieu: giftig voor vissen; lage giftigheid voorbijen.
Verboden inwaterwingebieden van 1oktober tot 1april.

voor belendende percelen:

veiligheidstermijn:niet later toepassen dan 8weken voor deoogst.
in.Y_l°.eÉ. ^Lei=Lr-L.temperatuur:

luchtvochtigheid:

straling:

neerslag: toepassen op een droog gewas enwanneer in de eerste
uren na de toepassing geen regenwordt verwacht.

nachtvorst:

mengbaarheid met andere middelen: niet mengen met andere bestrijdingsmiddelen.

rasgevoeligheid: geen beperkingen t.a.v.rassenkeuze.

invloed grond:

aanvullende opmerkingen: minimaal 1week voor of na toepassing geen andere
herbicide gebruiken of een grondbewerking toepassen.

d_a_tum.laatstewijzi£ingj_7 juni 1985

Receptnummer: 14

werkzame stof(fen): glyfosaat (360g/l) (+uitvloeier (820 g/l))

toelatingshouder(s):

merk(en):
spuitpoeders: -

vloeistoffen: glyfosaat;
- Roundup

Monsanto B.V.

- Roundup

Fa. Hogervorst-Stokman

- Agrichem Glyfosaat

Agrichem B.V.

- Van Eenennaam Glyfosaat

S. vanEenennaam &Zn b.v.

uitvloeier;
- Frigate

Ligtermoet Chemie B.V.

andere formuleringen (nl.):

dosering en factoren waarvan deze afhankelijkis:
De dosering isafhankelijk van de onkruidvegetatie en het toepassingstijdstip:
- voor het poten: .eenjarige breedbladige onkruiden:2-3 l/ha
. kweek en andere (overblijvende)grassen:4 l/ha of 2\ l/ha
+ Frigate (0,5%)
. breedbladige wortelonkruiden: 6 l/ha of 4 l/ha + Frigate
(0,5%)
Wanneer Frigate wordt gebruikt dient 0,5 1hiervan teworden toegevoegd per
100 1spuitvloeistof.
- na het afsterven van het loof:4-6 l/ha.
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toepassingstechniek:

spuitvolume: 200-400 1water/ha

kosten: 144-432gld./ha

gewasstadium: toepasbaar voor het poten en na het afsterven van het loof;
echter met het oog opeen zo goed mogelijk bestrijdingseffect niet later dan één
week voor de oogst.Voor de toepassing vóór het poten geldt een wachttermijn
voor een grondbewerking van 2-3 dagen (bestrijding eenjarige onkruiden)of 1-4
weken (afhankelijk van de snelheid waarmee demeerjarige onkruiden afsterven).

onkruid: bijtoepassing moeten deonkruiden goed ontwikkeld zijn.Kweekgrasmoet
10-15 cm lang zijn.De onkruiden mogen niet tezeer zijnafgehard.

werkingsprincipe: remming van de biosynthese van aromatische aminozuren.

selectiviteitsprincipe: bijde toepassing voor het poten iser selectiviteit
door afwezigheid van het gewas.Bijde toepassing kort voor de oogst is erselectiviteit doordat het gewas reeds isafgestorven en deonkruiden nog groei
vertonen.

opnameweg: via bovengrondse delen.

gewasschade:

symptomen werking: rood- of bruinverkleuring van de onkruiden.Graduele verwelking en vergeling van de onkruiden.Het afstervingsproces kan 1-4 weken in
beslag nemen.

dampspanning: glyfosaat is niet vluchtig.

wateroplosbaarheid:oplosbaarheid glyfosaat = 12g/l.

_p_er_si^s_teiitj^ej_halfwaardetijd/werkingsduur:hetmiddel wordt na contact met de
grond snel geinactiveerd enafgebroken.Geen nawerking.

invloed op volggewassen: door de snelle afbraak geen beperking
t.a.v.een volggewas.

vervangende gewassen: geen beperking t.a.v.een vervangend gewas
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in geval van toepassing voor het poten.

j3iftigheidj_

voor gebruiker:LD50 (oraal,rat),glyfosaat = 5600mg/kg;relatief niet giftig.

voor milieu: in bodem ofwater bouwt zich géén residu op.Geen
schadelijke bijwerking op microflora en-fauna.

voor belendende percelen:wat betreft dampwerking bestaat er
geen gevaar t.a.v.belendende percelen.

veiligheidstermijn:

jjivloed_weerj_temperatuur: bijniet tewarmweer met een hoge luchtvochtigheid
worden de beste resultaten verkregen.

luchtvochtigheid:eenhoge luchtvochtigheid komt dewerking ten
goede.

straling: fel zonnig weer,met hoge temperatuur,veroorzaakt een
te snelle doding van bovengrondse delen,waardoor teweinig
transport naar de ondergrondse delen kan plaatsvinden.

neerslag:niet toepassen als binnen 6uur regenwordt verwacht.

nachtvorst:

mengbaarheid met anderemiddelen: niet mengen met andere middelen.

rasgevoeligheid:geen beperking t.a.v.rassenkeuze.

invloed grond:

aanvullende opmerkingen:
- Frigate aan de spuittank toevoegen nadat deze voor driekwart met water is
gevuld en het herbicide is toegevoegd.
- Geen drijf
mest geven vlak vóór de bespuiting.
- Bijeen dichte onkruidbezetting verdient frezen of cultivateren voor het ploegen de voorkeur om deafstervende onkruidmassa goed door de grond tewerken.
datuinAaatste_wijz_i£_ingj_7 juni 1985
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Receptnummer: 15

werkzame stof(fen): glyfosaat (360 g/l)

toelatingshouder(s):

merk(en):
spuitpoeders: -

Agrichem b.v.

vloeistoffen: - Agrichem Glyfosaat
- Roundup

Monsanto b.v.

- Roundup

Fa.Hogervorst-Stokman

- Roundup

Imex-Hulst b.v.

- VanEenennaam Glyfosaat

S.v.Eenennaam &Zn b.v.

andere formuleringen (ni.):

dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is:33%-oplossing.

toepassingstechniek:gebruik maken van een onkruidbestrijker of een chemische
hak waarmee onkruiden individueel moetenworden aangestipt.

spuitvolume:

kosten: 72gld./l glyfosaat

gewasstadium: toepasbaar na opkomst ongeacht het gewasstadium. Er geldt echter
eenveiligheidstermijn.

onkruid:De onkruiden moeten voldoende bladmassa hebben enaan de groeizijn.
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Een onkruidbestrijker kan gebruikt worden als deonkruiden minstens 10cm boven
het gewas uitsteken.Bestrijding riet zie: 'gewasschade'.

werkingsprincipe: remming van de biosynthese van aromatische aminozuren.

selectiviteitsprincipe:gewaswordt niet in contact gebracht met hetmiddel.

opnameweg: via bovengrondse delen.

gewasschade:- planten die geraakt worden ondervinden schade;
- kans op schade wanneer kort na de toepassing regen valt ofwanneer de toepassing plaats vindt in een natgewas;
- i.v.m.kans op schade door guttatievocht dit recept niet gebruiken ter bestrijding vanriet.
symptomen werking: rood- of bruinverkleuring van de onkruiden.Graduele verwelking en vergeling van de bladeren.

dampspanning: glyfosaat isniet vluchtig.

wateroplosbaarheid:oplosbaarheid glyfosaat = 12g/l.

-EeHsisJ_entÂeJ-halfwaardetijd/werkingsduur:het middel wordt na contact met de
grond snel geïnactiveerd en afgebroken.Heeft geen nawerking.

invloed op volggewassen: door de snelle afbraak geen beperking
t.a.v.eenvolggewas.

vervangende gewassen:geen beperking t.a.v.vervangende gewassen.

&if.tigheidj_

voor gebruiker:LD50 (oraal,rat),glyfosaat = 5600mg/kg;relatief niet giftig.

voor milieu: in bodem ofwater bouwt zich geen residu op.Geen
schadelijke bijwerking opmicroflora en-fauna.

voor belendende percelen:

veiligheidstermijn:niet toepassen later dan4weken voor deoogst.
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;ijrvloed^eerj_temperatuur: bijniet tewarm weer met een hoge luchtvochtigheid
worden de beste resultaten verkregen.

luchtvochtigheid:een hoge luchtvochtigheid komt de werking ten
goede.

straling: fel zonnig weer,met hoge temperaturen, veroorzaken
een te snelle doding van bovengrondse delen,waardoor teweinig
transport naar de ondergrondse delen kan plaatsvinden.

neerslag: -niet toepassen alsbinnen 6 uur regen wordt verwacht;
- t.t.v.toepassing dienen onkruid en gewas droog te
zijn.

nachtvorst:

mengbaarheid met andere middelen: niet mengen met andere middelen.

rasgevoeligheid: geen beperking t.a.v.rassenkeuze.

invloed grond:

aanvullende opmerkingen:
- geen grondbewerking uitvoeren binnen 1-4 weken na toepassing,afhankelijk van
de snelheid waarmee dewortelonkruiden afsterven;
- geen drijf
mest geven vlak voor de behandeling.

d_atuinlaatste;wijzij>ingj_7juni 1985
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Receptnummer: 16

werkzame stof(fen): linuron

merk(en):

toelatingshouder(s):

spuitpoeders: - AA-linuron50%

Schering AAgrunol B.V.

- Afalon (47,5%)

Hoechst Holland N.V.

- Brabant Linuron (47%)

Chem. Fabr.Brabant J. W,

- Brabant Linuron-2 (47,5%)

Voorbraak B.V.

- Linuron 50WP (50%)

R. vanWesemael B.V.

- Shell linuron (50%)

Shell Nederland Chemie B.V.

- Du Pont Linuron 50 (50%)

DuPont deNemours Nederland b.v.

- Linuron spuitpoeder

Imex-HulstBV

vloeistoffen:

andere formuleringen (nl.):

dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is:1,5-2,5kg/ha.
Dehogere dosering gebruiken wanneerde grond rijker isaan slib en/of humus.
Op lossgronden de laagste dosering aanhouden.

toepassingstechniek:

spuitvolume:400-600 1water/ha

kosten: 110-183 gld./ha

gewasstadium: na de laatste keer aanaarden tot vóór opkomst.

onkruid: bijvoorkeur toepassen op onkruidvrijegrond.Onkruiden tot inhet jonge
kiemplantstadium worden evenwel nog bestreden.Op humusrijkegronden kan gewacht
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worden tot er al enig onkruid boven staat.De volgende onkruiden zijnalleen
voor opkomst gevoelig: duist,kamille,gele ganzebloem, kruiskruid, perzikkruid, straatgras,varkensgras en zwarte nachtschade.

werkingsprincipe:remt de fotosynthese.

selectiviteitsprincipe: bewortelingsdiepte.

opnameweg: via ondergrondse delen enviahet blad.

gewasschade: zware regenval na toepassing kan aanleiding geven tot gewasschade.

symptomen werking:

dampspanning: linuron heeft een geringe dampspanning (1,5.10

mm Hg bij24°C ) .

wateroplosbaarheid:oplosbaarheid linuron = 75mg/l (bij20°C ) .

£ersi.s_tenti_ej_halfwaardetijd/werkingsduur:hetmiddel heeft een langewerkingsduur.De half
waardetijd bedraagt 2maanden.Langzame afbraak in
zure, basische enhumusrijkegronden.

invloed op volggewassen: tussen toepassing en planten of zaaien
van een gevoelig gewas (bijv.sla,andijvie,komkommer)dienen 4
maanden te liggen,afhankelijk van dosering, weersomstandigheden
en grondsoort.

vervangende gewassen: op basis van hun gevoeligheid voor inde
grond aanwezig middel kunnen raap,schorseneer, augurk, boon,
spinazie, sla,witlof en andijvieniet als vervangend gewasgebruikt worden.Wel mogelijk zijnmais, gras,gerst,wortelen,
knolselderijen geplante kool of prei.

JLi£tij>heidj_

voor gebruiker: licht giftige stof.Huidcontact kan lichte huidirritatie veroorzaken.
LD50 (oraal,rat),linuron = 1500-3500mg/kg.

voor milieu:
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voor belendende percelen: verstuiven van grond naar belendende
percelen kan aanleiding geven tot schade (bijv.bijzaaiuien).

veiligheidstermijn:

in_vloed_weerj_temperatuur:

luchtvochtigheid:

straling:

neerslag: toepassen op een vochtige grond; enige neerslag na het
spuiten kan dewerking bevorderen.

nachtvorst:

mengbaarheid met anderemiddelen:

rasgevoeligheid: geen beperking t.a.v.rassenkeuze.

invloed grond: - toepassen op een bezakte,vochtige en fijnegrond;
- ophumusrijkegrond en op een droge grond valt dewerking vaak
tegen.

aanvullende opmerkingen:

datmn l_aatste^wijziging: 7juni 1985
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Receptnummer: 17

werkzame stof(fen): linuron/monolinuron (25%resp. 25%)

merk(en):

toelatingshouder(s):

spuitpoeders: - AArduron

Schering AAgrunol B.V.

- Afarin

Hoechst Holland N.V.

- Dustex spuitpoeder

Duphar B.V.

- Kombyrone

R. vanWesemael B.V.

- Kombyrone PL

Imex-Hulst B.V.

vloeistoffen: -

andere formuleringen (nl.):

dosering en factoren waarvan deze afhankelijkis:
De dosering isafhankelijk van de grondsoort:
- 1 , 5 kg/ha op zand-en zavelgrond (tot 3% humus);
- 2kg/ha op gronden metmeer humus (3-6%)en kleigronden;
- 2\ kg/ha op zeer humusrijkegronden (tot15%);
- 3kg/ha op zgn.dalgronden (metmeer dan 15%humus).
In pootaardappelen steeds 2/3 van bovengenoemde doseringen hanteren.

toepassingstechniek:

spuitvolume:minimaal4001water/ha

kosten:64-128gld./ha
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gewasstadium: toepassen 2-3 dagen na de laatste keer aanaarden tot 1week nadien.Alleen in fabrieksaardappelen kan tot kort voor opkomst worden gespoten.

onkruid: bestrijdteenjarige onkruiden.Bijvoorkeur spuiten op onkruidvrije
grond. Aanwezige onkruiden tot het jonge kiemplantstadium worden eveneensbestreden.Op zeer humusrijke gronden wachten tot de eerste onkruiden kiemen.

werkingsprincipe: remt de fotosynthese.

selectiviteitsprincipe: bewortelingsdiepte.

opnanieweg:via de ondergrondse delen en enigszins via het blad.

gewasschade:zware regenval na toepassing kan aanleiding geven tot gewasschade.

symptomen werking:

dampspanning:monoiinuron heeft een relatief hoge dampspanning (1,5.10

mmHg

-4

bij22°C ) ;
linuron heeft een geringe dampspanning (1,5.10

mmHg bij24°C ) .

wateroplosbaarheid:oplosbaarheid monoiinuron = 580mg/l;
oplosbaarheid linuron = 75mg/l.

j^er^si_st_e_nt2_ej_halfwaardetijd/werkingsduur:het middel heeft een langewerkingsduur; langzame afbraak in zure,basische en humusrijke gronden.

invloed op volggewassen: tussen toepassing en planten of inzaai
van een gevoelig gewas (bijv.sla,andijvie,komkommer)dienen 4
maanden te liggen,afhankelijk van dosering, weersomstandigheden
en grondsoort.

vervangende gewassen: ontraden worden: sla,andijvieenkomkommer.

jùj^t^gheid^

voor gebruiker:na huidcontact kan huidirritatie optreden.
LD50 (oraal,rat),monoiinuron = 1800-2250mg/kg;licht giftig;
LD50 (oraal,rat),linuron = 1500-3500mg/kg; licht giftig.

voormilieu:
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voor belendende percelen: verstuiven van grond naar belendende
percelen kan aanleiding geven tot schade (bijv.bijzaaiuien).

veiligheids!:ermijn:

in/vloed.weer_j_temperatuur:

luchtvochtigheid:

straling:

neerslag: toepassen op een vochtige grond. Enige neerslag na toepassing bevordert de werking.Te veel neerslag vermindert dewerking en geeft kans op gewasschade.

nachtvorst:

mengbaarheid met anderemiddelen: indien gespotenwordt op grotere onkruiden
(2-bladstadiuraen oudere)kan een contactherbicide (DNOC,dinoseb-in-olie,
paraquat)bijgemengd worden.De dosering van linuron/monolinuron op dedalgronden indit geval verlagen naar 2kg/ha.

rasgevoeligheid: geen beperkingen t.a.v.rassenkeuze.

invloed grond:- toepassen op een vochtige, bezakte en fijnegrond;
- ophumusrijkegrond en opdroge grond valt de werking vaak
tegen.

aanvullende opmerkingen:

datum_laatste__^ijzi_g.ijigj_7 juni 1985

101

voor milieu: niet spuiten tijdensde bloei van onkruiden i.v.m.
giftigheid voor bijen.In geringemate toxisch voor waterorganismen.

voor belendende percelen: i.v.m.kans op schade aan belendende
percelen rekening houden met de windrichting. Vooral witlof,
bieten ineen jong stadium en spruitkool zijngevoelig.

veiligheidstermijn:niet toepassen na 4weken voor deoogst.

jjvvloed_wee_rj_temperatuur: spuiten bijgroeizaam weer.Langzame werkingbij
lage temperatuur (<10°C ) .

luchtvochtigheid:spuiten bijhoge relatieve luchtvochtigheid.

straling: bedekte lucht bevordert dewerking.

neerslag: toepassen op een droog gewas.Niet spuiten als er regen
dreigt; een droge periode van 12uur na toepassing isnodig.

nachtvorst:niet spuiten als er nachtvorst dreigt.

mengbaarheid met andere middelen:menging ismogelijkmet bentazon (recept4 ) .

rasgevoeligheid: geen beperkingen t.a.v.rassenkeuze.

invloed grond:

aanvullende opmerkingen:
- MCPA-25%kan in een dosering van 2 l/ha ingezet worden als noodmaatregel ter
bestrijding van doorwas.Spuiten wanneer de helft van de aardappelplanten aan
één of meer knollen kieming vertoont.Bijaanhoudend droog weer en bijeenhernieuwde hitte-periode kan de bespuiting in dezelfde dosering naminimaal 10
dagen herhaald worden.Niet toepassen vóór de grootste knollen 28mm zijnen
eveneens niet meer in augustus,omdat in die periode doorwas dekwaliteit niet
meer beinvloedt.

datmn laatstewijziging^10juni 1985
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Receptnummer: 19

werkzame stof(fen):metobromuron (50%)

toelatingshouder(s):

merk(en):

Ligtermoet Chemie B.V.

spuitpoeders:- Patoran

BASF Nederland B.V

- Patoran BASF

vloeistoffen:

andere formuleringen (nl.):

dosering en factoren waarvan deze afhankelijkis:
De dosering isafhankelijk van de grondsoort:
- 2kg/ha op lichte zavelgronden,humusarme zandgronden, rivierklei,loss en
op gronden waarvan bekend isdat ze gemakkelijk reageren op bodemherbiciden;
- 3kg/ha op zandgronden tot 5%humus en kleigronden tot 40%slib;
- 4kg/ha ophumusrijkezand- endalgronden en op zware kleigronden.
In pootaardappelen afhankelijk van de grondsoort 1^—2^kg/ha gebruiken.

toepassingstechniek:

spuitvolume: tenminste 600 1water/ha

kosten: 60-161 gld./ha
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gewasstadium: toepassen na de laatste keer aanaarden tot voor opkomst van het
gewas.

onkruid: bestrijdt eenjarige onkruiden.Bijvoorkeur spuiten op een onkruidvrije
grond.Aanwezige onkruiden tot inhet jonge kiemplantstadium worden eveneens
bestreden.Ophumusrijkezand-en dalgronden wachten tot de eerste onkruiden
bovenstaan.

werkingsprincipe:remming van de fotosynthese.

selectiviteitsprincipe: bewortelingsdiepte.

opnameweg: via ondergrondse delen envia het blad.

gewasschade: kans op opbrengstderving als op kleigronden kort voor opkomst
wordt gespoten.

symptomen werking:

dampspanning: de dampspanning isgering (3.10

mmHg bij20°C ) .

wateroplosbaarheid:deoplosbaarheid is gering (330 mg/l).

H e ü s A s L e Htiej_half
waardetijd/werkingsduur:het middel heeft een langewerkingsduur (2maanden).

invloed op volggewassen:

vervangende gewassen:alsvervangend gewas komen inaanmerking:
spinazie en inmindere mate aardappelen.
Niet mogelijk zijn:bieten,raaigras,schorseneer,witlof ensla.

iLifti£heidj_

voor gebruiker: licht giftige stof.
LD50 (oraal,rat),metobromuron = 2600mg/kg.

voor milieu:

voor belendende percelen:

veiligheidstermijn:
- 106

inV-lo.ed.weerj_temperatuur:

luchtvochtigheid:

straling:

neerslag: spuiten op een vochtige grond.Enige neerslag na de
toepassing bevordert dewerking.

nachtvorst:

mengbaarheid met andere middelen:
- mengbaar met dinoseb-in-olie (recept 2 0 ) ,DNOC (8-10kg/ha)of dinoterb (6
l/ha) wanneer reeds veel onkruid boven staat.

rasgevoeligheid: geen beperkingen t.a.v.rassenkeuze.

invloed grond:- toepassen op een vochtige, bezakte en fijnegrond;
- ophumusrijkegrond en op droge grond kan de bodemwerking tegenvallen.

aanvullende opmerkingen:

^datum l_aatj3te wijgij>ingj_ 10 j u n i 1985
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Receptnummer: 20

werkzame stof(fen): metobromuron (50%)- dinoseb-in-olie

toelatingshouder(s):

merk(en):
spuitpoeders: metobromuron
- Patoran (50%)

Ligtermoet Chemie B.V.

- Patoran BASF (50%)

BASF Nederland B.V.

vloeistoffen: dinoseb-in-olie
AAlotox-GC

Schering AAgrunol B.V.

Asepta DNBPLoofdoder (90 g/l)

Aseptafabriek B.V.

Asepta DNBP Loofdoder Extra (250g/l)

Aseptafabriek B.V.

Brabant DNBP in olie (200 g/l)

Chem.Fabr.Brabant JWVoor-

Brabant DNBP olie GC (250g/l)

'

braak B.V.

Chimac loofdood (250 g/l)

Schmidt C.N..B.V.

Dinoseb-in-olie-Agriben (90 g/l)

Agriben Nederland B.V.

Dinoseb olie Supra 275 (275 g/l)

R. vanWesemael B.V.

Duphar dinoseb-in-olie (250 g/l)

Duphar B.V.

Jeboloofdood-DNBP (200 g/l)

Luxan B.V.

Liromort DNBP in olie (90 g/l)

Ligtermoet Chemie B.V.

LiromortGC (250 g/l)

Ligtermoet Chemie B.V.

Luxan Dinoseb olie conc. (250 g/l)

Luxan B.V.

Shell DNBP in olie (90 g/l)

Shell Nederland Chemie B.V.

ShellWN 250 (250 g/l)

Shell Nederland Chemie B.V.

Solamort (250 g/l)

Agriben Nederland B.V.

Solamort S (250 g/l)

Agriben Nederland B.V.

Vond Dinoseb olie GC (250 g/l)

Pennwalt Holland B.V.

andere formuleringen (nl.):
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dosering en factoren waarvan deze afhankelijkis:
- metobromuron

:op zware enhumusrijkegronden - 2 kg/ha
op overige gronden

-1-jkg/ha

- dinoseb-in-olie:afhankelijk van de formulering
- 90g/l: 15-20 l/ha

- 250 g/l:7|-10 l/ha

- 200g/l: 10-12 l/ha

- 275 g/l:7 - 9 l/ha

- 240 g/l:7|-10 l/ha
De lage dosering aanhouden bijgunstige weersomstandigheden.
De hoge dosering toepassen als de onkruiden groter zijnofals waterpeper,
straatgras of spurrie voorkomen.

toepassingstechniek:de toepassing d.m.v. een vliegtuig isverboden.

spuitvolume: tenminste 600 1water/ha

kosten: 104-138 gld./ha

gewasstadium: toepassen kort voor opkomst van de aardappelen.

onkruid: spuiten op jonge eenjarige onkruiden.Zowel deaanwezige onkruiden
als de onkruiden die nog moeten kiemen worden bestreden.Van akkerviooltje,
opslag van koolzaad, kleefkruid en ereprijsworden alleen de reeds gekiemde
exemplaren gedood.

werkingsprincipe:verstoort deademhaling en de fotosynthese.

selectiviteitsprincipe: bewortelingsdiepte en verschil in opkomsttijdstip tussen gewas en onkruid.

opnameweg: via blad en ondergrondse delen.

gewasschade: hoe dichter voor opkomst gespoten wordt,hoe meer kans op schade
op kleigronden.

symptomen werking: bladverbranding.

dampspanning: de dampspanning van dinoseb enmetobromuron is verwaarloosbaar
klein.

wateroplosbaarheid:oplosbaarheid metobromuron = 330mg/l;
oplosbaarheid dinoseb = 1g/l;de zouten zijnbeteroplosbaar.
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persistentie;half
waardetijd/werkingsduur:lange werkingsduur.

invloed op volggewassen:

vervangende gewassen:als vervangend gewas komen in aanmerking:
spinazie en inmindere mate aardappelen.
Niet mogelijkzijn:bieten,raaigras,schorseneer,witlof ensla.

jiiftigheidj_

voor gebruiker: dinoseb is giftig,vooral bijhoge temperaturen,
zowel bijinademing, bijopname door demond en bijaanraking met
de huid.
LD50 (oraal,rat),dinoseb = 58mg/kg; giftig.
LD50 (oraal,rat),metobromuron = 2600mg/kg; licht giftig.

voor milieu: dinoseb isgiftig voor wild, vissen enbijen.

voor belendende percelen: tijdenstoepassing drift vermijdennaar
andere gewassen.

veiligheidstermrjn:

in_vloed_weerj_temperatuur: niet spuiten bijhoge temperaturen.Bijvoorkeur
spuiten bij15-20° C.

luchtvochtigheid:bijvoorkeur spuiten bijhoge luchtvochtigheid.

straling: spuiten bijbewolkte lucht.

neerslag: spuiten op een vochtige grond en droge onkruiden.

nachtvorst:

mengbaarheid met andere middelen:

rasgevoeligheid: geen beperking t.a.v.rassenkeuze.

invloed grond:- toepassen op een vochtige,fijneen bezakte grond;
- op humusrijkeen op droge grond kan dewerking vanmetobromuron via de grond tegenvallen.
- 110-

aanvullende opmerkingen:

datum l a a t s t e wijzi&ingj. 10 j u n i 1985
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Receptnummer:21

werkzame stof(fen): metobromuron/terbutryn (25 resp. 25%)

merk(en):

toelatingshouder(s):

spuitpoeders:- Igrater

Ligtermoet Chemie B.V.

vloeistoffen: -

andere formuleringen (nl.):

dosering en factoren waarvan deze afhankelijkis:
De dosering isafhankelijk van de grondsoort en de vroegrijpheid:
- op zandgronden tot 5%humus,op lossgronden en zavelgronden (tot 25% slib):
3-4 kg/ha;
- op humusrijkezandgronden,dalgronden enkleigronden: 4-5 kg/ha.
Op pootaardappelen en vroege en middenvroege consumptie-en fabrieksaardappelen
de lage dosering aanhouden.Op middenlate en late consumptie-en fabrieksaardappelen de hoge dosering aanhouden.

toepassingstechniek:
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spuitvolume:minimaal 3001water/ha

kosten: 104-173 gld./ha

gewasstadium: vanaf de laatste keer aanaarden tot kort voor opkomst.

onkruid: bijvoorkeur spuiten opkiemende onkruiden.Het middel heeft een goede
contactwerking.

werkingsprincipe:remt de fotosynthese.

selectiviteitsprincipe: bewortelingsdiepte.

opnameweg: via deondergrondse delen en via de bladeren.

gewasschade:

symptomen werking:

dampspanning: zeer geringe dampspanning.

wateroplosbaarheid:oplosbaarheid terbutryn = 58mg/l;
oplosbaarheid metobromuron = 330mg/l.

persistentie;half
waardetijd/werkingsduur:lange werkingsduur.

invloed op volggewassen: vrijsnelle afbraak, zodat geen problemenvoor een volgteelt bestaan.

vervangende gewassen:

£iftij3hejLdj_

voor gebruiker:
LD50 (oraal,rat),metobromuron = 2600mg/kg; licht giftig;
LD50 (oraal,rat),terbutryn = 2400-2980mg/kg; licht giftig.
voor milieu: giftig voor vissen.
voor belendende percelen:
veiligheidstermijn:

inv1oed_weer_j_temperatuur:

luchtvochtigheid:
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straling:

neerslag: spuiten op een vochtige grond.

nachtvorst:

mengbaarheid met anderemiddelen:

rasgevoeligheid: geen beperkingen t.a.v.rassenkeuze.

invloed grond: spuiten op een vochtige en voldoende bezakte grond.

aanvullende opmerkingen:

datumJLaatstew[zig_ingj_10juni 1985
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Receptnummer: 22

werkzame stof(fen):metribuzin (70%)

merk(en):

toelatingshouder(s):

spuitpoeders:

vloeistoffen:

andere formuleringen (nl.)î
spuitkorrels: - Sencor WG (70%)

Bayer Nederland B.V.

dosering en factoren waarvan deze afhankelijkis:
consumptie-aardappelen:grond 0-20% slib -0,75 kg/ha
grond 20-40% slib - 1kg/ha
grond 40-50% slib - 1,5 kg/ha
fabrieksaardappelen

:0,75-1kg/ha

toepassingstechniek:

spuitvolume:

kosten: 93-186 gld./ha
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gewasstadium: toepasbaar in consumptie-aardappelen vanaf de laatste keer aanaarden tot enkele dagen voor opkomst en in fabrieksaardappelen kort voor ofbij
opkomst tot 50%van deaardappelen boven isen niet meer dan4 blaadjesheeft.
Niet in pootaardappelen.

onkruid: bestrijding van kiemende (bodemwerking)en aanwezige (contactwerking)
onkruiden.Zwarte nachtschade,varkensgras en zwaluwtong zijnvoor de contactwerking gevoeliger dan voor de bodemwerking, zodat wanneer deze onkruiden voorkomen zo laatmogelijkmoet worden gespoten.Ook ophumusrijkezand-en dalgrondenmoet zo laat mogelijkgespoten worden om de contactwerking optimaal tebenutten.

werkingsprincipe:remt de fotosynthese.

selectiviteitsprincipe:

opnameweg: via bladeren en via de grond.

gewasschade: bijveel neerslag,op lichte grondsoorten of bijte hoge doseringen
reageren enkele consumptierassen met lichte nerfverkleuringen (zie rasgevoeligheid)en kan enige opbrengstderving verwacht worden.Onder koude en natte omstandigheden isermeer kansop fytotoxiciteit.
Voor de toepassing bijopkomst moet rekening worden gehouden met bladverbranding en/of bladverkleuring.

symptomen werking: vergeling van bladnerven en hele bladeren.

dampspanning: de dampspanning van metribuzin isverwaarloosbaar klein (10

mm

Hg bij20°C ) .

wateroplosbaarheid: metribuzin heeft een vrijhoge oplosbaarheid (1,2g/l).

persistentie;half
waardetijd/werkingsduur:langewerkingsduur (3-4maanden).Op
bepaalde grondsoorten kan denawerking tegenvallen (zie:'invloed grond').

invloed op volggewassen: na de oogst dient een kerende grondbewerking teworden uitgevoerd.Bijextreme overdosering kan bijde
volggewassen bieten en granen schade optreden.
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vervangende gewassen:m ais enaardappelen zijnals vervangend gewasmogelijk.Niet mogelijk zijn:bieten,granen,bonen,erwten,
klaver,raap,savooiekool,schorseneer,witlof, sla,spinazie en
wortelen.

JLiftigheid_£_

voor gebruiker: enigszins giftig bijopname door demond.
LD50 (oraal,rat),metribuzin = 2200mg/kg; licht giftig.

voor milieu:- hetmiddel isniet giftig voor vogels,vissen en
bijen:
- niet inwaterwingebieden op gronden met minder
dan 2%organische stof enminder dan 10%afslibbaar toepassen.

voor belendende percelen:

veiligheidstermijn:

invloed weer;temperatuur: niet spuiten boven de 25°C.

luchtvochtigheid:

straling:

neerslag: spuiten onder droge omstandigheden.Neerslag zal de
werking via de grond bevorderen.

nachtvorst:

mengbaarheid met andere middelen:wanneer kweek voorkomt kan 0,75 kg metribuzin
gemengd worden met 21 paraquat (recept 2 4 ) .Wanneer kleefkruid aanwezig is,
kan gemengd wordenmet dinoseb-in-olie.

rasgevoeligheid:
^o^sunu^ti^e^aa^rdajrpe^le^n^tolerante rassen zijn:Alcmaria,Alpha,Amaryl,Bintje,
Carmen,Climax,Clivia,Doré,Furore,Gineke,Grata,Hansa,Libertas,Parel,
Pimpernel,Saskia,Saturna en Sirtema.Bijveel neerslag na toepassing, op
lichte gronden of bijte hoge doseringen reageren o.a.Eersteling,Eigenheimer,
Irene,Kronia,Lekkerlander enMeerlander ongunstig opmetribuzin.Civa,Jaerla,
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Multa, Sinaeda,Spartaan enVoran zijngevoelig.
^atai_ejçsaa£dapp_eleri:tolerante rassen zijn:Adonis,Amalfy,Amigo,Astarte,
Aurora,Eba,Ehud,Element,Grata,Hansa,Mara,Mentor,Prevalent,Procura,
Prominent,Proton,Pruceres,Prumex,Saturna enThola.Toepassingen op andere
rassen wordt ontraden.

invloed grond: spuiten op een bezakte en vochtige rug.Dewerking via de grond
iswisselvallig op gronden met meer dan 5%humus en/of meer dan 50%slib.Op
lichte gronden kunnen enkele consumptierassen ongunstig reageren (zierasgevoeligheid).Niet toepassen op zandgronden met minder dan 1%humus.
Inwaterwingebieden geldt een grondsoortbeperking (zie: milieu).

aanvullende opmerkingen:

datumJLajatstewijz_ig_ingj_10juni 1985
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Receptnummer: 23

werkzame stof(fen):metribuzin (70%)

merk(en):

toelatingshouder(s):

spuitpoeders:

vloeistoffen:

andere formuleringen (nl.):
spuitkorrels:- Sencor WG

Bayer Nederland B.V.

dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is:0,25 kg/ha.

toepassingstechniek: gebruik maken van onderbladbespuitingsapparatuur als vóór
de bloeiwordt gespoten.De stengels mogen daarbijworden geraakt.

spuitvolume:

kosten: 31 gld./ha

gewasstadium: toepasbaar na opkomst zowel voor als na de bloei inconsumptieen fabrieksaardappelen.Echter niet later spuiten dan 4weken voor deoogst.
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onkruid: bestrijding van voornamelijk aanwezige onkruiden.

werkingsprincipe:remt de fotosynthese.

selectiviteitsprincipe:

opnameweg: via bladeren en via de grond.

gewasschade: enkele consumptierassen kunnen reagerenmet lichte nerfverkleuringen (zie:rasgevoeligheid) en enige opbrengstderving.Onder koude en natte
omstandigheden isermeer kans op fytotoxiciteit.

symptomen werking: vergelingen van bladnerven en hele bladeren.

dampspanning: de dampspanning van metribuzin isverwaarloosbaar klein (10

mm

Hg bij20°C ) .

wateroplosbaarheid:de oplosbaarheid vanmetribuzin isvrijhoog (1,2g/l).

persistentie;half
waardetijd/werkingsduur:het middel heeft enige nawerking.

invloed op volggewassen: na de oogst dient een kerende grondbewerking teworden uitgevoerd. Bijextreme overdosering kan bijde
volggewassen bieten en granen schade optreden.

vervangende gewassen:niet van toepassing.

j^iftj^gheicf^ voor gebruiker: enigszins giftig bijopname via de mond.
LD50 (oraal,rat),metribuzin = 2200mg/kg; licht giftig.

voor milieu:-hetmiddel isniet giftig voor vogels,vissen en
bijen;
- niet inwaterwingebieden gebruiken op gronden met
minder dan 2%humus en 10%afslibbaar.

voor belendende percelen:

veiligheidstermijn:niet later toepassen dan 4weken voor deoogst.
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invloed weer; temperatuur: niet spuiten bijtemperaturen boven de 25 C.

luchtvochtigheid:

straling:

neerslag: spuiten onder droge omstandigheden.Neerslag zal de
werking via degrond bevorderen.

nachtvorst:

mengbaarheid met andere middelen:

rasgevoeligheid:
œjisump_ti^e^aa_rd^a_D_pe_le_nj_tolerante rassen zijn:Alcmaria,Alpha,Amaryl,Bintje,
Carmen,Climax,Clivia,Doré,Furore,Gineke,Grata,Hansa,Libertas,Parel,
Pimpernel,Saskia,Saturna enSirtema.Bijveel neerslag na toepassing,op
lichte gronden of bijoverdosering reageren o.a.Eersteling,Eigenheimer,Irene,
Kronia,Lekkerlander enMeerlander ongunstig opmetribuzin.Civa,Jaerla,Milita, Sinaeda,Spartaan en Voran zijngevoelig.
^a_brj^e]csa_ar_dap^el_eji:tolerante rassen zijn:Adonis,Amalfy,Amigo,Astarte,
Aurora,Eba,Ehud,Element,Grata,Hansa,Mara,Mentor,Prevalent,Procura,
Prominent,Proton,Pruceres,Prumex,Saturna enThola.Toepassingen op andere
rassen wordt ontraden.

invloed grond:- op lichte gronden kunnen enkele consumptierassen ongunstig
reageren (zie:'rasgevoeligheid');
- inwaterwingebieden geldt een grondsoortbeperking (zie:'milieu').

aanvullende opmerkingen: goed bruikbaar alsaanvullende bespuiting na een vooropkomst toediening metmetribuzin (recept22).

dattim l a a t s t e , wjzij>.ingj_ 10 j u n i 1985

- 121 -

Receptnummer: 24

werkzame stof(fen):metribuzin (70%)+ paraquat (200 g/l)

toelatingshouder(s):

merk(en):
spuitpoeders:

vloeistoffen: paraquat:
- Agrichem Paraquat

Agrichem B.V.

- V.d.Boom-Paraquat

C. v.d. Boom

- Gramoxone

H. J. B. van Dillen

- Gramoxone

Fa. Hogervorst-Stokman

- Gramoxone

ICIHolland B.V.

- Gramoxone

Fa.Jan Kraats

- Luxan Paraquat vloeibaar

Luxan B.V.

- Luxan Paraquat-G

Luxan B.V.

andere formuleringen (nl.):
spuitkorrels;metribuzin:
- Sencor WG

Bayer Nederland B.V.

dosering en factoren waarvan deze afhankelijkis:
metribuzin:0,75 kg/ha
paraquat :2

l/ha

toepassingstechniek:

spuitvolume:

kosten: 146 gld./ha

gewasstadium:toepasbaar op zand-en dalgrond inconsumptie-aardappelen kort
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voor opkomst en in fabrieksaardappelen kort voor of bijde opkomst tot uiterlijk
50% opkomst.Niet in pootaardappelen.

onkruid: bestrijding van aanwezige enkiemende onkruiden.Wortelonkruiden (o.a.
kweek)worden bovengronds afgebrand. Nakiemersvan zwarte nachtschade,zwaluwtong en varkensgras zijnminder of niet gevoelig.

werkingsprincipe:remming van de fotosynthese.

selectiviteitsprincipe:de toepassingsmogelijkheid van paraquat berust op het
niet aanwezig zijnvan gewasplanten of het herstelvermogen vanuit de knol.

opnameweg:via het blad en via de grond.

gewasschade:onder bepaalde omstandigheden reageren enkele consumptierassen
met lichte nerfverkleuringen (zie: 'rasgevoeligheid').Onder koude en natte
omstandigheden is ermeer kans op fytotoxiciteit.Wanneer bijopkomst wordt gespoten isdekans op schade groter naarmate later wordt gespoten.

symptomen werking: vergeling,verbruining en verdorring van de bladeren.
Snelle doding bijfellezonneschijn.

dampspanning: zowel paraquat alsmetribuzin zijnniet vluchtig.

wateroplosbaarheid:paraquat iserg goed oplosbaar; oplosbaarheid metribuzin =
1,2 g/l.

persistentie;half
waardetijd/werkingsduur:lange werkingsduur (metribuzin).De
werkingsduur kan tegenvallen op bepaalde grondsoorten (zie: 'invloed grond'). Paraquat heeft geen nawerking en iszeer persistent (sterke adsorptie aan gronddeeltjes).

invloed op volggewassen: na deoogst dient een kerende grondbewerking teworden uitgevoerd. Bijextreme overdosering kanbij
volggewassen bieten en granen schade optreden.

vervangende gewassen:mais enaardappelen zijnals vervangend gewasmogelijk.Niet mogelijk zijn:bieten,granen,bonen,erwten,
klaver, raap,savooiekool,schorseneer,witlof,sla,spinazie en
wortelen.
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£iftigh.eidj_

voor gebruiker:
paraquat:giftig bijopname door demond,bijinademing en bijaanraking met dehuid.LD50 (oraal,rat)= 150mg/kg; giftig,
metribuzin: enigszins giftig bijopname via demond.
LD50 (oraal,rat)= 2200mg/kg; licht giftig.

voor milieu: -metribuzin isniet giftig voor vogels,vissen en
bijen;
- niet toepassen inwaterwingebieden op gronden met
minder dan 2%humus enminder dan 10%afslibbaar.

voor belendende percelen: drift van de spuitnevel kan schade toebrengen aan gewassen op belendende percelen.Vooral granen,
koolzaad en bieten zijngevoelig.

veiligheidstermijn:

invloed weer; temperatuur: niet spuiten bijtemperaturen boven de 25°C.

luchtvochtigheid:

straling: snelle werking bijzonnig weer.Het effect op overjarige
onkruiden isgroter bijeen langzame werking.

neerslag: spuiten onder droge omstandigheden.Neerslag na detoepassing zal de bodemwerking vanmetribuzin ten goedekomen.

nachtvorst:

mengbaarheid met anderemiddelen:

rasgevoeligheid:
^on^sum^tji_e^acird_a_pj)e_lenj_tolerante rassen zijn:Alcmaria,Alpha,Amaryl,Bintje,
Carmen,Climax,Clivia,Doré,Furore,Gineke,Grata,Hansa,Libertas,Parel,
Pimpernel,Saskia,Saturna en Sirtema.Bijveel neerslag na toepassing,op
lichte gronden of bijtehoge doseringen reageren o.a.Eersteling,Eigenheimer,
Irene,Kronia,Lekkerlander enMeerlander ongunstig opmetribuzin.
Civa,Jaerla,Multa, Sinaeda,Spartaan en Voran zijngevoelig.
f_aj^riej<saar_djyy3elen_:tolerante rassen zijn:Adonis,Amalfy,Amigo,Astarte,Au- 124-

rora, Eba,Ehud,Element,Grata,Hansa,Mara,Mentor,Prevalent,Procura,Prominent,Proton,Pruceres,Prumex,Saturna enThola.Toepassingen op andere
rassen wordt ontraden.

invloed grond: - dewerking vanmetribuzin via de grond iswisselvallig op
gronden met meer dan 50%slib en/of meer dan 5%humus.
Vochtige grond bevordert de bodemwerking.
- Op lichte gronden kunnen enkele consumptierassen ongunstig
reageren (zie:'rasgevoeligheid').
- Niet toepassen op zandgrond met minder dan 1%humus.
- Inwaterwingebieden geldt een grondsoortbeperking (zie:'milieu').

aanvullende opmerkingen:

d_atum_lajitst_ewij^ig_ingj_10juni 1985
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Receptnummer: 25

werkzame stof(fen):monolinuron (50%)

toelatingshouder(s):

merk(en):

Hoechst Holland N.V.

spuitpoeders:-Aresin

R. vanWesemael B.V.

- Monolinuron WP

vloeistoffen:

andere formuleringen (nl.):

dosering en factorenwaarvan deze afhankelijkis:
De dosering isafhankelijk van degrondsoort:
- op snel doorlatende,humusarme zandgronden en loss: 1kg/ha
- op lichte gronden met een laag humusgehalte: 1^kg/ha
- ophumusrijkeof zwaardere gronden:2-22 kg/ha
- op dalgronden:3kg/ha
In pootaardappelen nietmeer dan 1-2 kg/ha gebruiken.

toepassingstechniek:

spuitvolume:400-600 1water/ha

kosten: 55-166 gld./ha
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gewasstadium: na de laatste keer aanaarden tot voor opkomst van de aardappelen.

onkruid: bestrijdtalleen eenjarige onkruiden.Bijvoorkeur spuiten op onkruidvrijegrond.Aanwezige onkruiden tothet jongekiemplantstadium worden eveneens
bestreden.Op zeer humusrijke gronden wachten tot de onkruiden aan het kiemen
zijn.

werkingsprincipe: remt de fotosynthese.

selectiviteitsprincipe: bewortelingsdiepte.

opnameweg: via ondergrondse delen en enigermate via het blad.

gewasschade: zware neerslag na toepassing kan aanleiding geven tot gewasschade
evenals te hoge doseringen op lichte grond.

symptomen werking:

dampspanning:monolinuron heeft een relatief hoge dampspanning (1,5.10

mmHg

-4

bij22°C ) .Opname in dampvorm ismogelijk.

wateroplosbaarheid:oplosbaarheid monolinuron = 580mg/l (bij20°C ) .

]Dersist_entiej_halfwaardetrjd/werkingsduur:hetmiddel heeft een langewerkingsduur.Na circa 3maanden niet meer in voor planten schadelijkniveau aanwezig.Langzame afbraak in zure,basische enhumusrijke
gronden.

invloed op volggewassen: geen invloed op volggewassen.

vervangende gewassen:mogelijkzijn:aardappel,duiveboon, stamslaboon,bruine boon,schorseneer, spinazie enwortelen,
afgeradenworden:sla enwitlof.

SP-L^iSh^i^l.

voor gebruiker:LD50 (oraal,rat),monolinuron = 1800-2250mg/kg;
licht giftig.
voor milieu:

voor belendende percelen:
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veiligheidstermijn :
ijivloed_ weerj_ temperatuur:
luchtvochtigheid:

straling:

neerslag: spuiten op een vochtige grond.Enige neerslag na toepassing isbevorderlijk voor dewerking.Zware neerslag natoepassing vermindert het uiteindelijke effect en geeft kans op schade.

nachtvorst:

mengbaarheid met andere middelen:wanneer kweek boven staat,kan gemengd worden
met paraquat.

rasgevoeligheid: geen beperkingen t.a.v.rassenkeuze.

invloed grond: - toepassen op een vochtige,gesloten en fijnegrond;
- ophumusrijkegrond enop droge grond valt dewerking vaak
tegen.

aanvullende opmerkingen: nahet spuiten geen grondbewerking meer uitvoeren.

d_atum.laatste^wijz_ig_ingj_7 juni 1985
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Receptnummer: 26

werkzame stof(fen): paraquat (200 g/l)

toelatingshouder(s):

merk(en):
spuitpoeders:-

Agrichem B.V.

vloeistoffen:-Agrichem Paraquat
- V.d. Boom-Paraquat

C. v.d. Boom

- Graraoxone

H.J. B.van Dillen

- Gramoxone

Fa. Hogervorst-Stokman

- Gramoxone

ICIHolland B.V.

- Gramoxone

Fa.JanKraats

- Luxan Paraquat vloeibaar

Luxan B.V.

- Luxan Paraquat-G

Luxan B.V.

andere formuleringen (nl.):

dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is:3-5 l/ha.

toepassingstechniek:spuiten met grove druppel en lage druk.Bijna-opkomst bespuiting gebruik maken van onderbladbespuitingsapparatuur.
De toepassing d.m.v.een vliegtuig isverboden.

spuitvolume:meer dan 600 1water/ha

kosten:80-133 gld./ha

gewasstadium: toepasbaar voor het poten,vóór of bijopkomst (pootaardappelen
nooit bijde opkomst), na opkomst tot hetmoment waarop het gewas de rijensluit
en na het afsterven van het loof.
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onkruid: eenjarige bovenstaande onkruiden worden bestreden.Wortelonkruiden
worden alleen bovengronds weggebrand. Demogelijkheid na het afsterven van het
loof dient ter bestrijding van onkruiden diehet oogsten bemoeilijken.
Bestrijding kweek: direct na het poten licht aanaarden en tot aan debespuiting (kort voor opkomst of totmaximaal 50%opkomst)geen grondbewerking uitvoeren om op flink ontwikkeld kweek tekunnen spuiten.Er zijnechter ook goede
na-opkomst middelen tegen kweek (recept 2, 13en30).

werkingsprincipe:remming van de fotosynthese.

selectiviteitsprincipe:verschil in tijdstipvan opkomst tussen onkruid engewasof (bijna-opkomst toediening) selectieve toepassing.De aardappelplanten
dieals gevolg van een bespuiting bijopkomst zijnafgebrand,herstellen zich
vanuit de knol.

opnameweg: via het blad.

gewasschade: indien bijeen na-opkomst toediening het gewas in contact komt met
de spuitvloeistof treedt schade op.Wanneer bijde opkomst wordt gespoten kan
enigewitverkleuring van de planten,tijdelijkegroeiremming en opbrengstderving optreden,die ernstiger isnaarmate later wordt gespoten.

symptomen werking: vergeling,verbruining en verdorring van bladeren.In felle
zonneschijn isdedoding na 3of4 dagen volledig.Bijweinig zon duurt het
langer.

dampspanning:paraquat isniet vluchtig.

wateroplosbaarheid:paraquat iserg goed oplosbaar.

_ger_sj;stentjie_^halfwaardetijd/werkingsduur: zeer persistent middel,wordt nauwelijksafgebroken.Heeft geen nawerking.Wordt snel aan de gronddeeltjes gebonden.

invloed op volggewassen: geen invloed op volggewassen; paraquat
wordt snelaan de grond geadsorbeerd.

vervangende gewassen:geen beperking t.a.v.vervangende gewassen;
paraquat wordt snel aan de grond geadsorbeerd.
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£iftighei_dj_

voor gebruiker: giftig bijopname door demond, bijinademing en
bijaanraking met de huid.
LD50 (oraal,rat),paraquat = 150mg/kg; giftig.

voormilieu:

voor belendende percelen: drift van de spuitnevel kan schade toebrengen aan naburige percelen.Granen (vooral gerst)zijngevoelig,evenals koolzaad en bieten.

veiligheidstermijn:

in_vloed_weerj_temperatuur:

luchtvochtigheid:

straling: snelle werking bijzonnig weer.Het effect op overjarige
onkruiden isbeter bijeen langzame werking.

neerslag: paraquat is in hoge mate regenbestendig; echterbij
voorkeur spuiten op droge onkruiden.

nachtvorst:

mengbaarheid met andere middelen:menging isvoor of bijopkomst mogelijkmet
metribuzin (recept 24),aclonifen,diquat en linuron/monolinuron.

rasgevoeligheid: geen beperkingen t.a.v.rassenkeuze.

invloed grond:

aanvullende opmerkingen: niet spuiten bijsterke wind.

_datumLaatste wijzi£ing_L10juni 1985
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Receptnummer: 27

werkzame stof(fen): paraquat/diquat (120resp.80 g/l)

merk(en):

toelatingshouder(s):

spuitpoeders:-

vloeistoffen: -Actor

ICIHolland B.V.

- Priglone ZU

ICIHolland B.V.

andere formuleringen (nl.):

dosering en factoren waarvan deze afhankelijkis:
4-5 l/ha; de hoogste dosering bijzware onkruidbezetting enafgeharde onkruiden.

toepassingstechniek: spuiten met lage druk en grovedruppel.

spuitvolume:300-5001water/ha

kosten: 106-133 gld./ha

gewasstadium: toepasbaar voor het poten.
onkruid: alleen aanwezig onkruid wordt bestreden.Slechts bestrijding vaneenjarige onkruiden.Wortelonkruiden worden bovengronds weggebrand.
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Indien reedsgrote enafgeharde onkruiden aanwezig zijn,moetaanPrigloneZU
een uitvloeier toegevoegd worden.Wanneer vnl. grassen voorkomen,kan beter
gebruik worden gemaakt van paraquat (recept26).

werkingsprincipe:remt de fotosynthese.

selectiviteitsprincipe: selectiviteit door afwezigheid van hetgewas.

opnameweg: uitsluitend via bovengrondse delen.

gewasschade: geen kansop gewasschade.

symptomen werking:bladverbranding.Bijfellezonneschijn isde doding na 3-4
dagen volledig.Onder lichtarme omstandigheden duurt 'tlanger.

dampspanning: paraquat en diquat zijnniet vluchtig.

wateroplosbaarheid:paraquat en diquat zijngoed inwater oplosbaar.

£ersj_s^entiej_half
waardetijd/werkingsduur:beide werkzame stoffen zijnzeerpersistent en worden in de grond nauwelijksafgebroken.Geen nawerking.Beide middelen worden snel en sterk aan de grond gebonden.

invloed op volggewassen: geen invloed op eenvolggewas.

vervangende gewassen:geen beperkingen t.a.v.vervangende gewassen.

iLrf^isJieidjL

voor g e b r u i k e r : g i f t i g bij opname door de mond, bij inademing en
bij aanraking met de h u i d .
LD50 (oraal,rat),paraquat = 150mg/kg;giftig.
LD50 (oraal,rat),diquat = 231mg/kg;giftig.

voormilieu:

voor belendende percelen: bijwinderig weer enwanneer gespoten
wordtmet fijnedruppel en/ofhoge druk,bestaat er gevaar voor
drift en dientengevolge schade aan de belendende percelen.

veiligheidstermijn:
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_invloed.weerj_temperatuur:

luchtvochtigheid:

straling: bijfelle zonneschijn snellewerking.

neerslag: niet toepassen op natte onkruiden of tijdensweersomstandigheden waarbijde spuitvloeistof slecht opdroogt.

nachtvorst:

mengbaarheid met andere middelen:

rasgevoeligheid: geen beperking t.a.v.rassenkeuze.

invloed grond:

aanvullende opmerkingen:
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Receptnummer: 28

werkzame stof(fen): paraquat/monolinuron (180g/l resp. 120 g/l)

toelatingshouder(s):

merk(en):
spuitpoeders:

vloeistoffen: -Gramonol

ICIHolland B.V.

andere formuleringen (nl.):

dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is:4-5 l/ha.
De hoogste dosering als de onkruiden groter zijnof alskweek voorkomt.

toepassingstechniek:

spuitvolume:

kosten: 123-154gld./ha

gewasstadium: toepassen kortvoor opkomst in consumptie-en fabrieksaardappelen.Alskweek voorkomt kan tot bijde opkomst worden gespoten.

onkruid:spuiten opaanwezige onkruiden.Kiemende onkruiden worden eveneensbe- 135-

streden.Kweek wordt tijdelijkteruggedrongen.Het effect opkweek is beter naarmate dit onkruid verder ontwikkeld is.
Nakiemers van duivekervel,varkensgras en koolzaadopslag zijnminder gevoelig.

werkingsprincipe:remt de fotosynthese.

selectiviteitsprincipe: bewortelingsdiepte, verschil in tijdstipvan opkomst
tussen onkruid engewas.

opnameweg: via de bladeren en via de grond.

gewasschade:wanneer gespoten wordt bijopkomst kan enige witverkleuring entijdelijkegroeiremming optreden die schadelijker wordt naarmate later tijdensde
opkomst wordt gespoten.

symptomen werking: vergeling,verbruining en verdorring van bladeren.In felle
zonneschijn isde doding na 3of 4 dagen volledig.

dampspanning: paraquat isniet vluchtig;monolinuron heeft een relatief hoge
dampspanning (1,5.10

mmH g ) .

wateroplosbaarheid:paraquat iserg goed oplosbaar; oplosbaarheid monolinuron
= 580mg/l (bij20°C ) .

j^ersi^tenti-e^halfwaardetijd/werkingsduur: lange werkingsduur van monolinuron.
Paraquat iserg persistent,wordt nauwelijksafgebroken,maar
heeft geen nawerking (sterke adsorptie aan de grondO.

invloed op volggewassen: geen invloed op volggewassen.

vervangende gewassen:mogelijk zijn:aardappel,bonen,schorseneer, spinazie en wortelen.
Ontraden worden: erwten,klaver,raap en sla.

K^-È^iSÏLeiAl.

voor gebruiker:kan ernstige vergiftiging veroorzaken bijopname
door demond, bijinademing of bijaanraking met de huid.
LD50 (oraal,rat),monolinuron = 1800-2250mg/kg; licht giftig.
LD50 (oraal,rat),paraquat = 150mg/kg; giftig.

voormilieu:
- 136-

voor belendende percelen: drift van de spuitnevelkan schade toebrengen aan naburige percelen.Granen (vooral gerst), koolzaad
en bieten zijnzeer gevoelig.

veiligheidstermijn:

_inv_loed_weerj_temperatuur:

luchtvochtigheid:

straling: snelle werking bijzonnig weer.

neerslag: spuiten op droge onkruiden.Een vochtige grond en enige
neerslag na de toepassing zijnbevorderlijk voor een goede nawerking.

nachtvorst:

mengbaarheid met andere middelen:

rasgevoeligheid: geen beperkingen t.a.v.rassenkeuze.

invloed grond: alleen geadviseerd voor toepassing op zand-, dal-en humeuze
kleigronden.

aanvullende opmerkingen:
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veiligheidstermijn:

_in_v1oed_weerj_temperatuur:

luchtvochtigheid:

straling:

neerslag: spuiten op vochtige grond in een periode dat regen te
verwachten is.Een droge periode van enkele weken na toepassing
isechter gewenst.

nachtvorst:

mengbaarheid met andere middelen:

rasgevoeligheid: geen beperkingen t.a.v.rassenkeuze.

invloed grond: spuiten op een vochtige,gesloten en fijnegrond. Niet toepassen
op zandgronden metminder dan 3%humus en/of meer dan 50%slib.Evenmin toepassen op gronden die t.g.v. structuur of ligging aanleiding kunnen geven tot
een slechte groei van het gewas.

aanvullende opmerkingen:

tótum laatste wii2.is.ingj.11juni 1985
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Receptnummer: 30

werkzame stof(fen): sethoxydim (190g/l)+ olie of uitvloeier

toelatingshouder(s):

merk(en):
spuitpoeders: -

vloeistoffen: sethoxydim
Schering AAgrunol B.V.

- Fervinal
minerale olie
- Schering-llEolie

Schering AAgrunol B.V.

- Schering Super Olie

Schering AAgrunol B.V.

uitvloeier
- Schering Uitvloeier

Schering AAgrunol B.V.

andere formuleringen (nl.):

dosering en factoren waarvan deze afhankelijkis:
De dosering isafhankelijk van de onkruiden:
- kweekgras

3-4 l/ha Fervinal+ 101 11-Eolie of 11uitvloeier

- duist,wilde haver 1,5-2 l/ha Fervinal + 3 1 11-Eolie of 11 uitvloeier
- hanepoot,windhalm 1,25-1,5l/haFervinal + 3 1 11-Eolie of 11uitvloeier
- graanopslag
- opslag raaigras

2 l/ha Fervinal + 31 11-Eolie of 11 uitvloeier
1-1,25l/ha Fervinal + 3 1 11-Eolie of 11uitvloeier

Wanneer een doseringstraject staat aangegeven,de hoogste dosering gebruiken
bijdichte stand of zware bezetting met het betreffende onkruid.Bijgebruik van
Schering Super Olie dehalve dosering olie gebruiken.

toepassingstechniek:spuiten met fijnedruppel en tenminste 3 bar druk.
- 141-

Receptnummer: 31

werkzame stof(fen): terbutryn/terbutylazin (35%resp. 15%)

merk(en):

toelatingshouder(s):

spuitpoeders:-Topogard

Ligtermoet Chemie B.V.

vloeistoffen:

andere formuleringen (nl.):

dosering en factoren waarvan deze afhankelijkis:
De dosering isafhankelijk van degrondsoort.
- op gronden met niet meer dan 3%humus en/of 20%slib
- op gronden met 3-6% humus en/of 20-40% slib

:2kg/ha
:2,5 kg/ha

- op gronden met meer dan 6% humus en/of meer dan 40%slib:3kg/ha

toepassingstechniek:

spuitvolume:

kosten: 112-167 gld./ha

gewasstadium: spuiten voor opkomst,nade laatste keer aanaarden.Bijvoorkeur
- 144-

kort voor opkomst.Niet in pootaardappelen.

onkruid: bestrijding vankiemende en reedsaanwezige kleine onkruiden.

werkingsprincipe: remming van de fotosynthese.

selectiviteitsprincipe:

opnameweg: vnl. via de ondergrondse delen.

gewasschade:

symptomen werking:

dampspanning: terbutryn en terbutylazin zijnpraktisch niet vluchtig (9,6.10
resp. 11,2.10

mmHg).

wateroplosbaarheid:-oplosbaarheid terbutryn = 58mg/l;
- oplosbaarheid terbutylazin =8,5 mg/l.

£er_si_st_entiej_half
waardetijd/werkingsduur:lange werkingsduur.

invloed op volggewassen:

vervangende gewassen:
^ifti^gheid^

voor gebruiker:kan vergiftiging veroorzaken bijopname door de
mond.
LD50 (oraal,rat),terbutryn = 2400-2980mg/kg; licht giftig.
LD50 (oraal,rat),terbutylazin = 2160mg/kg; licht giftig.

voor milieu: giftig voor vissen.

voor belendende percelen:

veiligheidstermljn:

_iny_lo
ed_weerj_temperatuur:

luchtvochtigheid:
- 145-

straling

neerslag: spuiten op een vochtige grond. Enige regen isgewenst, echter niet binnen 6uur na toepassing.

nachtvorst:

mengbaarheid met andere middelen:

rasgevoeligheid: geen beperkingen t.a.v.rassenkeuze.

invloed grond: niet toepassen op zeer lichte gronden.Spuiten op een bezakte,
vochtige en fijnegrond.

aanvullende opmerkingen:

datumjL.aat_s.te.wijzi£ing____11 juni 1985
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Bijlage1.Indexwerkzamestoffen

werkzamestof

bl

aclonifen

27

48

alloxydim-natrium

41

51

bentazon

41

55

bentazon+MCPA25%

58

41

dinoseb

32

62

dinoseb-acetaat

32

65

dinoseb-acetaat/monolinuron

32

68

dinoseb-in-olie

33

42,71

dinoterb

33

42,75

diquat

23

78

DNOC-50%

33

81

EPTC

23

84

fluazifop-butyl
glyfosaat

87

43

43,90,93

23

linuron

27

96

linuron/monolinuron

27

99

MCPA25%

102

44
28

105

metobromuron/terbutryn

34

112

metribuzin

35

44,115,119

metobromuron
metobrorauron+dinoseb-in-olie

metribuzin+paraquat

108

34

35

122

monolinuron

28

126

paraquat

24

36,44,129

paraquat/diquat

24

132

36

135

paraquat/monolinuron
prometryn/simazin

36

138

sethoxydim

45

141

terbutryn/terbutylazin

37

144
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Bijlage 2 . Index Produkten
Produkt

blz.

AAdinolvloeibaar.

34

AAglotyl-4

81

58

AA-linuron50%

27

AAlotox-GC

71

AArduron

28

AAtox

62

Actor

102
96
108

24

Af
alon

27

Afarin

132
96
99

28

AgralLN

43

AgrichemBentazonvloeibaar

41

87
42,55,58

AgrichemDiquat

23

78

AgrichemGlyfosaat

24

43,44,90,93

24

35,36,45,122,129

AgrichemParaquat
AgrichemPromezinsp.p

37

138

AgroxoneMCPAvloeibaar

58

102

Aresin

28

AseptaBandur

27

Aseptadenol

34

AseptaDNBPLoofdoder

126
48
81

71

AseptaDNBPLoofdoder Extra

108

71

108

AseptaDylopheen

62

AU-V-MCPA

58

102

Basagran

41

42,55,58

BrabantDNBPinolie

71

108

BrabantDNBPOlieGC

71

108

Brabant-DNOCvloeibaar

34

Brabant-DNOCvloeibaar(V)

34

BrabantLinuron

81
81

27

96

BrabantLinuron-2

27

96

BrabantMCPA

58

102

BrabantSelectieveWeedkiller

62

Caldon

71

Camparol

37,138

Camparol55WP

37,138
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Produkt

biz.

ChimacDNBP120

62

Chimacloofdood

71,108

ChimacMCPA

58,102

CornoxM

58,102

DicotexMCPAvloeibaar

58,102

Dinoseb-acetaatvloeibaar

32,65

Dinoseb-Agriben

62

Dinoseb-in-olie-Agriben

71,108

DinosebOlieSupra275

71,108

DupharDinosebinolie

71,108

DupharDN0Cvloeibaar

34,81

DupharMCPAvloeibaar

58,102

DupharVloeibareDN0C

34,81

DuPontLinuron50

27,96

Dustexspuitpoeder

28,99

Eptam-6E

23,84

Eptam-5G

23,84

Eptam5%granulair

23,84

Fervin

41,51

Fervinal

45,141

Frigate

90

Fusilade

43,87

Gramonol

36,135

Gramoxone

24,35,36,45,122,129

Hedonal-4MCPAvloeibaar

58,102

Herbexan-MCPAvloeibaar

58,102

Herbogilvloeibaar

33,42,75

HoechstMCPAvloeibaar

58,102

Igrater

34,112

IvorinSuper

32,68

Ivosit

32,65

IvositBASF

32,65

Ivositvloeibaar

32,65

IvositvloeibaarBASF

32,65

JeboloofdoodDNBP

71,108

Jebotoxvloeibaar

62

Kombyrone

28,99
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Produkt

biz

KombyronePL
Linuronspuitpoeder
Linuron50WP

28

99

27

96
96

27

Lino-DNBPvloeibaar

62

Liro-MCPAvloeibaar

58

LiromortDNBPinolie

108

71

LiromortGC

71

LuxanDinoseboliecone

102
108
108

71

LuxanDNBPvloeibaar

62

LuxanDNOCvloeibaar

34

81

LuxanMCPA-4vloeibaar

58

102

LuxanParaquat-G

24

35,36,45,122,129

LuxanParaquatvloeibaar

24

35,36,45,122,129

MCPAvloeibaarAgriben

58

102

Mega-M

58

MonolinuronWP

28

Patoran

28

PatoranBASF

28

PhytoxoneDNBP

62

PrigloneZU

24

Reglone
Roundup
Schering-llEolie

126
34,105,108
34,105,108
132

23

78

24

43,44,

90,93

45,51,

141
141
141

4-1

ScheringSuperOlie

102

45,51,

41

ScheringUitvloeier

41

45,51,

SencorWG

35

44,115 ,119,122

ShellDNBPinolie

71

ShellDNCvloeibaar

34

Shelllinuron

27

ShellMCPAvloeibaar

58

ShellWN250

71

Solamort

71

SolamortS

71

Topogard

37

TrifocidevloeibaarDNOC

34

Triherbide-DNBPvloeibaar

108
81
96
102
108
108
108
144
81

62

U46M-fluid-250MCPA

58,
- 150-

102

Produkt

biz.

VanEenennaamBentazon480g/l

41,42,55,58

VanEenennaamDinoseb-acetaat

32,65

VanEenennaamGlyfosaat

24,43,44,90,93

V.d.Boom-Paraquat

24,35,36,45,122,129

VondDinosebolieGC

71,108

Vond-MCPAvloeibaar

58,102

Widolit-4

58,102

-151

Tot nutoeverschenen PAVG-uitgaven
Verslagen
1. Epipré-achtergrondinformatie; ir.I.vanLeeuwen-Pannekoek, ir.K. Reininkenir.
F.H. Rijsdijk(LH),maart 1982
ƒ 5,2. Epipré-instructiemap1982;ir.I.vanLeeuwen-Pannekoek enir.K.Reinink,maart
1982
ƒ 5,3. Bedrijfseconomische evaluatie over 1975 t/m 1980 van de intensiteit van het
grondgebruik op"DeSchreef"; ing.H.Preuter,april 1982
ƒ 5,4. Stikstofhoeveelheden opgrasgroenbemesting endeinvloeddaarvan ophetgewassuikerbieten;C.Mulder,augustus 1982
ƒ10,5. De invloed van het rooitijdstip op destikstofbehoefte van drie suikerbietenrassen; ing.Th.Huiskamp,september 1982
ƒ10,6. Debetekenis van vrijlevende wortelaaltjes bij maïs, ir. C.A.A.A. Maenhout etal,
januari 1983
ƒ10,7. Epipré-evaluatieverslag 1982;ing.H.Drenthenir.K. Reinink,december 1982 . ƒ10,8. Onderzoek naar verschillen in opbrengst en kwaliteit van consumptie-aardappelen inhet zuidwesten van Nederland; ir. C.B. Bus, ing.K.W. Bosma(CA- Barendrecht)enir.D.W. deHoop(LEI),februari 1983
ƒ 10,9. AchtjaargrondbewerkingssystemenonderzoekteWestmaas;ing.L.M.Lumkes,
ing.I.Ovaa(Stiboka)ening.H.Preuter,april 1983
ƒ10,10. Epipré-instructieboekje 1983;ir.K. Reinink ening.H.Drenth,april 1983
ƒ10,11. Stomen van sorteergrond van aardappelen. Verslag van een praktijkproef; ir.
CD. van LoonenW.Th.Runia(Proefstation voorTuinbouw onder Glas),augustus 1983
ƒ10,12. Eengeautomatiseerd begeleidingssysteem voordeonkruidbestrijding inwintertarwe; achtergronden en instructie. Ir.H.F.M.Aarts en ing.H. Drenth,augustus
1983
13. Het effect van de intensiteit van de zaaibedbereiding op het kiembed en de
opkomst,opbrengst enkwaliteitvansuikerbieten;ing.Th.Huiskamp,september
1983
ƒ 10,14. Verslagvaneendriejarigonderzoek naardeoptimalestikstofgift voorbruinebonen;G.J.Bom,september 1983
ƒ 10,15. Epipré-evaluatieverslag 1983;ing.H.Drenthenir.K. Reinink,januari 1984
ƒ10,16. Factoranalyse-onderzoek insnijmaïs inOost-Overijssel in 1981en 1982.Ing.J.
Boer,januari 1984
ƒ10,17. Contactdagconservenpeulvruchten 1984.Ir.P.H.M.Dekker,januari1984
18. Rendabiliteit van continuteelt en nauwe rotaties van aardappelen en suikerbietenophetproefveld PAGV1(1978t/m 1982)Ing. H.Preuter,maart 1984
ƒ10,19. Biologie enecologie van kleefkruid (Galium aparine). Ir.W.G.M, vandenBrand,
april 1984
ƒ10,20. Pootafstanden en gebruik van Alar en Rovral bij deteelt van Alpha-pootgoed.
Ing.J.Alblasen B.v.d.Spek,januari 1984
ƒ10,21. Epipré1984-instructieboekje. Ir.K. Reininkening.H.Drenth,maart 1984
ƒ10,22. Resultaten van diep losmaken van zavelgronden inzuidwest-Nederland; 19781982. Ing.J.AIblas,april 1984
ƒ10,23. Resultatenkalibouwplanproevenopzeeklei.Ir.J.Prummel(IB)endr.ir.J.Temme
(Nederlands Kali Instituut),mei1984
ƒ10,24. Oogstplanningvanbloemkool in"deStreek". Ir.R.Booij,oktober 1984
ƒ10,25. Beregeningsonderzoek bij asperges op de proeftuin "Noord-ümburg".
Ing.D.vanderSchansenir.A.J.Hellings,oktober 1984
ƒ10,26. Kalibemesting voor aardappelen in de Brabantse Biesbosch en het Land van
Altena,Ing.J.Alblas,november 1984
ƒ10,27. Spruitkool bewarenaandestam. Ing.J.A. Schoneveld.november 1984
ƒ10,28. VerslagInventarisatie Graanziekten 1984.Ing.W.Stol,januari 1985
ƒ10,29. Epipre-evaluatieverslag 1984.Ir.K.Reinink,februari 1985
ƒ10,30. Deinvloedvangrote giften runderdrijfmestop degroei,opbrengst en kwaliteit
van snijmaïs en op de bodemvruchtbaarheid; Heino (zandgrond) 1972 -1982.
Ir.J J . Schröder, maart 1985
ƒ10,31. De invloedvangrote giften runderdrijfmest op de groei,opbrengst en kwaliteit
van snijmaïs en op de bodemvruchtbaarheid en waterverontreiniging;
Maarheeze 1974-1984. Ir.J.J.Schröder, maart 1985
ƒ10,32. De invloed van grote giften runderdrijfmest op de groei,opbrengst en kwaliteit
van snijmaïs en op de bodemvruchtbaarheid; Lelystad 1976 - 1980.
Ir.J.J.Schröder, maart 1985
ƒ10,33. Intensieveteeltsystemenbijwintertarwe. Dr.ir.A.Darwinkel,maart 1985
ƒ10,34. Bedrijfseconomische gevolgen van beperkingvandestikstof-bemesting ophet
akkerbouwbedrijf. Ir.B.A.tenHag,ing.S.R.M.Janssens,ir.H.H.H.Titulaer,april
1985
ƒ 10,35. Biologie enecologievanzwarte nachtschade (Solanum nigrum). Ir.W.G.M,van
denBrand,maart 1985
ƒ10,36. Epipre1985instructieboekje. Ir.K. Reinink,april1985
ƒ10,-

