Centurion Plus

ProteCtie Tuinbouw

Technische productinformatie voor effectieve gewasbescherming

Centurion Plus gaat voor in de strijd
tegen grassen

Grasachtige onkruiden zoals hanenpoot,
straatgras, kweek, duist, raaigras en graanopslag
veroorzaken opbrengstderving door onttrekking
van waardevolle voedingsstoffen aan de grond en
vormen geduchte concurrenten van de gewassen.
Daarnaast kunnen zij de oogst van gewassen
bemoeilijken. Centurion Plus is een kant-en-klaar
systemisch bladherbicide voor de bestrijding van
eenjarige grassen (inclusief opslag van granen) en
kweekgras. Tijdige toepassing draagt bij aan
maximalisering van de opbrengst.

Toelating

Centurion Plus heeft een toelating in vele akkeren tuinbouwgewassen (zie etiket). Per jaar is
maximaal 1 toepassing toegestaan. Naast de
reguliere toelating heeft Centurion Plus een
zogeheten KUG-toelating in diverse kleine
gewassen. In deze gewassen heeft geen specifiek
onderzoek plaatsgevonden naar werkzaamheid en
fytotoxiciteit. Er wordt daarom aangeraden een
proefbespuiting uit te voeren voordat het middel
gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze
toepassingsgebieden komt voor risico en
verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Tabel 1: Toelating reguliere gewassen.
Toepassingsgebied

Te bestrijden organisme

Dosering (middel)
per toepassing

Boon met peul
(onbedekte teelt)
Erwt met peul
(onbedekte teelt)
Sluitkoolachtigen

Eenjarige grasachtige onkruiden

1 l/ha

Eenjarige grasachtige onkruiden
Eenjarige grasachtige onkruiden
Kweek
Eenjarige grasachtige onkruiden
Kweek

Wortelen

Maximaal aantal
toepassingen
per teeltcyclus

Veiligheidstermijn in
dagen

1 l/ha

1

30

1
2
1
2

1
1
1
1

28

l/ha
l/ha
l/ha
l/ha

1

30

48

Tabel 2: Toelating kleine gewassen (KUG).
Toepassingsgebied

Type
toepassing

Dosering
(middel)
per
toepassing

Afrikaantjes
(groenbemesters)
Aardbei vermeerdering
en wachtbed
(onbedekte teelt)
Aardbei productie
(onbedekte teelt)
Bloemkoolachtigen
(onbedekte teelt)
Lelie
(onbedekte teelt)

Na opkomst

1-2 l/ha

Na uitplanten

1-2 l/ha

Na uitplanten

1-2 l/ha

Voor en na
opkomst
Na opkomst

1-2 l/ha

Dahlia
(onbedekte teelt)
Narcis
(onbedekte teelt)
Zantedeschia
(onbedekte teelt)
Iris
(onbedekte teelt)
Hyacint
(onbedekte teelt)
Bloemisterijgewassen
(onbedekte teelt)
Boomkwekerijgewassen
(grondgebonden
onbedekt)
Vaste plantenteelt
(onbedekte teelt)
Veredelingsteelt,
bloemen-, groente- en
kruidenzaadteelten,
bieten, peulvruchten,
oliehoudende zaden,
vezelgewassen, groenbemesters, voedergewassen, witlof, cichorei,
boekweit en meekrap
(onbedekte teelt)

Na opkomst

1-2 l/ha

Na opkomst

1-2 l/ha

Na opkomst

1-2 l/ha

Na opkomst

1-2 l/ha

Na opkomst

1-2 l/ha

Voor en na
opkomst
Voor en na
opkomst, rijenbehandeling
Na opkomst

1-2 l/ha

Voor en na
opkomst

1-2 l/ha

0,5/ha 2
1 -2 l/ha

2 l/ha
1-2 l/ha

Maximaal
aantal
toepassingen
per teeltcyclus
of per
12 maanden

Maximaal aantal
liter middel per
ha per
teeltcyclus of
per 12 maanden

Veiligheidstermijn
in dagen

1 per
teeltcyclus
1 per
teeltcyclus

2 l/ha per
teeltcyclus
2 l/ha per
teeltcyclus

-

1 per
teeltcyclus
1 per
teeltcyclus
4 per
teeltcyclus
1 per
teeltcyclus
1 per
teeltcyclus
1 per
teeltcyclus
1 per
teeltcyclus
1 per
teeltcyclus
1 per
teeltcyclus
1 per
teeltcyclus
1 per
teeltcyclus

2 l/ha per
teeltcyclus
2 l/ha per
teeltcyclus
2 l/ha per
teeltcyclus

30

2 l/ha per
teeltcyclus
2 l/ha per
teeltcyclus
2 l/ha per
teeltcyclus
2 l/ha per
teeltcyclus
2 l/ha per
teeltcyclus
2 l/ha per
teeltcyclus
2 l/ha per
teeltcyclus

-

1 per 12
maanden
1 per
teeltcyclus

2 l/ha per 12
maanden
2 l/ha per
teeltcyclus

-

-

28
-

-

-

Werking

Centurion Plus is geformuleerd als een EC
(Emulgeerbaar Concentraat). Het middel wordt
snel opgenomen door het blad en verspreidt zich
dankzij de systemische werking door de hele
plant naar alle groeipunten, inclusief de
wortelpunten.
De werkzame stof clethodim (120 g/l) behoort
tot de groep van cyclohexanedionen (DIM’s).
Clethodim verstoort de aanmaak van bepaalde
vetzuren in de groeipunten, waardoor zich geen
nieuwe celmembranen vormen. De onkruidgroei
stopt binnen enkele dagen, waarna de jongste
bladeren als eerste geel verkleuren en afsterven.
Ook ouder blad verwelkt en sterft uiteindelijk af.
De bladschede wordt bruin en zacht en snoert
net boven de knoop in. Afhankelijk van
weersomstandigheden en grassoorten is de
werking na 1-2 weken zichtbaar en na 5 weken
voltooid. Centurion Plus heeft geen nawerking via
de bodem.

Toepassing en dosering

Voor een optimale werking moeten de grassen
goed groeien en voldoende bladmassa hebben om
het middel op te nemen. De standaarddosering
(ook voor resistente duist) is 1 l/ha. Tegen kweek
en uitgestoeld straatgras is 2 l/ha noodzakelijk.
Bestrijd kweekgras bij voorkeur wanneer het 1525 cm hoog is. Eenjarige grassen en graanopslag
zijn het beste te bestrijden in het 2-4 bladstadium,
maar blijven gevoelig tot het einde van de
uitstoeling.
Groeizaam weer bevordert de opname door het
blad en resulteert in een snellere werking.
Spuit alleen in een gezond, vitaal en stressvrij
gewas en niet bij hoge temperaturen (> 25˚C).
Pas Centurion Plus toe op een droog gewas en
gebruik 200-400 l spuitvloeistof per ha. Zorg dat
het onkruid goed wordt geraakt en bevochtigd.
Na toepassing moet het tenminste 1 uur droog
weer blijven.
Wees rond de toepassing Centurion Plus
terughoudend met andere middelen en spuit een
week voor en na de behandeling geen andere
gewasbeschermingsmiddelen.

Driftbeperking

Toepassing is uitsluitend toegestaan bij
inachtneming van driftbeperkende maatregelen:
Lage spuitboomhoogte (30 cm boven de top
van het gewas) in combinatie met minimaal
50% drift reducerende spuitdoppen + kantdop
+ luchtondersteuning; of
Lage spuitboomhoogte (30 cm boven de top
van het gewas) in combinatie met Venturidop +
kantdop + 1,0 meter teeltvrije zone (gemeten
vanaf het midden van de laatste gewasrij tot
aan de perceelgrens); of
Sleepdoek in combinatie met minimaal 50%
driftreducerende spuitdoppen; of
Overkapte beddenspuit.
virusbesmetting aanzienlijk.

Bloembollen

Centurion Plus is toegelaten in dahlia, hyacint, iris,
lelie, narcis en Zantedeschia. In narcis is het zowel
voor als na de bloei inzetbaar, in hyacint alleen na
de bloei. Bij toepassing voor de bloei is er kans
op bloemverkleuring, wat de selectie op het veld
kan bemoeilijken.
In lelies kan men kiezen tussen een éénmalige
bespuiting of maximaal 4 LDS-toepassingen (0,5
l/ha per keer). Bij LDS kan het in een tankmix met
andere middelen worden verspoten. Start LDSbespuitingen tegen hanenpoot en straatgras zodra
deze beginnen te kiemen. Spuit Centurion Plus bij
doseringen hoger dan 0,5 l/ha altijd apart en pas
een volledige dosering (1 of 2 l/ha) alleen toe na
volledige gewasstrekking.
In lelie is ervaring opgedaan in de volgende
groepen en cultivars:
Orientals - ‘Tiber’, ‘Sobonne’, Siberia’, ‘Enjoy’, en
‘Medussa’;
OT’s - ‘Nymf’, ‘Robina’ en ‘Conca d’Or’;
LA’s - ‘Brindisi’ en ‘Fangio’;
Aziaten - ‘Red Sensation’ en ‘Brunello’.
In Zantedeschia en Iris zijn de ervaringen nog
beperkt.

Tabel. Gewasveiligheid van Centurion Plus (hoge dosering) in siergewassen
Gewas / cultivar

Achillea
Achillea
Aconitum
Aconitum
Alchemilla
Armoracia
Aster
Aster
Aster
Aster
Astilbe
Astilbe
Astilbe
Astrantia
Begonia
Bergenia
Bergenia

Brunneria
Brunneria
Campanula
Campanula
Coreopsis
Dicentra
Dicentra
Dicentra
Eupatorium
Filipendula
Filipendula
Gaillardia
Geranium
Geranium
Geranium
Geranium
Geranium
Hemerocallis
Hemerocallis
Hemerocallis
Hemerocallis
Hemerocallis
Hemerocallis
Hemerocallis
Heuchera
Heuchera
Heuchera
Hosta
Hosta

Petra
Summerwine
Fischeri
wit
mollis
Cantabrigiense ‘Karmina’
Andenken an Alma
Poetschke
Chelsea Silver
Crimson Brocade
Europa
Amethyst
Diamant
Cloudy + Major
Double
Abendglut
Bressingham White
macrophylla ‘Hadspen
Cream’
macrophylla ‘Variegata’
lactiflora ‘Loddon Anna’
lactiflora ‘Prichard’s
Variety’
Moonbeam
spectabilis ‘Alba’
spectabilis
spectabilis
Phantom
palmata
ulmaria Plena
Arizona Apricot
phaeum ‘Raven’
maculatum
maculatum ‘Espresso’
endressii
Johnson Blue
Big Time Happy
Pink Charm
Love that Pink
Crown Fire
Bonanza
Sammy Russel
Eenie Allegro
micrantha ‘Palace
Purple’
american ‘Marvelous
Marble’
Leuchtkäfer
Blue Angel
sieboldiana ‘Elegans’

Centurion Plus 2 l/ha
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Gewas / cultivar

Hosta
Iris
Iris chrysographes
Iris germanica
Iris germanica
Iris germanica
Iris germanica
Iris germanica
Iris germanica
Iris pumila
Iris pumila
Iris pumila
Iris siberica
Iris siberica
Iris siberica
Iris siberica
Iris siberica
Kniphofia
Lavendula
Ligularia
Ligularia
Ligularia
Ligularia
Nepeta
Paeonia
Paeonia
Paeonia
Paeonia
Paeonia
Paeonia
Papaver
Papaver
Papaver
Persicaria
Phlox
Phlox
Pulmonaria
Rheum
Salvia
Salvia
Sedum
Sedum
Sedum
Sidalcea
Tradescantia
Tradescantia
Tradescantia
Tricyrtis
0= geen schade

undulata ‘Albomarginata’
siberica Illine Charm
Black Form
Indian Chief
Imperator
Salonique
Constant Wattez
Shooting Sparks
Night Edition
Exotic Shadow
Cherry Garden
Toots
Mrs. Rowe
Flight of Butterflies
Memphis of Memories
Persimmon
Caesar's Brother
Ice Queen
Javelin Purple
Desdemona
The Rocket
Midnight Lady
dentata ‘Britt Marie
Crawford’
Kit Kat
Blush Queen
Duchesse de Nemours
Karl Rosenfeld
Kansas
Sarah Brenhardt
Alexander Fleming
Harvest Moon
Picotee
Doubloons
Purple Fantasy
Jade
Delilah
Rhabarbarum
Amethyst
Caradonna
Carl
Herbstfreude
Lagos
Elsie Heugh
Concord Grape
Little doll
Osprey
macropoda
1= soms lichte schade

Centurion Plus 2 l/ha

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

2= Niet behandelen, schade mogelijk

Bloemkoolachtigen/sluitkoolachtigen
Ook in bloemkoolachtigen en sluitkoolachtigen is
Centurion Plus inzetbaar tegen grassen. Gebruik
het middel in bloemkoolachtigen voordat de
oogstbare delen zijn gevormd (BBCH 41).

Aardbeien

In aardbeien (vermeerdering, wachtbedden en
productieteelt) is Centurion Plus uitstekend
inzetbaar voor de bestrijding van straatgras en
graanopslag. Houd in de productieteelt rekening
met de veiligheidstermijn van 30 dagen. Gebruik
op pas geplante aardbeien maximaal 1 l/ha.

Boomkwekerijgewassen

In boomkwekerijgewassen is de toepassing alleen
toegestaan in de grondgebonden onbedekte teelt.
Gebruik van een afschermkap is hierbij
voorgeschreven.

Vaste planten en
bloemisterijgewassen

De afgelopen jaren heeft Certis de gewasveiligheid van Centurion Plus in vaste planten

uitgebreid onderzocht. De ervaringen met het
middel in bloemisterijgewassen zijn nog beperkt.
In pioenen kunt u het middel het beste inzetten
na de bloei of na het klepelen van het gewas.
Na het klepelen van het pioenengewas kan
Centurion Plus in combinatie met Quickdown
toegepast worden ter bestrijding van diverse
overige onkruiden.
De gewasveiligheidslijst geeft een indicatie van de
mogelijkheden. Vanwege het zeer uitgebreide
assortiment siergewassen en uiteenlopende
bedrijfsomstandigheden blijft voorzichtigheid altijd
geboden. Het is raadzaam om altijd via een
proefbespuiting vast te stellen of de te
behandelen variëteiten het middel goed
verdragen.

Boon met peul/erwt met peul

In boon met peul en erwt met peul kan bij hoge
doseringen schade ontstaan. Pas in deze teelten
altijd de standaarddosering toe van 1 l/ha.

Centurion Plus gaat voor in de strijd tegen grassen

Centurion Plus® is een geregistreerd handelsmerk van Arysta Life-Science.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
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Brede werking tegen eenjarige grassen en kweek
Sterk tegen straatgras
Toegelaten in vele gewassen

