
• De basis in het LDS-schema

• Bodemherbicide met het breedste 

werkingsspectrum

• Maakt de vervolgbespuiting effectiever

Tanaris®

voor de maximale score



Onkruidvrij tot de oogst
Tanaris is het nieuwe bodemherbicide 
in suiker- en voederbieten. Dankzij 
twee actieve stoffen is Tanaris sterk 
op een zeer brede reeks onkruiden. 
De krachtige bodemwerking 
versterkt ook het effect van 
vervolgbespuitingen. Met Tanaris 
in uw LDS-schema legt u de basis 
voor een onkruidvrije teelt en een 
optimale suikerproductie.

Herbicidenproef suikerbieten (melganzenvoet en knopkruid)
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LDS-mix o.b.v.
Frontier Optima

LDS-mix o.b.v.
Tanaris

 Melganzenvoet    Knopkruid

Advies
Tanaris komt het best tot zijn recht bij toevoeging aan de LDS-mix bij de eerste drie bespuitingen vanaf het 2-blad 
stadium. Kiemende onkruiden worden effectief bestreden of ernstig verzwakt. Dat maakt ze gevoeliger voor 
vervolgbespuitingen. Op onkruidrijke percelen kan ter voorkoming van nakiemers 0,5 l/ha Frontier Optima worden 
toegevoegd aan de laatste LDS-bespuiting.

In het kort
Tanaris is een SE geformuleerd product op basis van 333 g/l dimethenamid-P en 167 g/l quinmerac.  
Het mag drie keer toegepast worden met een maximum van 1,5 l/ha per teeltcyclus. Het minimum spuitinterval 
is 7 dagen. Tanaris is toegelaten op alle grondsoorten, inclusief zandgrond, en mag worden toegepast in 
grondwaterbeschermingsgebieden. Naast de toelating van Tanaris in suiker- en voederbieten heeft Tanaris ook 
een toelating in winterkoolzaad. 

De kracht van Tanaris

Akkerscherm +++

Duist +++

Duivekervel +++

Ereprijs  +++

Hanenpoot +++

Herderstasje +++

Hoenderbeet +++

Hondspeterselie +++

Kamille  +++

Kleefkruid +++

Klein kruiskruid +++

Knopkruid +++

Paarse dovenetel +++

Straatgras +++

Vogelmuur +++

Witte krodde +++

Zwarte nachtschade +++

Akkerviooltje ++(+)

Melganzenvoet ++(+)

Perzikkruid ++(+)

Uitstaande melde ++(+)

Klaproos ++(+)

Zwaluwtong ++

Bingelkruid ++

Varkensgras ++

Herik ++

 gevoelig    zeer gevoelig

Sterk op breedbladigen en 
eenjarige grassen
Tanaris is sterk op een groot aantal breedbladige onkruiden zoals ereprijs, kamille, kleefkruid, knopkruid, 
meldesoorten en veelknopigen. Ook is Tanaris zeer effectief op kiemende eenjarige grassen, zoals straatgras, 
hanenpoot en duist. De gevoeligheidstabel hieronder spreekt boekdelen.

Tanaris*
0,3 l/ha

Tanaris*
0,6 l/ha

Tanaris*
0,6 l/ha

Frontier Optima
0,5 l/ha

Tanaris toevoegen vanaf twee echte blaadjes bietenplant. *LDS-mix + Tanaris



BASF Nederland B.V. Agricultural Solutions  |  Postbus 1019  |  6801 MC Arnhem
Telefoon (026) 371 72 71  |  www.agro.basf.nl  |  Twitter: @BASFagronl
Facebook: BASF.Agro.nl  |  Tanaris® en Frontier® Optima zijn geregistreerde 
handelsmerken van BASF.  Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor 
gebruik eerst het etiket en de productinformatie.


