infokatern

De artikelen van het infokatern vallen buiten de verantwoording van de redactie.
Het betreft informatie van een belanghebbende partij die voor opname in het
infokatern betaalt. De naam van deze partij is boven het artikel vermeld.
Uitdrukkelijke voorwaarde voor opname in het infokatern is, dat er sprake is
van een informatieve in plaats van een wervende tekst.

Tarwe in één werkgang
schoon met Biathlon
Het herbicide Biathlon is sinds haar introductie een groot succes. Biathlon werkt

Onderzoek PPO:
pyrethroïden blijven sterk

effectief tegen breedbladige onkruiden én is goed mengbaar met andere middelen. In een
mix met onder andere een grassenmiddel en plantaardige olie pakt Biathlon alle belangrijke onkruiden in één werkgang aan.
Met Biathlon heeft de akkerbouwer een veilig en
effectief middel in handen om een breed scala
van breedbladigen in granen aan te pakken. Maar
Biathlon is niet zomaar een middel. Haar mengbaarheid en zachtheid maken haar wel heel bijzonder. Want dit herbicide is het enige middel dat
in een mix onverminderd effectief blijft en ook
nog veilig is voor het gewas. Dat is een voordeel,
want andere beschikbare middelen zijn wel effectief, maar hebben hun beperkingen als het gaat
om mengbaarheid met andere producten. Met
Biathlon in een mix is het dus wel mogelijk in één
keer alle belangrijke onkruiden aan te pakken en

daarmee een werkgang uit te sparen.
De kracht van Biathlon ligt in het vroege stadium
van het onkruid. In de praktijk betekent dit dat
Biathlon het beste ingezet kan worden aan het
einde van de uitstoelingsfase van het graangewas.
Dat komt goed uit, want dat is ook het optimale
tijdstip om duist en windhalm te bestrijden.
Zo werkt Biathlon
Biathlon stopt de celdeling van gevoelige planten.
Uiteindelijk stopt de groei van de plant en sterft
deze volledig af. Biathlon heeft een zeer goede
systemische werking. Het onkruid wordt dus met
wortel en al uitgeroeid. Afhankelijk van de weersomstandigheden duurt het 3 tot 6 weken voor het
onkruid volledig afgestorven is. Biathlon is goed
oplosbaar, ook in urean.
Advies
Voor een effectieve onkruidbestrijding geldt
het advies om 70 gram Biathlon per hectare te
mengen met een grassenmiddel en plantaardige
olie. Voor een goede werking is het belangrijk dat
deze adviesdosering gehanteerd wordt. Na maximaal drie uur is Biathlon opgenomen. Dit geeft
aan dat het middel snel regenvast is. Biathlon is
toegelaten in winter- en zomertarwe, winter- en
zomergerst, winterrogge, triticale, haver en in
snij- en korrelmaïs.

Medax Top,
voor flexibele groeiregulatie
Dikkere en sterkere halmen en een veel sterker wortelgestel. Dat is het effect van een bespuiting
met Medax Top. Het resultaat is een steviger gewas dat meer opbrengst geeft. Voor een goede
werking heeft Medax Top, in tegenstelling tot de traditionele groeiregulatoren, geen zonnig weer
nodig. Dus ook bij bewolkt weer en lage temperaturen werkt Medax Top goed. Dat biedt de
graanteler veel meer ruimte om de bespuiting met de groeiregulator uit te voeren. In onderzoek en
in de praktijk viel het op dat percelen die gespoten zijn met Medax Top beduidend minder last van
legering hadden. De beste periode om Medax Top toe te passen is zodra het gewas in de fase einde
uitstoeling of begin stengelstrekking zit. Medax Top is te mengen met vloeibare meststoffen en de
meeste graanherbiciden. Ook met herbiciden die olie nodig hebben.

Pyrethroïden zoals Sumicidin Super zijn nog altijd zeer effectief op luis
in aardappelen. Dat blijkt uit onderzoek van PPO. Het virusprobleem
is de laatste jaren zeker niet minder groot geworden. Daarom hebben
aardappeltelers sterke middelen nodig om het gewas virusvrij te houden.
Sumicidin Super heeft een directe werking op de aanwezige luis in het
gewas. Daarnaast heeft het de sterkste repellent werking. Luizen die
over een gewas vliegen dat met Sumicidin Super is behandeld, mijden
het perceel omdat het niet meer aantrekkelijk voor ze is.
Ook in uien
Sumicidin Super is ook het basismiddel tegen trips in uien. De zuigschade
die de trips veroorzaken, leidt tot een fors lagere opbrengst. Een
bespuiting is dan ook snel rendabel. Pas Sumicidin Super toe zodra de
eerste trips in het gewas aanwezig zijn of zodra de waarschuwingssysteem
dit aangeeft. De adviesdosering van Sumicidin Super in uien is 0,2 liter
per hectare met 300 liter water.

Stomp 400 SC in vele
gewassen toepasbaar
De meest effectieve onkruidbestrijding begint in alle gewassen met
een krachtige bodemherbicide. Alle onkruiden die in de weken
na de bespuiting kiemen, worden meteen de kop ingedrukt.
Stomp 400 SC is een voorbeeld van een bodemherbicide die in verschillende gewassen en op alle grondsoorten toegepast kan worden. In graan is
Stomp 400 SC bekend vanwege de goede werking op resistente duist.
Maar ook in peen, uien en consumptieaardappelen is Stomp 400 SC
toegelaten als zeer effectief herbicide op ereprijs, paarse dovenetel,
kleefkruid, witte krodde, herderstasje en herik.
Sterk in uien
Een bodemherbicide geeft extra zekerheid bij de start van een teelt.
Stomp 400 SC heeft in verschillende proeven aangetoond het gewas lange
tijd onkruidvrij te houden. Dat is heel waardevol, zeker in gewassen waar
alles op alles moet worden gezet om onkruidvrij te blijven. Uien is zo’n
gewas. Met Stomp 400 SC aan de basis zijn uientelers ervan verzekerd
dat het gewas lang onkruidvrij blijft. Belangrijk voor een goede werking
van Stomp 400 SC is dat de adviesdosering gehanteerd wordt.

Meer weten over Medax Top, kijk dan op www.medaxtop.nl

BASF Agro, voor de juiste chemie.
Medax Top®, Stomp® 400 SC en Biathlon® zijn geregistreerde handelsmerken van BASF. Sumicidin® Super is een geregistreerd handelsmerk van Sumitomo Agro Europe S.A.
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
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