
HET CONCEPT

TECHNISCHE FICHE

HET CONVISO®  
SMART-SYSTEEM 

BEKNOPT

De combinatie van ALS-tolerante 
suikerbietrassen en de CONVISO® 
ONE-herbicide is een belangrijke 
innovatie voor de onkruidbestrijding 
in de suikerbietenteelt.

De ALS-tolerante rassen van 
SESVanderHave zullen op de 
markt gebracht worden onder de 
merknaam CONVISO® SMART.

Belangrijkste voordelen voor de 
landbouwer:
•  Doeltreffendheid
•  Vereenvoudigd 

farmmanagement
• Meer flexibiliteit 
•  De beste gewasveiligheid 

Voor meer info: ga naar  
www.svsmartsugarbeet.com of 
neem contact op met uw plaatselijke 
SESVanderHave-verantwoordelijke.

Specifieke herbicide*  
op basis van ALS-remmers

Hybride 
suikerbietrassen 
met ALS-tolerantie

SUCCESVOL 
SUIKERBIETEN 

TELEN 



DE HERBICIDE

• Gebruiksklare vloeibare formule op basis van twee actieve stoffen: 

- Foramsulfuron (50 g/l) – bladwerking 

- Thiencarbazone – methyl (30 g/l) – blad- en bodemwerking 

• Maximale dosering: 1.0 l/ha per jaar 

• Bestrijdt een breed scala aan gras- en breedbladige onkruiden

• Nawerking: 10 – 20 dagen 

HOE WERKT HET? 
Bij suikerbieten met een tolerantie voor ALS-remmers kan de herbicide zich niet binden aan het enzym dat tussenkomt in de 
productie van vertakte-keten-aminozuren (valine, leucine en isoleucine). De suikerbieten groeien gewoon verder. Onkruid of 
gevoelige suikerbietrassen hebben deze specifieke tolerantie niet en sterven af.

GEVOELIG

CONVISO® SMART

aminozuren

amino- 
zuren

De 
suikerbietplanten 
groeien verder 

Onkruid 
sterft af 

HET ZAAD

• Op 1,5 miljard individuen werd één enkel ALS-
tolerant individu gevonden

•  De tolerantie voor ALS-remmers werd via 
klassieke veredelingsmethoden geïntegreerd in 
de commerciële SV-suikerbietrassen 

• Geleidelijk aan zal SV CONVISO® SMART-
rassen op de markt brengen in alle belangrijke 
segmenten (rhizomanie, nematoden, 
cercospora, enz.)

SUBSTRAAT

SUBSTRAAT

ENZYM

CONVISO® ONE

CONVISO® ONE



TOEPASSINGSSCHEMA’S

1.  STANDAARD

2.  DROOGTE, GROOT ONKRUID, 
VOORKOMEN VAN RESISTENTIE

3.  EREPRIJS, VOORKOMEN VAN 
RESISTENTIE

10-14 dagen

10-14 dagen

Opkomst van nieuw onkruid 

0,5 l/ha
(max. 2-bladstadium  

C. album)

0,5 l/ha + partner
(max. 2-bladstadium  

C. album)

Klassieke 
herbiciden

0,5 l/ha
(max. 2-bladstadium  

C. album)

0,5 l/ha + partner
(max. 2-bladstadium 

 C. album)

1,0 l/ha
(max. 4-bladstadium  
Chenopodium album)

Referentieonkruid voor toepassing:  CHEAL – Chenopodium album L. (melganzevoet)
Gespreide toepassing (Aanbevolen) Eenmalige toepassing

Aantal 
toepassingen 

2 x 0.5 l/ha (met een interval  
van 10 – 14 dagen) 1 x 1.0 l/ha

Maximaal 
ontwikkelings- 
stadium van 
CHEAL

2 echte bladeren
Juist 

4 echte bladeren
Te laat 

4 echte bladeren
Juist 

> 4 echte bladeren
Te laat 

MENGMOGELIJKHEDEN

CONVISO® ONE kan gemengd worden met alle gangbare herbiciden. De toevoeging van partnerproducten kan 
helpen bij de bestrijding van grotere onkruiden of kan als strategie gebruikt worden om resistentie te voorkomen. 
Bij droogte kan het toevoegen van olie de opname van herbiciden verbeteren.



PLUSPUNTEN, EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

Breed werkingsspectrum en betrouwbare onkruidbestrijding:

• Bestrijden van alle gangbare breedbladige onkruiden
• Bestrijden van alle gangbare grassen zonder toevoeging van een specifiek grassenmiddel
• Bestrijden van onkruidbieten en onderdrukken van aardappelopslag 

Vereenvoudigd farmmanagement

• Eliminatie van complexe klassieke herbicidemengsels
• Vermindering van het aantal toepassingen (3-5 > 2), wat tijd bespaart en extra spuitcapaciteit oplevert

Grotere flexibiliteit 

• Minder afhankelijk van het groeistadium van de bieten en van de weersomstandigheden
• Breed toepassingsvenster (bietenstadium gaande van kiemlobben tot 8 echte bladeren)

Optimale gewasveiligheid dankzij de specifieke ALS-tolerantie 

• Stressvermindering met een vitaler gewas als resultaat
• Behoud van het volledige opbrengstpotentieel 
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OPTIMALE GEWASVEILIGHEID

BENUTTEN VAN HET VOLLEDIGE 
OPBRENGSTPOTENTIEEL

BREED ONKRUIDSPECTRUM

MINDER SPUITBEURTEN

BREED EN FLEXIBEL 
TOEPASSINGSVENSTER

EFFICIËNTE EN DOELMATIGE 
ONKRUIDBESTRIJDING

BEKNOPT 

Voor meer info: ga naar www.svsmartsugarbeet.com of neem contact op met uw plaatselijke SESVanderHave-verantwoordelijke.

GESLAAGDE PRODUCTIE VAN SUIKERBIETEN = 


