
INFO
Frontier® Optima, voor
duurwerking in elke maïsmix!

Het aanbod aan herbiciden voor de maïsteelt groeit nog

steeds. De nieuwe middelen zijn echter voornamelijk

contactmiddelen, die voor een optimaal resultaat aan-

vulling van een “echt” bodemherbicide nodig hebben.

Door gebruik van Frontier Optima is duurwerking in elke

maïsmix gegarandeerd. In het deels droge voorjaar van

2008 toonde Frontier Optima weer aan waarom het de

basis is voor de meeste maïsmixen. Frontier Optima

kenmerkt zich door een uitstekende duurwerking, zodat

uw gewas tot aan de oogst vrij blijft van nakiemers. Dit

is niet alleen van belang voor de intensieve maïsteeltge-

bieden, maar ook voor de rest van Nederland. Frontier

Optima biedt een goede duurwerking tegen ook op

kleigrond veel voorkomende onkruiden als hanenpoot

en zwarte nachtschade. De inzet van Frontier Optima

biedt tevens de mogelijkheid om het spuitseizoen

over een langere periode te spreiden, door met de

verhouding contact- en bodemherbicide te spelen.

Tot 2007 was het nodig om percelen met bijvoorbeeld

gladvingergras vroeg te behandelen, omdat er geen

goede correctie-mogelijkheid was. De toelating van het

contactherbicide Clio® geeft echter ook de mogelijkheid

om reeds opgekomen gladvingergras te bestrijden. De
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Zeer goede werking op laatkiemende onkruiden ook onder relatief droge omstandigheden

Frontier Optima
• Zeer effectief tegen nakiemers van:

- eenjarige grassen

- breedbladige onkruiden

• Weinig droogtegevoelig

• Ook werkzaam op humusrijke gronden

• Mengbaar met veel contactherbiciden.

• Perfecte mix met Clio

combinatie met Frontier Optima zorgt er dan voor dat de

nakiemers ook effectief bestreden worden.

Frontier Optima
Frontier Optima is een als EC geformuleerd bodem-

herbicide dat 720 g/l dimethenamid-P bevat. Behalve

in korrel- en snijmaïs heeft Frontier Optima ook een

toelating in voeder- en suikerbieten. Het heeft een

lange duurwerking en is effectief tegen veel éénjarige

grassen en breedbladige onkruiden, (zie ook tabel 2).

Dimethenamid-P is een molecuul uit de groep van de

chlooracetamides. Deze actieve stof wordt opgenomen
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Na opkomst

Frontier Optima is na opkomst van de maïs inzetbaar

over een lange periode, van 2 tot 6 bladstadium van

de maïs. Afhankelijk van het tijdstip van de toepassing

varieert de dosering Frontier Optima van

1,2 voor vroege tot 0,7 l/ha voor late toepassingen.

Omdat Frontier Optima van zichzelf geen contactwer-

king heeft, moet Frontier Optima bij bovenstaande

onkruiden altijd gemengd worden met een geschikt

contactherbicide. Hierbij geldt het omgekeerde voor

de dosering, hoe later, hoe groter de onkruiden, hoe

hoger de benodigde dosering contactmiddel(len). Dit

is grafisch weergegeven in figuur 1. Bij een combinatie

van Frontier Optima met contactherbiciden ontstaat

een synergistisch, versterkend, effect op bovenstaande

onkruiden. Het toevoegen van extra hulpstoffen is niet

nodig en wordt bij tankmixen met nicosulfuron-bevat-

tende middelen zelfs afgeraden. Vooral als duurwerking

gewenst is op eenjarige grassen heeft Frontier Optima

de voorkeur boven de triazinen. Dit komt onder andere

door de betere oplosbaarheid en langere duurwerking

maar vooral door de sterke werking van DMTA-p. De

goede oplosbaarheid heeft ook als resultaat dat er een

goede horizontale herverdeling plaatsvindt, zodat de

verdeling van de actieve stof optimaal is.

door de ondergrondse plantendelen voor de onkruiden

bovenkomen. Frontier Optima verstoort de celdeling

bij de gevoelige onkruiden als ze kiemen, de groei

wordt geblokkeerd en de kiemende onkruiden sterven

af. Bij breedbladige onkruiden (ook triazineresistente)

is Frontier Optima, na opname via de wortels, vooral

werkzaam op de groeipunten. In de maïsplant wordt de

actieve stof snel omgezet in niet actieve metabolieten.

Dimethenamid-P verliest zijn werkzaamheid nauwelijks

als het gebonden wordt aan humus; alleen op zeer

humusrijke gronden kan de lengtewerking iets korter

worden. De pH van de grond heeft weinig invloed op de

werking van Frontier Optima. De goede oplosbaarheid

(zie tabel 1) zorgt voor een goede werking en herver-

deling, ook bij weinig vocht. In het (meestal) droge

voorjaar is Frontier Optima dan ook hét betrouwbare

bodemherbicide. Inwerken is dan ook niet nodig. Wel is

de afgelopen jaren gebleken, zowel uit onderzoek van

het PPO als in de praktijk, dat eggen de onkruidbestrij-

ding een stuk gemakkelijker maakt. Niet alleen wordt er

een mechanische bestrijding op klein onkruid uitge-

voerd, er vindt ook een extra grondbewerking plaats

waardoor de vlakligging beter en de structuur van de

toplaag fijner wordt, dit bevordert een goede werking

van bodemherbiciden.

Tabel 1: Oplosbaarheid herbiciden met
bodemwerking
(bron: The pesticide manual)

Frontier Optima 1449 mg/l

Clio 510 mg/l

S-metolachloor 480 mg/l

mesotrione 160 mg/l

sulcotrione 165 mg/l

terbuthylazine 8,5 mg/l

Toepassing van Frontier Optima in maïs

Vooropkomst

Op percelen waarvan bekend is dat er gierstgrassen

voorkomen is het een goede strategie om te kiezen

voor een vooropkomstbespuiting met 1,4 l/ha Frontier

Optima of een combinatie van 1,0 l/ha Frontier Optima

met Merlin®. Na opkomst kan er dan eventueel nog een

correctiebespuiting uitgevoerd worden tegen breedbla-

digen, bijvoorbeeld met Clio en/of Laddok® N. Frontier Optima bestrijdt naast vingergrassen ook naaldaar-soorten
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• Op maispercelen die grenzen aan watergangen is ge-

bruik uitsluitend toegestaan mits gespoten wordt met

een spuitdop van de driftreductieklasse van minimaal

75.

• Per teeltseizoen maximaal 1,4 l/ha Frontier Optima

toepassen.

Bij het gebruik van tankmixen dienen ook de beper-

kingen van de toegevoegde middelen in acht ge-

nomen te worden zoals; nateelten, mate waarin het

gewas is afgehard, gewasstadium en variëteit van de

maïs en verschillen in dag/nachttemperatuur.

Toepassing voor opkomst van de maïs
(bekende vingergraspercelen)
• 1,4 l/ha Frontier Optima, of

• 1,0 l/ha Frontier Optima + 0,075 kg/ha Merlin

Indien nodig, op tijd een naopkomstbespuiting uitvoeren.

Toepassing op jong onkruid (grassen tot
maximaal 2 bladstadium van de maïs)
• 1,2 l/ha Frontier Optima + 0,2 l/ha Clio +

0,5 l/ha Samson® 4 SC of 100 g/ha Maïster® +

1,0 l/ha Actirob®

Toepassing tot het 6 bladstadium van de
maïs*
• 0,7 l/ha Frontier Optima + 0,2 l/ha Clio +

2 l/ha Laddok N + 0,25 l/ha Promotor®

• 1,0 l/ha Frontier Optima + 0,2 l/ha Clio +

125 g/ha MaïsTer + 1,0 l/ha Actirob®

• 1,0 l/ha Frontier Optima + 0,2 l/ha Clio +

0,75 l/ha Samson 4 SC

* Aan deze mixen kan eventueel een 4e component worden toege-

voegd voor fijnafstemming per perceel.

Grasachtige Breedbladige

onkruiden onkruiden

Duist +++ Akkerviooltje ++

Gladvingergras +++ Bingelkruid ++

Hanenpoot +++ Doornappel +++

Harig vingergras +++ Dovenetel, paarse ++

Kweek +++ Duivekervel ++

Naaldaar-soorten +++ Duizendknopigen ++

Raaigras-soorten +++ Ereprijssoorten ++

Straatgras +++ Ganzenvoetachtigen ++

Wilde Haver ++ Hennepnetel ++

Windhalm +++ Herderstasje ++

Herik ++

Hondspeterselie ++

Kamille-soorten ++

Kleefkruid ++

Knopkruid, klein ++

Knolcyperus ++

Kruiskruid, klein ++

Melde, uitstaande ++

Melkdistel, akker ++

Muur ++

Ooievaarsbek ++

Papegaaienkruid ++

Perzikkruid ++

Varkensgras +

Witte krodde +++

Zwarte nachtschade +++

+++ zeer goede bestrijding

++ goede bestrijding

+ matige bestrijding

Toepassingswenken
• Vochtige grond tijdens, of lichte neerslag na de toe-

passing is wenselijk voor een optimaal resultaat.

• Frontier Optima kent geen beperkingen voor grond-

waterbeschermingsgebieden.

• Ook is er geen enkele variëteit-gevoeligheid waarge-

nomen in korrel- en snijmaïs.

Tabel 2: Gevoeligheid van kiemende
onkruiden uit zaad voor Frontier Optima
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Figuur 1: Inzet Frontier Optima

Clio®, Frontier® Optima, Laddok® N en Promotor® zijn geregistreerde handelsmerken van BASF

MaisTer® is een geregistreerd handelsmerk van Bayer Crop Science B.V.

Samson® 4 SC is een gedeponeerd handelsmerk van ISK Biosciences

Merlin® is een gedeponeerd handelsmerk van Certis Europe B.V.

Actirob® is een gedeponeerd handelsmerk van Novance.
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