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Laudis wordt
			 de basis
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Nog meer dan in het verleden zal het straks zonder de inzet van Calaris belangrijk
zijn om op tijd te beginnen met spuiten, stelt Sander Uwland van Bayer. Met Laudis
is er een prima vervanger, maar iedereen zal eraan moeten wennen dat het iets
langer duurt voordat de werking zichtbaar is. Dan helpt het als je begint als het
onkruid nog klein is en opdrachtgevers niet snel zenuwachtig worden.

Het voor opkomst spuiten is een van de mogelijkheden
om met het uitgedunde middelenpakket toch een goede
onkruidbestrijding in de maïs te krijgen.
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TWEE KEER SPUITEN
NAUWELIJKS DUURDER
Uwland vindt het jammer dat in maïs het één keer spuiten de standaard is. “Ik hoor vaak dat twee keer spuiten te duur is, maar met
de juiste mix valt dat erg mee. Door de juiste doseringen spuit je
ook minder schade en is het maar de vraag of het echt duurder is.
Om dat duidelijk te maken, geeft hij een rekenvoorbeeld. “Al jaren
gaan we ervan uit dat het spuiten ongeveer € 100,- tot € 120,- per
hectare aan middel en spuitloon mag kosten. Vergelijk dat eens
met een combinatie van 1,4 liter Frontier Optima voor opkomst
met 1,0 liter Laudis en 0,15 Monsoon na opkomst. Met twee keer
spuiten ben je maar iets duurder uit, maar heb je veel meer flexibiliteit”, zegt Uwland. Daarbij is er volgens hem nog een extra opbrengst doordat de maïs dankzij de lagere dosering minder last
heeft van de gewasreactie op de onkruidbestrijding. “Heb je daarmee een paar honderd kilo extra opbrengst, dan is het al
kostenneutraal.”

Door de beperkingen die aan Calaris zijn opgelegd, is de kans zeer groot dat vanaf volgend jaar
Laudis voor nagenoeg iedereen de basis zal zijn in
de mix voor onkruidbestrijding in de maïs. De triketonen waar zowel Laudis als Calaris qua werkzame stof toe behoren, zijn namelijk onmisbaar in
de onkruidbestrijding. Dit jaar kan iedereen nog
Calaris gebruiken, mits er voor 14 juni wordt gespoten, daarna mag het middel twee jaar na een
toepassing niet op een perceel worden gebruikt.
Voor dit jaar geldt voor Calaris wel de beperking
dat je maximaal 0,5 liter per hectare mag gebruiken. Alleen met een driftreductietechniek (met
DRT95) is nog een dosering tussen 0,5 en 0,75 liter
toegestaan. Die verlaagde dosering betekent dat
veel spuiters nu al overgaan naar een combinatie
van Laudis en Calaris, zo verwacht teeltadviseur
Sander Uwland van Bayer. “Het is dé manier om
voldoende triketonen in de mix te krijgen en ook
nog een snelle werking te houden. Dat is vanaf
volgend jaar niet meer mogelijk. We gaan dit jaar
in proeven wel kijken wat dan de beste opties zijn
om in alle situaties een goede oplossing te kunnen bieden.”

DUN MIDDELENPAKKET
Het is geen ontwikkeling waar Bayer ondanks de
enorme groei van de afzetmarkt blij mee is. “Het
middelenpakket begint wel heel dun te worden
en zeker voor probleemonkruiden als gladvingergras en ooievaarsbek zal de hele bestrijding heel
nauw gaan luisteren”, zegt Uwland. “Je zult dan
echt op tijd moeten beginnen, om te voorkomen
dat steeds meer onkruiden ontsnappen. Tijdig

spuiten helpt ook om te voorkomen dat klanten
snel gaan klagen. Als je het perceel groen laat
worden voor je gaat spuiten, duurt het zonder
Calaris en dus terbutulazine namelijk langer voordat je de werking ziet. Iets dus om vooraf rekening
mee te houden en met klanten te bespreken. Het
eindresultaat zal immers hetzelfde zijn.”
Toch zullen telers daar zeker vanaf volgend jaar
aan moeten wennen, voorspelt Uwland. “Dan
hebben we alleen nog trager werkende middelen”,
stelt hij vast. Hij verwacht dat vanaf volgend jaar
de combinatie van Laudis met Monsoon Active
een belangrijke basiscombinatie zal worden. “We
hebben in het begin angst gehad om deze twee
middelen te mengen, omdat ze allebei op basis
van olie zijn, maar proeven in de afgelopen jaren
hebben laten zien dat het een combinatie is die
erg goed werkt en die toch veilig is voor de maïs.”
Het advies van Bayer is om dan te kiezen voor 1,5
tot 2,0 liter Laudis in combinatie met 0,5 tot 0,75
liter Monsoon Active. Daarbij kan dan nog 0,4 liter
Frontier Optima en eventueel een toevoeging zoals Kart, bijvoorbeeld bij een hoge druk van aardappelopslag. Daarbij hoort de waarschuwing dat
de combinatie van Laudis en Monsoon niet boven
de 2,5 liter per hectare uit mag komen en dat er
voor het zesbladstadium van de maïs moet zijn
gespoten. Dit jaar zou aan die combinatie voor de
snelheid nog 0,5 liter Calaris kunnen worden toegevoegd. Deze combinatie past niet bij het gelijktijdig zaaien van rietzwenk, maar bij alle overige
onderzaaisystemen kan het wel.
Een alternatief voor de genoemde combinatie zou
een mix van 0,15 tot 0,2 liter Capreno met 1,0 liter
Robbester met 0,4 liter Milagro of Samson en nog
0,4 liter Frontier kunnen zijn. Dit jaar zou daar nog
0,5 liter Calaris bij kunnen. Ook deze combinatie
past niet bij gelijktijdig zaaien van rietzwenk.

‘WACHTEN TOT HET
LAND GROEN IS, IS
NERGENS VOOR
NODIG, ZEKER
NU DE SNEL
WERKENDE
MIDDELEN
VERDWIJNEN’

GLADVINGERGRAS
Gladvingergras is een van de onkruiden waarvoor
het aangepaste middelenpakket straks extra aandacht vraagt. Het beste kan dan volgens Uwland
bij een na-opkomstbespuiting worden gekozen
voor 2,25 liter Laudis per hectare. Dan moet er wel
voor het uitstoelen van het gladvingergras worden gespoten, dus vroeg na opkomst. Een goed
alternatief is volgens hem het voor opkomst spuiten van Frontier Optima. “Daarmee kun je ook een
prima resultaat bereiken.
Zijn belangrijkste advies is dat het de komende jaren nog belangrijker zal zijn om op tijd te beginnen.
“Het kan geen kwaad om al in het tweebladstadium van de maïs te beginnen. Wachten tot het
land groen is, is nergens voor nodig, zeker nu de
snel werkende middelen verdwijnen. Begin dus op
tijd, want wat er niet staat, hoeft ook niet weg.”
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