
ADVIES

Klik  hier  vo or  meer  info over  onze pro duc ten :  w w w.b elchim.nl
Centium® 360 CS (12148 N - 360 g/l clomazone) is een product van FMC Chemical sprl. Goltix SC (12629 N - 700 g/L metamitron) is een product van Adama Registrations B.V. 
Lees aandachtig het etiket vóór gebruik.

Centium 360CS bestrijdt een groot 
aantal probleemonkruiden in 
suikerbieten op een unieke manier. 
Afhankelijk van grondsoort en doelonkruiden kan er zowel 
voor- als na-opkomst een strategie met Centium 360CS worden 
uitgedacht. Naast de goede bodemwerking aan de basis (direct 
na zaai), is Centium 360CS in het LDS op basis van contact- en 
bodemwerking ook van grote waarde.

Varkensgras, bingelkruid, 
hondspeterselie, melganzenvoet, 
stippelganzenvoet, kleefkruid, 
straatgras, klein kruiskruid, 
knopkruid, vogelmuur en 
zwaluwtong.

Voordelen Centium 360CS in LDS
Unieke bestrijding van met name bingelkruid, melganzenvoet, 
stippelganzenvoet en varkensgras. Er kan witverkleuring 
optreden maar deze is van tijdelijke aard. Centium 360CS 
kan in het LDS zowel aan de losse componenten als aan 
combinatieproducten worden gekoppeld. Toepassen vanaf 
eerste 2 echte blaadjes (dubbeltjesstadium). Centium 
360CS kan niet samen gespoten worden met specifieke 
grassenmiddelen. Grassenmiddelen dus apart spuiten waarbij 
een wachttijd geldt van 5 dagen voor en na een Centium 360CS 
bespuiting.

Varkensgras en hondspeterselie 
probleem?
Dit soort percelen verdienen een basisbespuiting 
met Centium 360CS direct na zaai. Afhankelijk van 
de grondsoort, organische stofgehalte, ervaring en 
omstandigheden kan er 50 tot 100 ml/ha Centium 
360CS worden toegepast. Bij kamilledruk altijd 2 L 
Goltix SC toevoegen. Chloridazon (Pyramin) kan 
voor opkomst niet gemengd worden met Centium 
360CS. Spuit op een vlakke,  goed aangesloten 
grond en voorkom drift naar naburige gewassen.

Onkruidbestrijding bieten
Probleemonkruiden opruimen met Centium 360CS

Maximaal 1 toepassing voor opkomst 
en 4 toepassingen na opkomst 
met een interval van 7 dagen.  

Totaal max. 200ml per ha.

25 ml/ha (2 eerste echte blaadjes)
 (Melganzenvoet, Bingelkruid, Varkensgras)

50 ml/ha 
(4-bladstadium)

50 ml/ha 
(6-8-bladstadium)

50-100 ml/ha (Varkensgras, hondspeterselie)
+ 2 Goltix bij kamilledruk
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