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Nieuw vulsysteem moet puntvervuiling
helpen voorkomen
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het meest tot uiting in de T2, waar het
de werking van het SDHI ondersteunt
tegen onder meer septoria en bruine
roest. Algemeen zien we dat de werking van de SDHI’s de laatste jaren
deels is teruggevallen.”

Herbicidenproef

Michiel Hubau en Dirk Butaye (rechts) benadrukten het belang van twee
verstevigingen in wintergerst.

wintertarwe adviseert BASF Medax
Max voor de eerste versteviging en
Medax Top in eerste en tweede knoop.
In de fungicideproeven toonde men de
meerwaarde van de nieuwe molecule
Revysol tegen de verschillende ziekten.
“Revysol is het enige triazool met een
flexibele verbinding, waarmee deze
molecule zich heel sterk kan binden
aan het doelwit in de schimmel –zelfs
bij stammen van septoria en ramularia
die ongevoelig geworden zijn voor de
huidige triazolen.” In gerst wordt een
bespuiting met Revysol aangeraden in
T2 om onder meer het wegvallen van
chloortalonil tegen ramularia op te
vangen. We raden in gerst ook sterk
een T1-bespuiting aan, omdat je daardoor gemiddeld 400 kg meer oogst.
Vorig jaar was dat maar 200 kg, maar er
zijn ook jaren van 600 kg.”
In wintertarwe kunnen producten op
basis van Revysol zowel in T1 als T2
gebruikt worden tegen alle belangrijke
bladziekten (septoria, gele en bruine
roest …), maar er wordt slechts één
behandeling met deze actieve stof aangeraden. “Door zijn lange nawerking,
die best de nawerking van de SDHI’s
benadert, komt de kracht van Revysol
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akkerbouw Het belangrijkste
nieuws met betrekking tot het proefen demoplatform van BASF in Obaix is
dat vanaf 2022 een grote groep van
leveranciers geleidelijk zal overschakelen op het Easyconnect-vulsysteem.
Een nieuw type sluitdop laat toe de bus
te koppelen op een speciale vulunit, die
gemonteerd wordt op de spuit. Als de
bus leeg is, kan dit systeem de bus ook
spoelen en het spoelwater meenemen
in de spuitoplossing. Bedoeling is meer
gebruiks- en milieuveiligheid.

Wintergranen
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Samen met Michiel Hubau en Dirk
Butaye, beiden crop advisor bij BASF,
bekeken we een proefopzet waarin het
nut van twee halmverstevigingen
getoond werd in wintergerst. “Wie dit
jaar alleen verstevigde in eerste knoop,
komt bedrogen uit. Door de koude
groeide de gerst aanvankelijk heel
traag, maar nadien is die nog 30 cm
gegroeid. We adviseren om Medax Top
in te zetten voor de eerste toepassing
en Medax Max (prohexadion en trinexapac-ethyl) voor de tweede. Die
voorkomt aarknikken net zo goed als
middelen op basis van ethefon.” In
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We bekeken een proef met uitgezaaide
onkruiden. Hoofdrolspelers in het
BASF-vooropkomstgamma voor mais
zijn Frontier Elite – dat zorgt voor een
goede werking en lange nawerking
tegen gierstgrassen en eenjarige dicotylen – en Stomp Aqua. “Die vormen
samen een perfecte tandem. Callam
kan gebruikt worden als booster voor
ieder maisschema, vooral in de schema’s zonder TBA, maar ook voor de
werking tegen haagwinde.” In bieten
lanceerde BASF Tanaris, dat de dimethenamide-P van Frontier Elite combineert met quinmerac. Ook vrij nieuw is
Kezuro, een coformulering van quinmerac en metamitron. Door het vochtige voorjaar konden de bodemherbiciden goed werken en stonden heel wat
perceeltjes proper tot zeer proper. n

Vorige week werd bekend dat
behalve BASF, Adama, Certis, Corteva,
Nufarm en Syngenta ook Belchim,
FMC en Rovensa in het Easyconnectvulsysteem stappen.

