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GEBRUIK NOG MAAR ÉÉN KEER
PER DRIE JAAR MOGELIJK

Het gebruik van Calaris heeft na de herregistratie afgelopen jaar sterke beperkingen
gekregen. De belangrijkste daarvan is dat het middel na dit seizoen nog maar één
keer per drie jaar op een perceel mag worden gebruikt. De verwachting is dan ook
dat dit het laatste jaar is dat Calaris grootschalig wordt gebruikt.

‘IS ER VORIG JAAR
MET CALARIS
GESPOTEN, DAN MAG
JE NOG UITERLIJK TOT
EN MET 13 JUNI EEN
BESPUITING MET DIT
MIDDEL UITVOEREN’
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Voor onkruidbestrijders in de maïs die gewend
zijn om voor Calaris als basis te kiezen, is dit het
laatste jaar dat ze nog met deze mix kunnen starten. Bij de herregistratie in 2021 zijn namelijk
sterke beperkingen opgelegd. Deze hebben twee
oorzaken. De eerste is de aangescherpte toelating voor terbuthylazine. Bij de Europese herregistratie van deze stof is bepaald dat op een
perceel nog maar één keer per drie jaar met dit
middel mag worden gespoten. Deze eis gaat in op
14 juni van dit jaar, dus dit betekent dat je op een
perceel waar vorig jaar nog met Calaris is gespoten dit jaar uiterlijk nog tot en met 13 juni een
bespuiting met Calaris mag uitvoeren. Een andere beperking die daarbij is opgelegd, is dat je in

dat jaar maximaal 850 gram terbuthylazine mag
gebruiken. Dit is in Nederland echter niet aan de
orde, omdat in Calaris veel minder zit.
De tweede beperking die is opgelegd, komt van de
herregistratie van Calaris in Nederland. Daarbij
heeft het CTGB extra eisen gesteld aan het gebruik. Bepaald is dat nu nog maximaal 0,5 liter
mag worden gebruikt bij een driftbeperkende
techniek van 75 procent. De hoeveelheid mag
omhoog naar 0,75 liter, maar dan moet je een 95
procent driftreducerende techniek hebben. Het is
overigens nog wel toegestaan om in een gebruiksjaar twee bespuitingen met Calaris uit te voeren.
Dit laatste is in Nederland echter niet echt van
belang, omdat hier in de maïs nauwelijks met bij-
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OPPASSEN MET ZAADBEHANDELING
Met zaadbehandelingsmiddelen moet je heel voorzichtig zijn.
Daarom liet Syngenta bij de vorige Grondig al stickers bijsluiten,
zodat loonwerkers op elke machine een waarschuwing kunnen
plakken om de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen.
Het gaat Syngenta vooral om de gebruikers van zaad dat is behandeld met Force 20 CS of voor de losse toediening van Force Evo. Dit
middel is het enige nog beschikbare middel tegen ritnaalden. Goed
omgaan met dit product is extra belangrijk om een goede werking te
krijgen. Wie kiest voor zaadbehandeling moet de maïs relatief ondiep zaaien op drie centimeter. Dit is nodig omdat Force een dampwerking heeft rond het zaadje. Zaai je te diep, dan werkt het middel
niet tussen het grondoppervlak en de omgeving van het zaadje. Dat
is dan de plaats waar ritnaalden toch schade kunnen aanrichten.
Wie een grote ritnaaldendruk heeft, kan beter tijdens het zaaien
Force Evo toedienen via een granulaatstrooier. Dan krijg je in de
hele zone boven het zaadje voldoende bescherming tegen de ritnaalden. Het advies is dan om zestien kilogram per hectare te gebruiken of om behandeld zaaizaad te gebruiken in combinatie met
maximaal twaalf kilogram Force Evo.
Omdat Force bij de gebruikers irritatie kan geven, raadt Syngenta
dringend aan om de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen. Dat wil
zeggen: niet werken bij te veel wind, vullen met de rug naar de wind,
altijd een gelaatsmasker gebruiken, een beschermende bril opzetten
en een spuitoverall dragen die je alleen voor het spuiten gebruikt.

voorbeeld lage-doseringstechniek wordt gewerkt.
Bij Syngenta is men erg teleurgesteld over de beperkingen die nu zijn ingesteld, vertellen crop advisor André ten Heggeler en productmanager Marcel
d’Hondt. “Wij hebben nog geprobeerd om te mogen werken met hogere doseringen in bijvoorbeeld
rijenbespuiting of bij spotspraying, maar dat lukte
niet. Zelfs bij rijenbespuiting op bijvoorbeeld twintig procent van de oppervlakte mag je ook maar
een vijfde van de hoeveelheid gebruiken. Dat is
jammer, want nu moet je ook bij rijenbespuiting
gaan werken met uitgebreidere combinaties.”

TEELTVRIJE ZONES
Teleurstelling is er ook over de driftbeperkingen
die nu worden opgelegd bij meer dan 0,5 liter per
hectare, vooral omdat er al wordt gewerkt met
teeltvrije zones rond een perceel. “Die zijn bedoeld om te voorkomen dat er door drift middelen
in het water komen. Nu krijgen we echter beperkingen omdat in die zone ook planten groeien. De
extra eisen die nu worden gesteld, zijn er namelijk
om schade buiten het perceel op bijvoorbeeld akkerranden te voorkomen. Die eisen zijn er voor
het hele perceel, terwijl voor water de extra eisen
alleen aan de rand van het perceel gelden.”
Voor de maïs kunnen de extra drifteisen bij ge-

bruik van meer dan 0,5 liter Calaris een probleem
zijn. In veel gebieden waar maïs wordt geteeld,
worden nog geen hoge eisen aan driftbeperking
gesteld. Daardoor is die techniek nog niet voorhanden. Dat verandert ook maar langzaam, omdat zeker spuitmachines bij veel bedrijven een
lange vervangingstermijn hebben. Syngenta verwacht daarom dat het gebruik voortaan beperkt
blijft tot 0,5 liter per hectare. Daarbij is er ook nog
het probleem dat op veel plaatsen het middel na
dit jaar twee jaar niet mag worden gebruikt. Hoewel bedrijven ervoor zouden kunnen kiezen om
het maar op een deel van het areaal in te zetten,
om zo ruimte te houden in andere jaren, verwachten Ten Heggeler en D’Hondt niet dat dit
gaat gebeuren. “Door de grote arealen die veel
bedrijven in korte tijd moeten spuiten, houden ze
toch vast aan een basismix. Het voordeel is dat je
dit jaar nog geen zorgen hoeft te hebben of het
de afgelopen twee jaar op een perceel is gebruikt.
Wij accepteren dus dat het dit jaar nog op grote
schaal zal worden gebruikt en daarna zeker twee
jaar nog heel beperkt.”

‘DIT JAAR ZAL
CALARIS NOG VEEL
WORDEN GEBRUIKT,
MAAR DAARNA
TWEE JAAR NIET’

CALLISTO TOEVOEGEN
Voor dit jaar kunnen veel bedrijven nog wel de
oude situatie benaderen, stelt Ten Heggeler.
“Door het toevoegen van 0,5 liter Callisto aan een
mix met daarin ook 0,5 liter Calaris heb je een
vergelijkbaar effect als met 1,0 liter Calaris. Dat
kun je combineren met bijvoorbeeld Frontier en
Milagro en eventueel nog een toevoeging. Het
voordeel is dat je dan nog een jaar met een bekende mix kunt werken.”
Een alternatief voor Callisto is het gebruik van
Laudis en dat in combinatie met Milagro of
Monsoon. Toch adviseert Ten Heggeler om als het
mogelijk is te kiezen voor de combinatie met
Callisto. “Zeker op percelen waar kans is op aardappelopslag heb je dan een sterkere combinatie.
Dat kan dit jaar extra belangrijk zijn, omdat we
een zeer zachte winter hebben gehad”, aldus Ten
Heggeler. Andere redenen om voor deze combinatie te kiezen, zijn volgens hem de betere werking op een aantal probleemonkruiden, zoals
akkerviool, ereprijs en haagwinde.
Na dit jaar zullen veel spuiters in elk geval moeten veranderen, beseft ook Ten Heggeler. “Dan zal
iedereen moeten wennen aan traag werkende
combinaties, waarbij er helaas ook nog maar één
basismix overblijft. Wij gaan komend jaar kijken
hoe we met onze resterende middelen toch tot
een goed advies kunnen komen, waarin ook de
mogelijkheden van bijvoorbeeld Callisto worden
benut. Zeker is wel dat spuiters weinig meer kunnen kiezen.”
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