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Afbranden
Het is belangrijk om voor het zaaien van uien en suikerbieten schoon te beginnen. Een Roundupbespuiting voorafgaand aan de grondbewerking is veelal zinvol. Advies: 1,5 – 3,0 l/ha Roundup
Ultimate. Bij grote onkruiden de hoogste dosering aanhouden.

Onkruidbestrijding uien
Advies: direct na zaai op vochtige grond of na kieming bij droge grond: 0,75 – 1,5 l/ha Stomp
(eenmalig). Bij twee toepassingen vóór opkomst is de maximale dosering 1,0 l/ha + 0,75 l/ha.

Onkruidbestrijding plantuien
Als de plantuien nog niet boven staan kan afgebrand worden met Roundup Ultimate. Bij enkele
uien al boven kan nog afgebrand worden met Dragoon. Later kan op grijze grond bovenstaand
onkruid worden weggespoten met een mix van o.a. Basagran, Emblem Flo, Lentagran en/of
Starane Top.

Onkruidbestrijding bieten
Een goede onkruidbestrijding in bieten start aan de basis met een bodemherbicide.
Standaard advies:
 2,0 l/ha Goltix, eventueel aangevuld met 50 – 100 ml/ha Centium
 2,0 – 3,0 kg/ha Pyramin (Pyramin niet mengen met Centium!)
 3,0 l/ha Goltix Queen bij aanwezigheid van hondspeterselie, bingelkruid, kleefkruid of
uitstaande melde.

Onkruidbestrijding vlas
Spuit direct na zaai 0,75 – 1,0 l/ha Callisto (let op: Callisto is KUG-uitbreiding! Het toepassen
hiervan is op eigen risico).

Bonalan in diverse gewassen
Vooraf aan de zaaibedbereiding heeft men in capucijners, bruine bonen, witlof en cichorei de
mogelijkheid om 8 l/ha Bonalan (14 meter langs oppervlaktewater met 95% driftreducerende
spuitdop) in te werken. Bonalan heeft een zeer goede werking tegen melde, varkensgras, zwarte
nachtschade en is zeer effectief tegen grassen.

Onkruidbestrijding capucijners
Na zaai kan de combinatie 0,15 – 0,2 l/ha Centium + 2,0 l/ha Stomp.

Roundup-actie
In 2019 heeft Roundup weer een actie: Bij aankoop van een vat van 200 liter Roundup Ultimate
ontvangt u gratis een Lenovo-tablet. De actieperiode loopt tot 31 juli 2019.

Heeft u nog vragen over bovenstaande adviezen? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk advies!
Uitdrukkelijk merken wij op, dat wij wel adviezen geven doch dat het opvolgen van deze adviezen buiten onze formele verantwoording ligt.
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