De nieuwe ter

Het beste nu nog beter!

Vanwege zijn goede werking tegen grassen en een aantal breedbladige
onkruiden werd in granen tot nu toe veel gebruik gemaakt van Atlantis OD.
Maar Atlantis OD is verbeterd. Zijn opvolger heet Atlantis Star. Atlantis Star
is toegelaten in wintertarwe, winterrogge, triticale, spelt en durum
wintertarwe en is geformuleerd als een wateroplosbare spuitkorrel.
Atlantis Star is hoger geconcentreerd dan Atlantis OD. Met een lagere dosering
wordt wel dezelfde hoeveelheden actieve stof toegepast. Het grote verschil zit
hem in de toevoeging van thiencarbazone (TCM) in Atlantis Star.
TCM behoort net als de andere actieve stoffen in Atlantis Star tot de ALS groep,
maar het is geen sulfonyl-ureum (SU). TCM is een SCT (Sulfonylamino Carbonyl
Triazolinones). Dat is een andere chemische groep. In het kader van resistentiemanagement is dit een extra voordeel.

Duist

TCM geeft een verbetering tegen de eenjarige grassen als duist, windhalm, straatgras, raaigras en dravik. Ook tegen breedbladige onkruiden als kamille, kleefkruid,
paarse dovenetel, ereprijs en veelknopigen verbetert de werking.
ADVISERING
Tegen een normale onkruidflora:
0,2 kg/ha Atlantis Star + 1 l/ha Robbester of Actirob B.
Toevoeging van 0,2 kg/ha Capri Twin is prima mogelijk ter versterking tegen
bijvoorbeeld klimopereprijs.
Tegen moeilijke grassen, bij een zware druk van straatgras en bij
resistente duist:
0,33 kg/ha Atlantis Star + 1 l/ha Robbester of Actirob B.
In veel gevallen is tegen resistente duist 2 l/ha Othello het beste advies.
Desgewenst kan aan beide middelen 0,2 kg/ha Capri worden toegevoegd.

Klimopereprijs

Belangrijk om te weten:
★ Pas Atlantis Star toe bij groeizaam weer (boven de 5°C en een RV hoger dan 60%).
★ Niet toepassen binnen 3 dagen na nachtvorst.
★ Bij voorkeur niet toepassen op een nat gewas.
★ Op een droog gewas vindt de opname van de actieve stof binnen 1-2 uur na
toepassing plaats. Regen nadien, beïnvloedt de werking nauwelijks meer.
★ Onkruiden in een jong stadium zijn het meest gevoelig. Het beste resultaat wordt
verkregen als de onkruiden actief groeien.
★ Na de oogst kunnen in een normale vruchtopvolging in de herfst wintergranen,
raaigras, koolzaad en groenbemesters worden geteeld. In het volgende voorjaar
kunnen suikerbiet, aardappel, maïs, haver, peulvruchten, cichorei, vlas en zonnebloemen veilig worden geteeld. Voorafgaand aan deze teelten en die van alle
andere gewassen dient een kerende grondbewerking te worden uitgevoerd.

Paarse Dovenetel

★ Voor de zaai van kruisbloemige groenbemesters volstaat een oppervlakkige
grondbewerking van 10 - 15 cm.
★ Na het mislukken van de teelt, kan zomertarwe of maïs worden verbouwd.
Vooraf moet een kerende grondbewerking worden uitgevoerd.
★ Reinig de spuitmachine goed na toepassing van Atlantis Star met bijvoorbeeld
Primaclean.
★ Atlantis Star mag niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden.
Capri en Capri Twin zijn geregistreerde handelsmerken van DOW AgroSciences.

Straatgras
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig.
Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

