
Klik  hier  vo or  meer  info over  onze pro duc ten :  w w w.b elchim.nl
Samson® Extra 6% OD (12987 N - 60 g/l nicosulfuron) is een product van ISK Biosciences N.V.  LAUDIS (13287 N - 44 g/l tembotrione) is een product van Bayer CropScience B.V.  CALLISTO (12204 N - 100 g/l mesotrione), CALARIS (12878 N - 330 g/l terbuthylazine + 70 g/l Mesotrione), GARDO 

GOLD (13145 N - 312,5 g/l S-metolachloor + 187,5 g/l terbuthylazine) zijn producten van Syngenta Crop Protection B.V. FRONTIER OPTIMA (12283 N - 64% dimethenamide-P), CLIO (12849 N - 336 g/l topramezone) , AKRIS (13580 N - 280 g/l dimethenamide-P + 250 g/l terbuthylazine) zijn 
producten van BASF Nederland B.V. KART (13290 N - 144,09 g/l fluroxypyr-meptyl + 1 g/l florasulam) is een product van DOW AgroSciences B.V. Lees aandachtig het etiket vóór gebruik.
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 Snellere aanvangswerking
 Sneller regenvast 
 Booster in de mix
 Beste grassenbestrijder

Bent u startklaar ?
Zet uw maïs-concurrenten buitenspel !

Onkruidbestrijding in de maïsteelt vraagt onze aandacht. De maïs moet schoon, want onkruiden zijn 
uw maïs-concurrenten voor een optimale opbrengst ! En schoon blijven ! Daarvoor zetten we een “brede 
herbicidemix” in met een cruciale rol voor Samson Extra 6% OD. Door de verbeterde formulering van 
Samson Extra 6% OD is het “de beste” grassenbestrijder met boosterwerking in de totale herbicidenmix.

Uitstekende werking op
straatgras, raaigrassen, kweekgras, 
naaldaren, kale gierst, pluimgierst, 

hanenpoot, duist, windhalm en wilde 
haver

Werking op breedbladigen zoals 
kamille en melganzenvoet

Toepassing:
 Tussen 2 en 6 maïsbladeren (voorkeur 2 - 4 blad)
 Gebruik voldoende water (raken van de onkruiden)
 Droog maïsgewas en droge onkruiden
 Maïsgewas moet gezond en goed aan het groeien 

zijn en geen stressverschijnselen vertonen
 Bij grote temperatuurschommelingen (> 20°C) 

binnen één etmaal, de bespuiting even uitstellen
 Optimaal voor een behandeling: temperatuur 

tussen 12 en 25° C en hoge luchtvochtigheid

0,5 – 0,67 l

+  Laudis  of  Calaris  of  Callisto  en/of  Clio
+  Akris  of  Frontier Optima  of  Gardo Gold
+  evt. Kart (bij zwaluwtong /veelknopigen)

http://www.belchim.nl
http://www.belchim.nl

