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Grassenbestrijding 
Als straatgras en/of andere grassen bestreden moeten worden, kan er een bespuiting uitgevoerd worden 
met Gallant of Centurion Plus. 
Advies Gallant: 

 Bestrijding van gras- en graanopslag: 0,5 -1,0 l/ha Gallant + 1,0 l/ha Olie 

 Bestrijding van straatgras: 1,0 l/ha Gallant + 1,0 l/ha Olie 
Advies Centurion Plus: 

 Bestrijding van 1-jarige grassen en klein straatgras: 1,0 l/ha Centurion Plus 

 Bestrijding van ontwikkeld straatgras (tot einde uitstoeling): 2,0 l/ha Centurion Plus 

 Bestrijding van kweek: 2,5 l/ha Centurion Plus 
Als er geen straatgras aanwezig is, kan er ook gespoten worden met Focus Plus of Fusilade Max. 
 

Suikerbieten 

 Nu de bieten wat groter worden kunt u de dosering wat verhogen, maar houd de intervallen kort. Voor de 
lengtewerking kunt u vanaf 4-bladstadium de bodemherbicide Dual Gold (0,5 l/ha) of Frontier Optima 
(0,45 l/ha) toevoegen. 
 

Suikerbieten en borium 

Een tekort aan Borium kan hartrot veroorzaken. Boriumgebrek is te voorkomen door Borium te spuiten 
tussen het vierbladstadium en het sluiten van het gewas. Advies: spuit 2,5 kg/ha Solubor DF. Hieraan kan 
mangaannitraat of 10 kg/ha Microtop Bitterzout toegevoegd worden. Ook een insecticide is hieraan toe te 
voegen (zoals 0,5 kg/ha Pirimor). Solubor DF alleen kan ook aan de onkruidbestrijding worden toegevoegd. 
 

Luizen in suikerbieten 

In de regio worden steeds meer groene perzikbladluis waargenomen. Controleer uw gewas goed op de 
groene perzikbladluis en voer, indien nodig, een bespuiting uit met een van de volgende middelen: 

 0,4 kg/ha Pirimor 

 140 gr/ha Teppeki 

 0,15 l/ha Calypso / 0,15 l/ha Bariard 

 0,75 l/ha Batavia + 2,0 l/ha Olie 
 

Onkruidbestrijding na opkomst in aardappelen 
Als de aardappelen boven komen en er nog onkruid aanwezig is, kan men met een LDS-systeem nog een 
onkruidcorrectie uitvoeren met: 

 30 – 40 gr/ha Titus + 100 – 150 cc/ha Basagran + 50 – 100 cc/ha Sencor + uitvloeier 

 70 – 100 cc/ha Sencor + 100 – 150 cc/ha Basagran 
De toepassing van Basagran kan bij gevoelige rassen wat verbranding geven. Als er in de avond gespoten 
wordt is de kans op reactie het minst. Deze onkruidbestrijding kan uitstekend worden gecombineerd met 
Phytophthora-middelen. 
 

Onkruidbestrijding pootgoed na-opkomst 

Citation (70% metribuzin) is het enige middel dat na-opkomst is toegelaten in pootaardappelen. De actieve 
stof metribuzin kan een loofreactie geven bij gevoelige rassen. Informeer daarom eerst bij uw handelshuis 
naar de rasgevoeligheid voor metribuzin, Citation mag na-opkomst 1x worden toegepast met maximaal 0,2 
kg/ha. 
 

Toelating Closer 

Closer is toegelaten in aardappelen. Closer heeft een snelle knockdown-werking op luizen en daarnaast 
ook een lange duurwerking. Deze eigenschappen komen optimaal tot hun recht in de pootgoedteelt. 
Closer mag 1x worden toegepast met een dosering van 0,2 l/ha. 
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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. 
 


