
Herbiciden met zeer breed spectrum
Tegen grassen en breedbladige onkruiden in granen

Capri™

Capri™ Duo

Capri™ Twin

Broadway™



Vroege toepassingen    
Vroege bespuitingen bij het uitkomen van de winter zijn het meest performant. Het 
gamma CAPRI’s kan worden toegepast van zodra de omstandigheden opnieuw 
gunstig zijn (>5°C) en op jonge onkruiden met een actieve groei. Behandel bij voor-
keur bij een hoge RV (> 60%), op een vochtige bodem maar vermijd grote tempe-
ratuurschommelingen van meer dan 15°C binnen 24u. Voeg steeds een geësterde 
koolzaadolie toe.     

Breed werkingsspectrum      
GRASSEN 
De CAPRI’s worden toegepast op ALS-gevoelige grassen tot stadium uitstoeling.  
Grassen gevoelig tot stadium uitstoeling: duist, windhalm, raaigras, dravik, haver.  Op 
ontwikkelde duist (> einde uitstoeling of resistent), meng de CAPRI’s met een ALS- 
grassenmiddel type SIGMA om het resultaat te versterken. Straatgras is matig gevoelig. 

BREEDBLADIGE ONKRUIDEN  
De CAPRI’s zijn heel efficiënt op de meest voorkomende onkruiden: hondspeterselie, 
kruisbloemigen, ooievaarsbek, viooltje, ereprijs, kruiskruid, kleefkruid, kamille, klaproos 
in functie van de gekozen formulering

Dosis en aanbevelingen op grassen   
Pas het onkruidbestrijdingsschema aan in functie van de aanwezige flora en de  
geschiedenis van het perceel (gevoeligheid voor ALS herbiciden). 

OP GEVOELIGE GRASSEN vanaf 1-2 blad tot stadium uitstoeling  

FORMULERINGEN DOSIS in g/ha

CAPRI + Olie 250

CAPRI Duo + Olie 265

CAPRI Twin/BROADWAY + Olie 220

OP RESISTENTE GRASSEN 

Duist: CAPRI’s/BROADWAY + SIGMA + Olie (altijd volle dosis)

Windhalm: CAPRI’s/BROADWAY + AXIAL + Olie 

Op specifieke breedbladige onkruiden, alle CAPRI’s kunnen worden gemengd met 
het volledige gamma ARYLEXTM Active.

Capri™ Twin Broadway™

Capri™ Capri™ Duo



Duist - gevoelig

Klimopereprijs

Kamille

Korenbloem

Windhalm - gevoelig

Viooltje

Kleefkruid

Duivekervel

Straatgras

Efficiëntie: gemiddeld 60%
 

Efficiëntie: meer dan 90%

Kruiskruid

Klaproos

Paarse dovenetel

Raaigras

Hondspeterselie

Herik

Ooievaarsbek

Werkingsspectrum op niet resistente grassen

Werkingsspectrum op breedbladigen
Efficiëntie van CAPRI + Olie

Efficiëntie van de CAPRI’s + Olie

Efficiëntie van CAPRI DUO/CAPRI TWIN/BROADWAY + Olie 

Efficiëntie van de CAPRI’s + ZYPAR/PIXXARO/TREZAC + Olie 

Capri™ Twin Broadway™

Capri™ Capri™ Duo



•  Herbiciden met een heel breed werkingsspectrum tegen grassen  
en gevoelige breedbladige onkruiden 

•  Herbiciden erkend in wintertarwe, spelt, rogge en triticale

•  Herbiciden soepel in gebruik, weinig temperatuursafhankelijk 
(T°>5°C, RV > 60%)

•  Sterke en betrouwbare herbiciden

Capri™ Twin

Broadway™

Capri™

Capri™ Duo
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1P:  Product voor professioneel. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product 
informatie. Voor verdere productinformatie met inbegrip van gevaarzinnen en symbolen, raadpleeg www.fytoweb.be

™ ® Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies. © 2021 CORTEVA 

www.corteva.com


