
Ga voor een sterke start en een sterke finish !
  
Sterke fundering voor elk  
onkruidbestrijdingsschema
  
Sterke synergie van actieve stoffen

  
Sterk tegen melganzevoet,  
doornappel, hanepoot, …
  
Sterke nawerking

Nieuwe sterke basis voor goede nawerking tot aan de oogst

Gofor®



De belangrijkste probleemonkruiden van de laatste jaren in aardappelen

 Gofor® : Nieuwe sterke fundering tegen de belangrijkste probleemonkruiden

melganzevoet doornappel hanepoot

  Kiemt vooral in lente en zomer
  2500 - 7500 zaden per plant
  Zaden kunnen tot meer dan 30 jaar 
overleven

  Zeer schadelijk en kan de oogst 
bemoeilijken

  Klimaat laatste jaren erg gunstig voor 
ontwikkeling

  Produceert zeer snel zaden (1e vrucht), 
ca. 500 zaden per vrucht

  Zeer toxisch (zaad en bladeren)       
   Laatkiemers voorkomen of uit perceel 
verwijderen

  Onkruidgras vooral in voorjaarsteelten 
  500-1000 zaden per plant
   Nawerking ➜ belang van sterke 
vooropkomstmiddelen

  Contactwerking ➜ specifieke 
grassenmiddelen

Samenstelling 150 g/L flufenacet & 450 g/L aclonifen

Formulering SC (suspensieconcentraat)

Erkende teelten Aardappelen en aardappelpootgoedteelt

Dosis 2 L/ha

Erkend stadium Vooropkomst

Spectrum Eenjarige dicotylen en eenjarige grassen



Gofor®

Sterke fundering in elk onkruidbestrijdingsschema 

Werkingsspectrum Gofor® aan 2 L/ha
Proeven 2015-2020

Zeer gevoelig Gevoelig Matig gevoelig Weinig gevoelig

Herderstasje Akkerviooltje Varkensgras Haagwinde

Herik Bingelkruid Zwarte nachtschade Kweekgras

Kleefkruid Doornappel

Kleine brandnetel Duist

Knopherik Duivekervel

Knopkruid Hanepoot

Melganzevoet Hondspeterselie

Muur Kamille

Paarse dovenetel Klimopereprijs

Straatgras Kruiskruid

Windhalm Papegaaiekruid

Perzikkruid

Zwaluwtong



+ Breed spectrum

+ Flexibiliteit

+ Nawerking

+ Formulering

   Sterke BASIS tegen grassen en dicotylen
   Tegen melde, doornappel, hondspeterselie…

   Talrijke mengingen mogelijk
   Met of zonder metribuzine

   Meer nawerking
   Basis voor proper veld tot aan de oogst

   Synergie tussen de actieve stoffen
   Vloeibaar 

 Gofor®  Samenvatting en adviezen

Adviezen Onkruidbestrijding in vooropkomst aardappelen

www.cropscience.bayer.be
Gedep. merken : Gofor, Artist (Bayer), Defi (Syngenta), Centium (FMC), Proman (Belchim), Stomp (BASF).
Gebruik GBM veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Voor gevaarzinnen en symbolen, raadpleeg www.fytoweb.be

Gofor®

Gofor®

+ ARTIST®  + Partner

+ Partners

2 L/ha

2 L/ha

1-1,25 kg/ha
(Defi®, Centium®, 
Proman®, Stomp®, …)

(Defi®, Centium®, Proman®, Stomp®, …)

www.cropscience.bayer.be


