Nufarm: uw graanspecialist
• Herbiciden
• Fungiciden
• Groeiregulatie

Ampera®, Saracan® Delta, Duplosan® MCPP, Clinic®N, Mega® 2,4-D, U-46® MCPA, Trimaxx®,
Soleil®, Stabilan® en Ephon® Top, zijn geregistreerde merknamen van Nufarm B.V. Tapir® is een
geregisteerde merknaam van Dow AgroSciences B.V.. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen
veilig. Lees de gebruiksaanwijzing voor gebruik.

Meer informatie over middelen in de graanteelt?
Voor technische informatie en adviezen kunt u contact
opnemen met uw adviseur van gewasbeschermingsmiddelen.
Kijk ook op onze website nufarm.com/nl.
@NufarmNederland

Nufarm B.V.
Rivium Quadrant 75-7
2909 LC Capelle aan den IJssel
010 303 77 00
info.nl@nufarm.com
nufarm.com⁄nl

Graantelers
aan de top

Uitdagingen voor
graantelers

Fungiciden
Voor een schone start en een gezonde oogst
Ampera®

Soleil®

Ampera (prochloraz en tebuconazool) werkt

Soleil werkt preventief en curatief op vroege

zowel preventief als curatief op vroege schim-

roesten, septoria en aarfusarium. De combi-

melaantastingen waaronder septoria, vroege

natie van tebuconazool en bromuconazool

Twee werkzame stoffen: twee
toepassingstijdstippen

De graanteelt is een mooie teelt waarin Nederlandse graantelers
uitstekende resultaten boeken. Maar het is ook een teelt waar de
financiële opbrengst onder druk staat. Flinke uitdagingen dus.

Twee werkzame stoffen: een
toepassingstijdstip.

roesten en sneeuwschimmel. Eerste toepas-

zorgt voor een krachtige en lange duurwer-

Nufarm: uw graanspecialist

sing vanaf eind maart (T0 of T1). Een tweede

king. Toepassing vanaf eind maart (T0 of T1).

Nufarm biedt u daarin de helpende hand met een aantal sterk presterende producten

toepassing tegen aarfusarium (T3).

Soleil werkt ook uitstekend tegen aarfusarium

voor onkruidbestrijding, ziektebestrijding en groeiregulatie. U ziet ze terug in onderstaande

Advies: 1,5 l/ha

(T3). Maar let op: max. 1 toepassing per teelt.

(in winter- en zomertarwe, winter- en

Advies T0/T1: 1,0 l/ha

zomergerst, winter- en zomerrogge en triticale).

Advies T3: 1,2 l/ha

groeistadia van de graanteelt. Zo gaan we ook dit jaar graag samen met u weer voor de top.

(in winter- en zomertarwe en triticale)

Herbiciden

Groeiregulatie

Onkruidbestrijding van voorjaar tot voorbij de oogst

Voorkom effectief legering van het gewas

Saracen® Delta

U 46® MCPA

Nieuw middel. Combineert bodemwerking

Vertrouwd middel in de mix tegen

met contactwerking. Sterk op onder andere

breedbladige onkruiden in het voorjaar.

kamille en klein kruiskruid. Ideaal in de

Daarnaast wordt U 46 MCPA veelvuldig

Trimaxx®, Stabilan®
en Ephon® Top

mix met groeistoffen (zoals U 46 MCPA en

tegen akkerdistel toegepast. Bedenk: mei is

Neem geen risico en voorkom legering.

Duplosan MCPP).

de distelmaand.

Nufarm biedt met drie producten altijd de

Advies: 0,1 l/ha

Advies: 2 l/ha (voor distelbestrijding

juiste keuze. Voor de middelen gelden brede

Wintertarwe

is o.a. Tapir een goede mixpartner)

toelatingen in zomer- en wintergranen.

0,25 l/ha Trimaxx + 0,5 l/ha Stabilan

Ephon® Top is nieuw en adviseren we tegen

Toepassen vanaf eerste knoop voelbaar bij

het doorknikken van de aar in wintergerst.

groeizaam weer. Herhalen na ca. 10 dagen

Duplosan® MCPP

®

Vertrouwd middel in de mix tegen diverse

Clinic® N

breedbladige onkruiden.

Na de oogst op tijdelijk onbeteeld terrein (in

Advies: 2 l/ha

stoppel). Breed en sterk tegen breedbladige

Mega® 2,4-D

Adviezen voor wintergranen

afhankelijk van (weers)omstandigheden.

en grasachtige wortelonkruiden

De voordelen van
groeiregulatie

Wintergerst

Advies: 2-6 l/ha

• Snelle en effectieve opname

0,8 l/ha Trimaxx®

•	Hogere opbrengst door betere

Toepassen vanaf eerste knoop voelbaar bij

Toepassing op tijdelijk onbeteeld terrein
(in stoppel). Ideaal om wortelonkruiden te

wortelontwikkeling en steviger gewas

groeizaam weer.

bestrijden.

• Flexibel inzetbaar

0,75 l/ha Ephon® Top

Advies: 2 l/ha

• Bewezen effectief

Toepassen als eerste kafnaalden zichtbaar zijn.
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