Centurion Plus

ProteCtie Akkerbouw
Technische productinformatie voor effectieve gewasbescherming

Met Centurion Plus heeft de

akkerbouwer een sterke troef in

handen tegen grasachtige

onkruiden. De werkzame stof

clethodim is zeer effectief tegen

grasachtige onkruiden die in

akkerbouwgewassen problemen
veroorzaken, inclusief lastige

soorten zoals straatgras.

Centurion Plus is een systemisch werkend
bladherbicide voor de bestrijding van diverse
soorten eenjarige grassen (inclusief opslag van
granen) en kweekgras. Grasachtige onkruiden
zoals hanepoot, straatgras, kweek, duist, raaigras en
graanopslag veroorzaken opbrengstderving door
onttrekking van waardevolle voedingsstoffen aan
de grond en vormen geduchte concurrenten van
akkerbouwgewassen. Daarnaast kunnen zij de
oogst van gewassen bemoeilijken. Tijdige
toepassing van Centurion Plus houdt grassen
onder de duim en draagt bij aan maximalisering
van de opbrengst. Het middel bevat 120 gram
clethodim per liter en is een kant en klare
formulering.
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 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.

Driftmaatregelen
Toepassing is uitsluitend toegestaan indien gebruik
wordt gemaakt van de onderstaande 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
 Conventionele spuit in combinatie met 75%
driftreducerende spuitdoppen + kantdop + 2,75
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.

Aandachtspunten

Spuit alleen in een gezond, vitaal en stressvrij
gewas. Spuit niet bij hoge temperaturen (> 25˚C).
Op een stuifdek van reeds ontwikkelde rogge is de

Jong bietenveld met een stuifdek van gerst.
werking doorgaans beperkt. In winterkoolzaad,
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. Pas het
middel in winterkoolzaad niet toe bij verwachte
(nacht)-vorst en niet later dan november.
Toepassing vlak voor een koude periode kan de
gewasontwikkeling in het voorjaar nadelig
beïnvloeden.
In blauwmaanzaad is in de praktijk gewasschade
vastgesteld en ontraden wij de toepassing.

Centurion Plus® gaat voor in de strijd tegen grassen.

 Brede werking tegen grassen
 Sterk tegen straatgras
 Toegelaten in vele gewassen

Centurion Plus® is een geregistreerd handelsmerk van Arysta Life-Science.
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Centurion Plus® gaat voor in de strijd tegen
grassen

Toelating

Tabel 1. Toelating reguliere gewassen
Gewas

Aardappelen
Bieten
Winterkoolzaad
Boon met peul (onbedekte teelt)
Erwt met peul (onbedekte teelt)
Sluitkoolachtigen
Wortelen
Zaaiui
Eerstejaars plantui
Tweedejaars plantui
Sjalotten
Knoflook

Dosering
(middel) per
toepassing

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

Veiligheidstermijn
in dagen

56
56
120
30
30
28
48
56
56
56
56
56

Tabel 2. Toelating kleine gewassen (KUG)
Toepassingsgebied

Blauwmaanzaad
Karwij
(oliehoudende zaden)
Lijnzaad
Zonnebloem (oliehoudende
zaden)
Vezelgewassen
Lupine (groenbemester)
Witlof (pennenteelt)
Cichorei
Schorseneer
Zilverui
Picklers
Maggi
Engelwortel
Bevernelwortel
Wortelpeterselie

Dosering
(middel) per
toepassing

Veiligheidstermijn
in dagen

1 l/ha
1-2 l/ha

100

1 l/ha
1 l/ha

120
120

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

56
56
48
56
56
48
48
48
48

Centurion Plus heeft een
toelating in vele akkerbouwen diverse 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.

Straatgras en resistente duist

Centurion Plus is zeer effectief tegen straatgras,
dat voor de meeste herbiciden weinig gevoelig is.
Wanneer een late toepassing noodzakelijk is op
forser ontwikkeld straatgras (tot en met einde
uitstoeling), voer deze dan gelijktijdig uit met de
bestrijding van kweekgras. Resistente duist wordt
– in een jong stadium – eveneens goed bestreden.

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
15-25 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
Centurion Plus met een fijne druppel 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.

Uitgestoeld straatgras.

Bestrijdingsresultaat van uitgestoeld straatgras in uien
na een bespuiting met Centurion Plus.

Onbehandeld.

