Wing P zeer effectief
tegen onkruid

Als preiteler zit u niet te wachten op onkruid.

Breed werkingsspectrum

Bestrĳding is vaak ook lastig omdat niet alle

Dankzĳ de combinatie van twee actieve

onkruidmiddelen een brede werking hebben.

stoffen, te weten pendimethalin (250 g/l) en

Met Wing P is daar verandering in gekomen.

dimethenamid-P (212,5 g/l) kunt u met Wing P

Wing P combineert namelĳk de unieke

een breed scala aan onkruiden bestrĳden.

eigenschappen van twee actieve stoffen en

Wing P vormt als het ware een filmlaag in de

heeft een zeer breed werkingsspectrum.

toplaag van de bodem, waardoor kieming van
onkruiden wordt tegengegaan.

Toelating
Wing P mag in de onbedekte teelt van zaaiprei
en plantprei worden gebruikt.
Advies plantprei
Zodra de prei is geplant en de plantgaten
zĳn gesloten, spuit u met 1,5 l/ha Wing P.
Deze bespuiting wordt na 7 tot 10 dagen
herhaald met dezelfde dosering. Voor een
goede werking is het belangrĳk Wing P
toe te passen op een vochtige grond. Bĳ
aanhoudend droogte is het advies om het
perceel voorafgaand aan de toepassing te
beregenen. In een later stadium kunt u indien
nodig nog spuiten met een contactherbicide.
Bespuitingen dienen te worden uitgevoerd op
droog gewas.

Dossering Wing P in prei
Plantprei
- Gesloten plantgaten, 1,5 l/ha
(na 7 tot 10 dagen herhalen)
Zaaiprei
- Kramstadium, 1 l/ha
vanaf 1e blad 3-5 cm, 1,5 l/ha
Werking Wing P op verschillende onkruiden
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Akkerdistel
Ereprĳs
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Hanenpoot
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Kleefkruid
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Kleine brandnetel
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Klein kruiskruid

+++

Kleine ooievaarsbek

Advies zaaiprei
In zaaiprei ligt, direct na zaai, Stomp 400 SC
(1-2 l/ha) aan de basis op een gesloten en
vochtige grond. Daarna, wanneer de prei in
het kramstadium staat, is het tĳd voor Wing P
(1 l/ha). Wanneer de eerste preiblaadjes 3 tot
5 cm lang zĳn, kunt u nogmaals spuiten met
Wing P (1,5 l/ha). Om onkruiden te bestrĳden
die al boven staan, voert u een aparte
bespuiting uit met een contactherbicide.
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Knopkruid
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Melde-achtigen
Muur
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Paarse dovenetel
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Perzikkruid
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Reigersbek
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Straatgras
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Varkensgras
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Zwarte nachtschade
++ goede werking

+++ zeer goede werking

Wing P
 Zeer effectief tegen onkruiden
 Zeer breed werkingsspectrum
 Lange duurwerking
Heeft u vragen over de toepassing van Wing P? Neemt u dan contact op met uw
gewasbeschermingsadviseur of kĳk op www.agro.basf.nl
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor het gebruik altĳd eerst het etiket.

