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Onkruidbestrijding in maïs

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) en Capreno (15043 N - 134 g/l isoxadifen-ethyl + 68 g/l 
thiencarbazon-ethyl + 345 g/l tembotrione) zijn producten 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) is een product 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. Temsa (14884 N - 100 g/l mesotrione) is een product van Globachem N.V. Dual Gold (12096N - 960 
g/l S-metolachloor) is een product van Syngenta Crop Protection B.V. Click Pro (15554N - 70 g/l mesotrione + 330 g/l 
terbuthylazine)  is een product van Syngenta Crop Protection B.V. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen 
veilig. Lees aandachtig het etiket met productinformatie vóór gebruik. Zorg ervoor dat u 
met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

www.belchim.nl
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 Snelle aanvangswerking
 Snel regenvast 
 Booster in de mix
 Beste grassenbestrijder

Maïs accepteert geen concurrentie van onkruiden. Onkruidbestrijding in 

de maïsteelt vraagt onze aandacht rondom de nieuwe mestwetgeving. 

Deze regelgeving geldt alleen voor maïsteelt op zandgronden.  

Bij de keuze voor vroegere maïsrassen en de inzaai 

van een vanggewas voor 1 oktober of hoofdteelt 

(wintergranen) voor 31 oktober na snijmaïsteelt of inzaai 

van een vanggewas voor 31 oktober na de teelt van 

korrel-, CCM- en MKS-maïs is de inzet van een brede 

herbicidemix met Samson Extra 6% OD de veiligste keuze 

voor een goede maïs-opbrengst.

Bij inzaai van onderzaai (veelal rietzwenkgrassen) 

gelijktijdig met de maïs-inzaai raden we het gebruik van 

Samson Extra 6% OD af. 

Bij latere inzaai van onderzaai ‘op kniehoogte’ kan ook een 

brede herbicidemix met Samson Extra 6% OD aan 0,5 L/ha 

worden ingezet, weliswaar zonder bodemherbiciden. 

Door zijn unieke formulering is Samson Extra 6% OD de beste 

grassenbestrijder met boosterwerking in de maïsherbicidemix.

Denk aan uw maïsopbrengst
Zet uw maïs-concurrenten buitenspel  !

Kracht en betrouwbaarheid

Lees verder p. 2 >>

voor meer info 
mestwetgeving :

https://www.rvo.nl/
onderwerpen/agra-
risch-ondernemen/
mestbeleid/mest/
vanggewas-na-mais
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Uitstekend brede grassenwerking
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
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0,50 – 0,67 l/ha *
+ partners**

+  Calaris of Laudis of Callisto of Temsa of Capreno
+  Frontier Optima  of  Gardo Gold / Dual Gold 960 EC (niet toegelaten op zandgronden)
+  evt. Kart (bij zwaluwtong /veelknopigen)

Verplichting vanggewas ? Zie advies in bovenstaande tekst.

**
*
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veilig. Lees aandachtig het etiket met productinformatie vóór gebruik. Zorg ervoor dat u 
met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

www.belchim.nl


