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Tegen grassen en moeilijke
breedbladige onkruiden in maïs
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Monsoon Active is in de praktijk uitgebreid
getest tegen onkruiden in maïs. Het bestrijdt
een breed spectrum aan grasachtige, breedbladige en overblijvende onkruiden. Ook kan
het zeer effectief ingezet worden als onderbladbespuiting tegen overgebleven of nieuw
opgekomen onkruiden zoals haagwinde,
aardappelopslag, breedbladigen, grassen
en andere wortelonkruiden.
Monsoon active, een combinatie van
2 actieve stoffen met een uniek
werkingsspectrum
Monsoon Active bevat foramsulfuron (FSN)
en thiëncarbazone-methyl (TCM).
Deze combinatie van actieve stoffen uit
verschillende chemische groepen zorgt ook
voor een effectief ingebouwd resistentiemanagement. De safener in Monsoon active
zorgt ervoor dat de actieve stoffen in de
maïsplanten sneller worden afgebroken,
waardoor een goede gewasveiligheid

gewaarborgd is. Monsoon Active is
geformuleerd als een OD (olie dispersie)
waardoor een betere indringing en afdoding
van het onkruid ontstaat. Daarnaast heeft
thiëncarbazone-methyl (TCM) ook bodemwerking. Deze unieke eigenschap zorgt
voor een extra duurwerking in maïs.
Werkingsspectrum
Monsoon Active is effectief tegen één- en
meerjarige grassen zoals hanenpoot,
naaldaar, raaigras, straatgras en kweek.
Daarnaast bestrijdt het een breed spectrum
aan éénjarige breedbladige onkruiden
inclusief de moeilijke onkruiden kamille
en zwaluwtong. En geeft het een goede
werking op diverse overblijvende onkruiden
zoals kweek, haagwinde, akkerdistel,
akkermelkdistel en veenwortel.
Monsoon active werkt ook tegen
aardappelopslag.
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Advisering
Monsoon Active 0,5-0,75 l/ha +
Laudis 1,5 - 2 l/ha +
Calaris
0,5 l/ha
+combinatie
met+
Frontier Optima 0,4 l/ha
-

Gebruik bij Monsoon Active + Laudis samen max 2,5 l/ha
Monsoon Active tijdig toepassen voor het 6 blad van de maïs
Monsoon Active niet toepassen bij direct zaai van rietzwenk
Bij onderzaai max 0,5 L/ha Monsoon Active toepassen

Tegen overgebleven of nieuw opgekomen haagwinde of andere
wortelonkruiden kan in een later stadium ook nog een onderbladbespuiting worden toegepast met Monsoon Active 0,75 l/ha

Calaris is een geregistreerd handelsmerk van Syngenta Crop Protection.
Frontier Optima is een geregistreerd handelsmerk van BASF Agro.
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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 agro.bayer.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.
Stand: april 2018

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