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Terneuzen, 14 mei 2018

Onkruidbestrijding in mais
We zien grote verschillen dit seizoen. De eerste mais staat in 3-4 blad en wordt deze week
gespoten tegen onkruid terwijl er ook nog mais gezaaid wordt op dit moment. In deze mailing
willen we nog even de adviezen voor de inzet van Kart op een rijtje zetten.
Kart kunt u gebruiken om de mix aan te vullen op onkruiden die anders onvoldoende bestreden
worden door de maismix. Dit geldt voor onkruiden zoals bijvoorbeeld haagwinde, zwaluwtong,
aardappelopslag, perzikkruid en varkensgras. Maar ook muur kan een lastig onkruid zijn als deze
wat groter is. Daarnaast is Kart een soort booster voor de maismix. Andere middelen in de mix
profiteren ook van de SE formulering van Kart. Het vergroot daarmee de bedrijfszekerheid van de
hele mix.

Advies voor Kart in de maismix tegen éénjarige onkruiden en als booster:
Voor mixen met TBA
Voor mixen zonder TBA

: 0,5 liter Kart toevoegen aan de mix
: 0,7 liter Kart toevoegen aan de mix

Advies voor aardappelopslag bestrijding:
Als de aardappels redelijk gelijkmatig bovenkomen kunt u met één bespuiting een heel eind
komen. Gebruik dan een mix met in ieder geval een hoge dosering triketone (1,25-1,5 L Calaris of
2,25 L Laudis) en combineer deze met 0,7 liter Kart. Spuit deze mix als de aardappels 10-15 cm
hoog zijn.
Komen de aardappelen ongelijkmatig boven ( is vaak zo), dan geeft een dubbele bespuiting het
beste resultaat. De hoeveelheid triketone kan dan in tweeën gesplitst worden. Gebruik
bijvoorbeeld de eerste keer een mix met o.a. 1 L Laudis met 0,7 Kart. Na 2,5 weken naspuiten met
bijvoorbeeld 0,75 L Calaris + 0,5 Kart.

Foto: Aardappelopslag in mais

Haagwinde bestrijding.
We horen dat de druk van haagwinde de laatste jaren weer toe lijkt te nemen. Op zich is dit niet
nodig want er zijn goede mogelijkheden om het onkruid te bestrijden. Er moet echter vaak nog
wel een tweede bespuiting plaatsvinden voor een afdoende resultaat. Dit kan ook alleen daar
waar de haagwinde voorkomt dus hoeft niet heel kostbaar te zijn.
In het algemeen geldt: voor een optimale haagwinde bestrijding de eerste bespuiting niet te
vroeg, liefst pas in 4-5 blad stadium van de mais. En vervolgens de tweede niet te snel erachter
aan, zorg dat er 2,5-3 weken tussen zit.
Advies:
Bij de hoofdbespuiting 0,7 liter Kart toevoegen. Omdat haagwinde dus meestal ook nog
bovenkomt na de hoofdbespuiting, het beste nog een tweede bespuiting uitvoeren. Deze
bespuiting uitvoeren 2,5 tot 3 weken na de hoofdbespuiting met 0,5 liter Kart.

Overige voordelen Kart
Naast de gunstige eigenschappen tegen onkruiden is Kart bovendien een middel dat makkelijk is
in gebruik:
 Vloeibaar middel
 Geen beperkingen, Kart mag ook gebruikt worden in grondwaterbeschermingsgebieden
 Geen beperkingen richting nateelten
 Mag twee keer ingezet worden. Dus kan ook gebruikt worden indien voor haagwinde of
aardappelopslag een tweede bespuiting nodig is.
 Een ander voordeel van Kart is dat het de grassenwerking van de mix niet tegenwerkt
(zoals sommige andere toevoegmiddelen wel kunnen doen).
Op bijna elk perceel komen wel één of meerdere van bovengenoemde lastige onkruiden voor.
Daarom is het vrijwel altijd nuttig Kart toe te voegen aan de maismix. Dit om tegenvallers achteraf
te voorkomen.
Wij vertrouwen erop dat u ook dit jaar weer kan bouwen op de kracht van en ervaring met Kart.
Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.
Met vriendelijke groet,
Dow AgroSciences BV

