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a ssingen in suikerbieten
Safari
actieve stof: triflusulfuron-methyl �
dosering: 15 gram per hectare toevoegen aan LDS-combinaties
werking: verbetert de bestrijding van iets te groot on

kruid, vooral van bingelkruid, zwarte nachtschade, aard
appelzaailingen en hondspeter selie

tijdstip toepassing: na opkomst van de bieten, minimaal 2 �,vaak 3 of 4 �
nodig

beperkingen: in tegenstelling tot de normale toepassing van 30 gram 
per hectare kunnen Goltix en Pyramin bij de toepassing 
van 15 gram wel in de LDS-combinaties blijven

Lontrel
actieve stof: clopyralid �
dosering: 1 � 1 liter per hectare, 2 � 0,5 liter per hectare of 3 �

0,33 liter per hectare toevoegen aan LDS-combinaties
werking: brandt de bovengrondse delen van aardappel af, mits 

het weer voldoende groeizaam is. Het effect op de on
dergrondse delen is erg beperkt

tijdstip toepassing: na opkomst van de bieten
beperkingen: per jaar mag niet meer dan in totaal 1 liter per hectare 

toegepast worden.
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Na enkele jaren ervaring opgedaan te
hebben met 30 gram Safari per hecta-
re in enkele combinaties, is in 2001
onderzoek verricht naar de toevoe-
ging van 15 gram aan allerlei LDS-
combinaties. Als het onkruid al iets te
groot is, worden met deze toevoeging
bedrijfszekerder resultaten behaald

dan zonder. Met name geldt dit voor
perzikkruid, kleefkruid, varkensgras,
kamille en bingelkruid. Gebruik de
toevoeging in die gevallen. Meestal
zijn echter drie of zelfs vier toepassin-
gen nodig voor een goed effect. Laat
vanwege de kosten dus het onkruid
niet te groot worden.

Vooral voor bestrijding van aardappe-
lopslag worden nogal eens vrij hoge
doseringen aanbevolen. Los van het
feit of de werking wel of niet opweegt
tegen de kosten, geldt dat in Neder-
land een maximum toegelaten hoe-
veelheid geldt van 1 liter per hectare
per jaar. Voor een pleksgewijze toe-
passing, bijvoorbeeld voor de bestrij-

ding van distels en hoefblad, geldt een
dosering van 1,5 liter per hectare.
Een te hoge dosering Lontrel kan tot
een onaanvaardbaar residuniveau lei-
den in pulp en grond. Om de markt
van deze producten voor de toekomst
zeker te stellen en om dit ook te doen
met de toelating van Lontrel, kunt u
beter niet hoger doseren dan mag.
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RESULTATEN UIT HET VERLEDEN
BIEDEN WEL
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