
   Diegem, 9 april 2019 
 

Nieuwe oplossingen voor onkruidbestrijding in aardbeien 
 

Voor zowel Basta (opgebruik tot 31/07/2019) als voor producten op 
basis van diquat (opgebruik tot 4/11/2019) is 2019 het laatste jaar 
waarin deze producten mogen gebruikt worden. Door het wegvallen 
van de contactherbiciden zal onkruid preventief bestreden moeten 
worden door het gebruik van bodemmiddelen zoals AZ en Stomp 
Aqua. 
 
Sinds begin dit jaar is Select Prim, het referentiegrassenmiddel, in 
aardbei erkend. Dankzij deze uitbreiding zullen grassen, straatgras 
en graanopslag efficiënt bestreden kunnen worden. 
 

 

ADVIES 
 
Pas Select Prim vollevelds toe twee weken voor de bloei. 
 

 

Select Prim 
 
Erkend tegen kweekgras aan 20 ml per are 
Erkend tegen straatgras en eenjarige grasachtige onkruiden aan  
8 ml per are 
 
Maximum 1 toepassing per 12 maanden 
 
Toepassen voor de bloei (< BBCH 60) in productieveld 
 
Toepassen na het planten in selectie- en vermeerderingsveld  
  
Bufferzone van 20 m met 50% reducerende techniek 
 
Enkel erkend in open luchtteelt 

 
Voorwaarden voor een gewasveilig resultaat in AARDBEIEN: 
 
 Gebruik maximaal 15 ml per are 
 Behandel apart voor een optimale werkzaamheid en gewasveiligheid 
 Respecteer een minimaal interval van 5 dagen tussen behandeling van 

Select Prim en ‘scherpe’ systemische  fungicides of insecticides 
 Respecteer een minimaal interval van 5 dagen tussen mono- en 

dicotylenbestrijding 
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Tips voor een goede werking: 
 
 Behandel bij vegetatieve groei, voldoende bladoppervlak (vanaf  

3-blad) en vóór uitstoeling! 
 Pas toe bij een temperatuur tussen 8 – 25°C en een 

luchtvochtigheid hoger dan 65 % 
 Respecteer een minimaal interval van 5 dagen tussen mono- en 

dicotylenbestrijding 
 Select Prim is 1 uur na toepassing regenvast 
 Gebruik minimaal 200 L water per ha en een fijne druppel  
 Evalueer het resultaat pas na 21 dagen. Na 7 dagen komt het jongste 

blad reeds los. 
 

Luna Sensation – breedwerkend aardbeifungicide 
 

Luna Sensation blijft de referentie voor de bestrijding van witziekte (Podosphaera aphanis) en vruchtrot 
(Botrytis cinerea). De laatste weken kregen we bezorgde vragen over de geldigheidsduur van de toelating 
van Luna Sensation. Omwille van de herregistratie van trifloxystrobine (één van de actieve stoffen) staat 
op Fytoweb 31 juli 2019 vermeld. Ondertussen werd de herregistratie van trifloxystrobine op Europees 
niveau succesvol afgerond en bijgevolg zal ook de geldigheidsduur van Luna Sensation bijgewerkt 
worden. Aardbeitelers kunnen volgende jaren blijven gebruik maken van Luna Sensation. 
 
ADVIES 
Luna Sensation is een aardbeifungicide met het breedste profiel. Om vruchtrot te vermijden, pas Luna 
Sensation toe bij begin bloei. Wissel af met middelen op basis van actieve stoffen uit een andere 
resistentiegroep zoals Teldor, Geoxe of Switch. 
 
Gebruik Luna Sensation om de kwaliteit van de bladeren, en dus aardbeien, optimaal te houden. Zet Luna 
Sensation in wanneer de druk het sterkst is (warme dagen gevolgd door koude nachten (condens!), tijdens 
periodes met veel bladaangroei). Wissel af met middelen op basis van actieve stoffen uit een andere 
resistentiegroep zoals Topaz, Nimrod, Fytosave of Karma.  
 

 

Luna Sensation 
 
Erkend tegen echte meeldauw, grauwe schimmel, rode 
vlekkenziekte, antracnose, kelk- en steelrot en bewaarziekten 
 
Dosis: 8 ml per are 
 
Maximum 2 toepassingen per 12 maanden, minimum 7 dagen 
interval 
 
Begin bloei – tot tweede oogst 
 
Veiligheidstermijn: 1 dag 
 
Bufferzone van 5 meter met klassieke techniek (open lucht) 

Zowel in productie- als selectie- en vermeerderingsteelt erkend. Erkend in open lucht en onder 
bescherming. 
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Voorwaarden voor een gewasveilig resultaat in AARDBEIEN: 
 
 Maak geen complexe tankmix 
 Andere systemische middelen of middelen op basis van olie versterken de 

opname van Luna Sensation en worden daarom afgeraden om te combineren 
met Luna Sensation.  

 Vermijd een kort interval (7 dagen) tussen twee Luna Sensation behandelingen. 
 Behandel niet bij volle zon of hoge temperaturen. Behandel ’s avonds 
 Gebruik minimaal 400 l water per hectare 
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AZ gedeponeerd handelsmerk DOW 
Basta S erk. nr. 8464P/B; bevat 150 g/l glufosinaat; gedeponeerd handelsmerk Bayer 
Fytosave gedeponeerd handelsmerk Fytofend 
Geoxe gedeponeerd handelsmerk Syngenta 
Karma gedeponeerd handelsmerk Certis Europe 
Luna Sensation erk. nr. 10492P/B; bevat 250 g/l fluopyram en 250 g/l trifloxystrobine; gedeponeerd handelsmerk Bayer 
Nimrod gedeponeerd handelsmerk Adama 
Select Prim erk. nr. 9334P/B; bevat 120 g/l clethodim; gedeponeerd handelsmerk Arysta Lifescience 
Stomp Aqua gedeponeerd handelsmerk BASF 
Switch gedeponeerd handelsmerk Syngenta 
Teldor erk. nr. 9059P/B; bevat 50 % fenhexamid; gedeponeerd handelsmerk Bayer 
Topaz gedeponeerd handelsmerk Syngenta 

 
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Voor verdere 
productinformatie met inbegrip van gevaarzinnen en symbolen, raadpleeg www.fytoweb.be 

Indien u deze informatie niet (meer) wenst te ontvangen, gelieve dit te melden via cropsciencebelgium@bayer.com 
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