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BAYER DRESSCODE - Maatwerk voor persoonlijke bescherming
Het dragen van correcte persoonlijke beschermingsmiddelen is een essentiële
factor in het kader van goede landbouwpraktijken. Bayer CropScience wil graag
dat u in alle omstandigheden met de meest geschikte beschermende kleding werkt.
Ga daarom naar www.dresscode.bayercropscience.nl en maak gebruik
van BAYER DRESSCODE voor een persoonlijk beschermingsadvies-op-maat.
Onze gebruiksadviezen, zowel mondeling als schriftelijk verstrekt, berusten op
uitgebreide proefnemingen. Wij adviseren naar beste weten volgens de kennis
van zaken op dit ogenblik, echter zonder daarvoor aansprakelijkheid op ons te
nemen, omdat opslag/bewaring en toepassing zich aan onze controle onttrekken.
Beschrijvingen van een product resp. gegevens over de eigenschappen daarvan
betekenen niet, dat verantwoordelijkheid wordt gedragen bij eventuele schade.
Overigens zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van kracht.
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Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en productinformatie.

Het beste middel
tegen resistente duist

Werkingsspectrum Othello

Wat is Othello?
Othello is een vloeibaar herbicide dat uitstekend geschikt is voor de
bestrijding van resistente duist en andere belangrijke onkruiden in wintertarwe,
triticale, spelt en winterrogge door middel van een na-opkomst toepassing..
Waarom Othello?

Othello is speciaal gemaakt voor de bestrijding van
resistente duist. Het middel bevat dezelfde werkzame stof als Atlantis, aangevuld met diflufenican,
waardoor Othello ook een uitstekende werking
heeft op straatgras. Daarnaast bevat Othello ook
nog een halve dosering Hussar waardoor ook
de werking tegen een groot aantal breedbladige
onkruiden verzekerd is. Othello is geformuleerd
als een Olie Dispersie. Dit verzekert een zeer goede
hechting en een betere spreiding op het blad.

Voordelen van Othello

• Uitstekende bestrijding van resistente duist
• Unieke formulering zorgt voor een goede opname
en verspreiding van het middel en daardoor voor
een zeer goede onkruidbestrijding van zowel
éénjarige grassen als breedbladige onkruiden
• Snelle aanvangswerking
• Veilig voor het gewas
• Bij toepassing van 2 l/ha Othello hoeft geen extra
plantaardige olie (zoals Robbester of Actirob B)
meer te worden toegevoegd.

Haal het beste uit Othello,
voor het beste resultaat!
Volg onderstaande richtlijnen om het beste uit
Othello te halen:
- Omdat Othello een OD formulering is, en de
formulering dus wat kan uitzakken, wordt
aangeraden om
voor gebruik goed te schudden
- Pas Othello toe in de dosering van 2 l/ha
- Over het algemeen zijn onkruiden in een jong
stadium het meest gevoelig
- Het beste resultaat wordt verkregen als de
onkruiden actief groeien.
- Na de toepassing moet het twee uur goed weer
zijn zodat het blad kan opdrogen. Bij een zeer
zware duistdruk kan het zinvol zijn om Capri ®
toe te voegen. Vraag uw leverancier voor meer
detailinformatie.

Othello
2 l/ha

+++ = 90 -100% werking
++ = 80 - 90% werking

Onkruidnaam

Latijnse naam

Othello
2 l/ha

++

Koolzaad

Brassica napus

+++

++

Kruiskruid klein

Senecio vulgaris

Amaranthus spp.

++

Melde uitstaande

Atriplex patula

Boterbloem kruipende

Ranunculus repens

++

Meldesoorten

Atriplex spp.

++

Boterbloemsoorten

Ranunculus spp.

++

Melkdistel akker

Sonchus arvensis

++

Dovenetel ingesneden

Lamium hybridum

++

Melkdistel gewone

Sonchus oleraceus

++

Dovenetel paarse

Lamium purpureum

+++

Melkdistelsoorten

Sonchus spp.

++

Dovenetelsoorten

Lamium spp.

++

Muur vogel

Stellaria media

+++

Dravik Ijle

Bromus sterilis

+++

Papegaaiekruid

Amaranthus retroflexus

+++

+++

Perzikkruid

Polygonum persicaria

+++

+++

Raaigras Engels

Lolium perenne

+++

Duizendknoop beklierde Polygonum lapathifolium

+++

Raaigras Italiaans

Lolium multiflorum

+++

Duizendknoop viltige

Polygonum lapathifolium

+++

Rietgras

Phalaris arundinacea

+++

Ereprijs gladde

Veronica polita

+++

Ruwbeemdgras

Poa trivialis

+++

Ereprijs grote

Veronica persica

+++

Sofiekruid

Descurainia sophia

+++

Ereprijs veld

Veronica arvensis

+++

Spurrie gewone

Spergula arvensis

+++

Ereprijssoorten

Veronica spp.

++

Straatgras

Poa annua

+++

Fluweelblad

Abutilon theophrasti

++

Struisgras

Agrostis capillaris

+++

Ganzenvoet mel

Chenopodium album

+++

Varkensgras

Polygonum aviculare

++

Ganzenvoetsoorten

Chenopodium spp.

++

Varkenskers kleine

Coronopus didymus

++

Gele ganzebloem

Chrysanthemum segetum

++

Veldbeemdgras

Poa pratensis

+++

Gerst

Hordeum vulgare

++

Vergeetmijnietje akker

Myosotis arvensis

+++

Guichelheil

Anagallis arvensis

+++

Hanenpoot

Echinochloa crus galli

+++

Vulpia
(Eenkhoornzwenkgras)

Vulpia spp.

++

Hanenpoot stekelige

Echinochloa muricata

+++

Wikke bonte

Vicia villosa

+++

Hennepnetel gewone

Galeopsis tetrahit

+++

Wikke Franse

Vicia narbonensis

+++

Herderstasje

Capsella bursa pastoris

+++

Wikke gele

Vicia lutea

+++

Herik

Sinapis arvensis

+++

Wikke ringel

Vicia hirsuta

+++

Hoenderbeet

Lamium amplexicaule

++

Wikke smalbladige

Vicia angustifolia

+++

Holzaad

Bifora radians

+++

Wikke vierzadige

Vicia tetrasperma

+++

Hoornbloemsoorten

Cerastium spp.

++

Wikke voeder

Vicia sativa

+++

Kamille echte

Matricaria chamomilla

+++

Wikke vogel

Vicia cracca

+++

Kamille reukeloze

Matricaria inodora

+++

Wikke zachte

Vicia villosa

+++

Kamille schijf

Matricaria matricarioides

+++

Wikkesoorten

Vicia spp.

Kamillesoorten

Matricaria spp.

+++

Wilde haver

Avena fatua

Klaproos gewone

Papaver rhoeas

+++

Wilde peen

Daucus carota

Klaversoorten

Trifolium spp.

+++

Windhalm

Apera spica-venti

+++

Kleefkruid

Galium aparine

++

Holcus lanatus

+++

Knopherik

Raphanus raphanistrum

Witbol

+++

Witte krodde

Thlaspi arvense

+++

Knopkruid behaard

Galinsoga ciliata

+++

Zonnebloem

Helianthus annuus

+++

Knopkruid kaal

Galinsoga parviflora

+++

Zwaluwtong

Polygonum convolvulus

Onkruidnaam

Latijnse naam

Akkerkool

Lapsana communis

Akkerviooltje

Viola arvensis

Amarantsoorten

Duist (inclusief resistente) Alopecurus myosuroides
Duivekervel gewone

Fumaria officinalis

®Capri is een geregistreerd handelsmerk van Dow AgroSiences
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