PLANTOLIE HF
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De onmisbare partner in uw onkruidbestrijding suikerbieten.
De afgelopen weken is er veel werk verzet op het land. Zomergranen en uien zijn op
veel plaatsen al gezaaid en er is zelfs al een gedeelte aardappelen gepoot. Inmiddels
is het overgrote deel van het bietenareaal ook gezaaid.
Er kan/moet dus ook weer nagedacht worden over, hoe we de bieten schoon gaan
houden. Met de extreme prijsverhoging van Goltix/Metamitron en de matige
beschikbaarheid van Pyramin/Better DF is er alles aangelegen om de
onkruidbestrijding zo efficiënt mogelijk uit te voeren.
Wellicht zal er meer gebruik gemaakt gaan worden van Centium. Gebruikers ervaren
dat overblijvende onkruiden relatief ‘makkelijker’ te bestrijden zijn. Maar niet alle
gronden lenen zich hiervoor en ook zijn er veel telers die huiverig zijn voor het
gebruik van dit middel.
De overgrote meerderheid zal zich wenden tot de oude vertrouwde werking van de
BOGT-combinatie of de kant-en-klaar formulering Betanal Expert om de bieten in
een tijdstraject van ca. 4 - 5 weken schoon te spuiten.

Twee echte blaadjes - 3 weken - 6 – 8 blad stadium

Vanaf dit seizoen kan er aan de losse componenten, een nieuwe zuivere
plantaardige olie genaamd Plantolie HF worden toegevoegd, om de werking te
versterken.
Uiteraard kan deze olie ook worden toegevoegd aan de Betanal Expert, indien de
omstandigheden hier om vragen.
Voor meer informatie kunt u terecht op Extranet of contact opnemen met:
Gerbert Barneveld - productmanager - mob. 06 22 972232 - g.barneveld@hollandfyto.nl
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Wat maakt Plantolie HF anders dan een ‘gewone’ plantaardige olie?

Plantolie HF is een methyl-veresterde koolzaadolie waar nog extra aan
toegevoegd is: 5% kokosnootolie. Deze bijzondere olie zorgt (in Engeland al 15 jaar)
voor een betere uitvloeiing en daardoor een verbeterde opname. Proeven uit het
verleden tonen aan dat Plantolie HF bij gelijkblijvende effectiviteit zachter voor
het gewas is.
Colney Site, Norwich 1997

Vitaliteit gewas

+ Plantolie HF

Alone = 30 gr Safari + 1 ltr Betanal Exp. + 0,4 ltr Venzar.
Toevoegingen in beide objecten resp. 1 ltr Actipron en 1 ltr Plantolie HF.

Advies suikerbieten:
Onveranderd: voeg aan uw tankmix ‘losse componenten’ in het LDS-systeem een
evenredig deel Plantolie HF toe, zoveel als u gewend was te gebruiken van de
oude plantaardige olie-formulering.
Dit geldt uiteraard ook bij het gebruik van Betanal Expert!

Meer achtergrond informatie is te vinden via onderstaande link:
(mits ingelogd op Extranet): Plantolie HF

Voor meer informatie kunt u terecht op Extranet of contact opnemen met:
Gerbert Barneveld - productmanager - mob. 06 22 972232 - g.barneveld@hollandfyto.nl

