Kezuro

®

de vervanger van Fiesta® New,
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Vooropkomst

Kezuro®

Na-opkomst

Kezuro : de vervanger van Fiesta New,
met meer ﬂexibiliteit !
®

®

Met de intrekking van chloridazon, na meer dan 40 jaar, zullen de bietenplanters geen
andere keuze meer hebben dan producten op basis van metamitron als bodemherbicide
in het FAR systeem te gebruiken (F = contact, A = activator, R = bodemherbicide).
Met de komst van Kezuro ®, zal er toch een vervanger van Fiesta ® New ter
beschikking komen met als bijkomend voordeel dat het product ook in na-opkomst
toegepast zal kunnen worden.

Kezuro® : ﬂexibel dankzij zijn erkenning in voor- en na-opkomst

Kezuro : onmisbaar in vooropkomst tegen hondspeterselie en kleefkruid
®

Veel proeven en de praktijk hebben het bevestigd : de beste werking tegen
schermbloemigen (hondspeterselie, groot akkerscherm ... ) en kleefkruid wordt
bekomen met een vooropkomstbehandeling met een product zoals Kezuro®.
Werking tegen schermbloemigen (groot akkerscherm)
(schaal van 1 tot 9; 1 = slecht, 9 = uitstekend)
BASF proef – Mignault 2017
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Vooropkomst :
Vooropkomst :
Pyramin® SC 520
Pyramin® SC 520
+
+
Na-opkomst :
Na-opkomst :
4 behandelingen met
4 behandelingen met
Kezuro® als bodemherbicide Kezuro® als bodemherbicide
in FAR 2, 3 en 4
in FAR 1, 2 en 3

Hondspeterselie ( Aethusa cynapium )

8
Vooropkomst :
Kezuro®
+
Na-opkomst :
4 FAR behandelingen

Tegen schermbloemigen worden de beste resultaten met Kezuro® in
vooropkomst bekomen

Groot akkerscherm ( Ammi majus )

Kleefkruid ( Galium aparine )

Kezuro : verbetert de werking van de na-opkomst behandelingen
®

Werking tegen verschillende belangrijke onkruiden in bieten
Schaal van 1 tot 9; 1 = slecht en 9 = uitstekend.
BASF proef – Mignault 2017

Effect van Kezuro in vooropkomst
®

In aanvulling van de goede bestrijding van schermbloemigen en kleefkruid werkt
Kezuro ® ook op de klassieke onkruiden (kamille, herderstasje, dovenetels,
vogelmuur, ereprijsachtigen … ). Een behandeling met Kezuro® in vooropkomst
kan dus sterk de opkomst van breedbladige onkruiden beperken of onkruiden
gevoeliger maken voor de na-opkomst behandelingen.
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Varkensgras
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Kamille

®
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Werking ( % ) – Europese proeven – 2014-2016 ( n = 20 ) en 2015-2016 ( n = 25 )
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Na-opkomst : 3 FAR behandelingen zonder Kezuro®
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Na-opkomst : 3 FAR behandelingen met Kezuro®
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Vooropkomst : Kezuro®
Na-opkomst : 4 FAR behandelingen

In het FAR systeem in na-opkomst vervangt Kezuro ® de bodemherbicide
component (R). Kezuro ® versterkt op deze manier de contactmiddelen en
verbetert aldus de werking tegen aanwezige onkruiden.
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Zwarte
Schermbloemigen Melganzenvoet
nachtschade (groot akkerscherm)

Vooropkomst : geen
Na-opkomst : 4 FAR behandelingen

Effect van Kezuro in na-opkomst
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Bingelkruid
Duivenkervel
Ereprijsachtigen
Herderstasje
Hondspeterselie
Kamille
Klaproos
Kleefkruid
Melganzenvoet
Paarse dovenetel
Perzikkruid
Reukloze kamille
Varkensgras
Vogelmuur
Zwaluwtong
Zwarte mosterd
Zwarte nachtschade

In voor- of na-opkomst verbetert Kezuro® de werking en het resultaat van de na-opkomst behandelingen op de meeste onkruiden.

Kezuro : de optimale metamitron-quinmerac verhouding
®

In tegenstelling tot andere producten is Kezuro® niet beperkt tot 120 g/ha quinmerac
in vooropkomst. Kezuro® heeft daarom een uitstekende werking tegen schermbloemigen en brengt ook een voldoende dosis metamitron aan om de overige
klassieke onkruiden te bestrijden.
Een uitstekende werking tegen schermbloemigen vereist een vooropkomst
behandeling met een voldoende dosis van quinmerac ( en van metamitron
tegen de klassieke onkruiden )
BASF proef Mignault 2018

Vooropkomst : product beperkt tot
120 g/ha quinmerac + 1.575 g/ha metamitron

Vooropkomst : Kezuro® 3 l/ha
213 g/ha quinmerac + 1.713 g/ha metamitron

Na-opkomst : 4 FAR behandelingen
> onvoldoende resultaat tegen schermbloemigen

Na-opkomst : 4 FAR behandelingen
> uitstekend resultaat tegen schermbloemigen

Kezuro : aanbevelingen
®

A- Kezuro in vooropkomst tegen schermbloemigen en kleefkruid
®

Vooropkomst
Kezuro® max. 3,5 l/ha

Na-opkomst behandelingen ( FAR systeem )

B- Kezuro in na-opkomst als bodemherbicide in het FAR systeem
®

Vooropkomst
behandeling

Na-opkomst behandelingen ( FAR systeem met Kezuro® )
Kezuro® dosis : 0,5 - 0,75 l/ha in het kiemlobstadium
1 - 1,25 l/ha in het 2 bladstadium
1 - 1,5 l/ha in het 4 bladstadium
Max. 3,5 l/ha

Kezuro® : maximale dosis 3,5 l/ha
Bevat 71 g/l quinmerac
+ 571 g/l metamitron ( SC formulering )
Toelatingsnummer : 10744P/B
Fiesta® New bevat 60 g/l quinmerac
+ 360 g/l chloridazon
Toelatingsnummer : 9304P/B
Pyramin® SC 520 bevat 520 g/l chloridazon
Toelatingsnummer : 8884P/B
Gedeponenerde handelsmerken BASF.
Max. 250 g/ha quinmerac/12 maanden.
Max. 3,5 of 4,9 kg/ha metamitron/12 maanden
volgens het gebruikte product.
Max. 2,6 kg/ha chloridazon/36 maanden.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Verantwoordelijke uitgaver : BASF Belgium Coordination Center Comm. V, Agricultural Solutions, Bâtiment E/F, Drève Richelle 161 bte 43, 1410 Waterloo

