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Nu het overal geregend heeft,
is de zaai van wintergerst al goed begonnen.
Ook de zaai van wintertarwe zal over een tiental dagen beginnen.
De beheersing van de onkruidgrassen is een groeiend probleem in de teelt van granen. Aangezien
de bestrijding in het voorjaar steeds moeilijker wordt, is het ten zeerste aangeraden reeds een
behandeling in het najaar uit te voeren, zelfs bij laat gezaaide graanpercelen.
Teneinde u te steunen in de onkruidbestrijding in het najaar, breidt ons gamma uit

Eenvoudig, eﬃciënt en flexibel
• 10633P/B
• 667 g/l prosulfocarb + 14 g/l diflufenican
• EC-formulering
• Geoptimaliseerde co-formulering met een verbeterde contactwerking
• Dosering : 4 l/ha
• Erkend in wintertarwe, wintergerst, winterrogge en triticale
• Erkend vanaf vooropkomst tot 3 bladeren
• Buﬀerzone van 20 m met 75% driftreducerende techniek
• Verpakking: 10 L
Daarnaast zijn volgende referenties nog steeds belangrijk:
Toucan: Sterk tegen de VVL, boterbloemen, kleefkruid…
Versterkt de werking van het schema tegen grassen
Flexibel: toepasbaar op alle stadia en makkelijk mengbaar
Tolurex: Het enige erkende ureum in granen en nog steeds een basis tegen onkruiden
Opgelet voor gevoelige variëteiten
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Adviezen:
• Klassieke flora (windhalm, straatgras, breedbladigen):
Tolurex 2,5-3 l/ha + Toucan 0,25-0,3 l/ha (vooropkomst of late na-opkomst)
Jura 3,5 – 4 l/ha (vooropkomst of na-opkomst tot 3 bladeren)
• Moeilijke grassen (duist, grote druk windhalm):
Jura 2,5-3 l/ha + oplossing op basis van flufenacet (Liberator, Herold, ...)*
*Vroege na-opkomst of vooropkomst in functie van de partner. Een positionering in vooropkomst kan enkel indien de zaai gebeurd is
in goede omstandigheden (zaaidiepte, goede grondvoorbereiding …).

• Zeer moeilijke grassen (resistente duist)
Jura 3 l/ha // oplossing op basis van flufenacet
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