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Onkruidbestrijding in aardappelen 
Voor de adviezen in pootgoed, vroege of consumptieaardappelen moet onderscheid gemaakt 
worden in Sencor-tolerante rassen (zie Sencor-app van Bayer) en niet-Sencor-tolerante rassen. 
De adviezen zijn als volgt: 
Consumptieaardappelen (Sencor-tolerant) 

 0,5 – 0,75 l/ha Sencor + 0,15 – 0,2 l/ha Centium + 1,5 – 2,0 l/ha Challenge; deze 
combinatie is sterk op zwaluwtong en melden. 

 0,5 – 0,75 l/ha Sencor + 3,0 l/ha Boxer + 1,5 – 2,0 l/ha Challenge; deze combinatie is 
sterk op zwarte nachtschade en melden. 

Consumptieaardappelen (niet-Sencor-tolerant) 

 2,0 – 3,0 l/ha Proman + 3,0 l/ha Boxer + 1,5 – 2,0 l/ha Challenge; deze combinatie is 
sterk op zwarte nachtschade en melden. 

 3,0 l/ha Proman + 3,0 l/ha Boxer (tot 10% opkomst). 
Pootgoed (Sencor-tolerant) 

 0,5 – 0,75 l/ha Sencor + 3,0 l/ha Boxer + 2,0 l/ha Proman 

 0,5 – 0,75 l/ha Sencor + 4,0 l/ha Boxer 
Pootgoed (niet-Sencor-tolerant) + vroege aardappelen 

 3,0 l/ha Proman + 3,0 l/ha Boxer (tot 10% opkomst) 

 2,0 – 3,0 l/ha Proman + 3,0 l/ha Boxer + 1,0 l/ha Challenge (direct na frezen) 
 
 Enkele algemene opmerkingen: 

 Spuit indien mogelijk op bezakte, vochtige grond 

 Proman heeft een breed onkruidspectrum, is zeer veilig en zacht voor het gewas en kent 
geen rasbeperkingen. 

 Centium en Challenge dienen ruim voor opkomst gespoten te worden in verband met 
gewasreactie. Boxer, Sencor en Proman kunnen tot bij opkomst gespoten te worden. Let 
op dampwerking van Boxer en Challenge in de buurt van bloeiende tulpen of 
boomgaarden. 
  

Vlas 

Bij het huidige schrale en zonnige weer zien we regelmatig vreterij van insecten in het vlas. 
Deze kunnen de kiembladeren en later de groeitoppen aanvreten. Controleer uw gewas en spuit 
eventueel een pyrethroIde: 

 0,3 l/ha Decis (max. 1 toepassing) 

 50 ml/ha Karate Zeon (max. 2 toepassingen, interval 12 dagen) 
 

Onkruidbestrijding capucijners 

In capucijners kan op klein onkruid gespoten worden met 0,5 – 1,5 l/ha Basagran + uitvloeier. 
Deze bespuiting kan één keer worden herhaald. Later kan nog Corum ingezet worden: 1 maal 
1,25 l/ha of 2 maal 0,625 l/ha. 
Wanneer men vreterij van de bladrandkever constateert kan men een behandeling uitvoeren met 
0,3 l/ha Decis, drie dagen voor de onkruidbestrijding. 
Vanaf ongeveer zes blaadjes kan ook een bespuiting met 1,0 – 2,0 l/ha Mangaannitraat 
uitgevoerd worden. Tegen kwade harten kan bij begin en half-bloei ook een mangaanbespuiting 
effectief zijn. 
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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. 
 


