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Onkruidbestrijding suikerbieten
Indien men de bieten na zaai nog niet heeft kunnen spuiten met Pyramin/Goltix en/of Centium,
heeft men ook nog de mogelijkheid om tijdens opkomst 2,0 l/ha Goltix + 2,0 l/ha Olie toe te
passen. Vanaf opkomst kan gestart worden met het lage dosering systeem. Start op kleine
onkruiden en op een gezond gewas (geen insectenschade) met:
 0,5 l/ha Goltix + 0,75 – 1,0 l/ha Betanal MaxxPro of
 0,5 l/ha BOGT of BOPT
Tegen bovengrondse insecten (o.a. luizen, bietenkever, bietenvlieg en trips) kan met de
volgende middelen gespoten worden:
Middel
Pirimor
Teppeki
Decis
Karate Zeon
Sumicidin Super
Calypso/Bariard
Batavia

Aantal toepassingen
2
1
1
1
2
2
2

interval
14 dagen
7 dagen
21 dagen
14 dagen

dosering
0,4 kg/ha
140 gr/ha
0,3 l/ha
50 ml/ha
0,2 l/ha
0,25 l/ha + uitvloeier
0,75 l/ha

Vlas/Blauwmaanzaad
Bij het komende schrale en zonnige weer is er kans op vreterij van trips in het vlas en/of
blauwmaanzaad. Controleer uw gewas en spuit eventueel een pyrethroïde:
 0,3 l/ha Decis (max. 1 toepassing)
 50 ml/ha Karate Zeon (max. 2 toepassingen, interval 12 dagen)

Onkruidbestrijding zomergranen
Zowel in zomertarwe als in zomergerst kan het onkruid bestreden worden met de onderstaande
combinaties:
 1,0 – 1,5 l/ha Primstar + 1,5 – 2,0 l/ha MCPA (bij grasonderzaai) of
 0,4 – 0,6 l/ha Starane Top + 30 – 45 gr/ha Traton SX + 2,0 l/ha MCPA
Bij aanwezigheid van akker- en melkdistel, hoefblad, veenwortel, akker- of haagwinde en
cichorei- of witlofopslag kan 1,0 – 1,5 l/ha Primstar vervangen worden door 1,0 l/ha Tapir + 0,5
l/ha Primstar.
Als ook duist en windhalm bestreden moeten worden, kan alleen in zomertarwe:
 130 gr/ha Capri Twin + 0,3 l/ha Starane Top + 1,0 l/ha MCPA + 1,0 l/ha Olie
 130 gr/ha Capri Twin + 1,0 l/ha Primstar + 1,0 l/ha MCPA + 1,0 l/ha Olie
In zowel zomergerst als zomertarwe kunt u diverse grassen zoals duist, windhalm en raaigrassen
bestrijden met Axial 50 (0,9 – 1,2 l/ha) of met 1,0 – 1,2 l/ha Puma Extra + 1,0 l/ha Olie. Gebruik
de hoogste dosering bij bestrijding van duist en raaigrassen.

Onkruidbestrijding vroege aardappelen
Bij gebruik van Challenge tegen melden spuit direct na freze met:
 2,5 l/ha Proman + 3 l/ha Boxer + 1 l/ha Challenge
Ook kan tot opkomst gespoten worden met:
 2,5 l/ha Proman + 3,5 l/ha Boxer
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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