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Zaaiuien 
Bij wisselende opkomst moet ieder moment benut worden voor de onkruidbestrijding. In het kramstadium 
kan onder droge, afgeharde omstandigheden gespoten worden met contactherbiciden, bijvoorbeeld: 

 0,15 – 0,3 l/ha Emblem Flo + 0,12 l/ha Starane Top 
Emblem Flo kan ook vervangen worden door Bromotril.  
In het vlagbladstadium kan alleen gespoten worden met de volgende combinatie: 

 0,25 – 0,5 l/ha Stomp + 0,5 l/ha Chloor IPC (+ 0,2 l/ha AZ 500) 
Als er geen Chloor IPC gespoten kan worden, kan deze vervangen worden door 0,25 kg/ha Pyramin. Vraag 
uw adviseur om een passend advies. 

Wintergerst 
Voer de tweede remming uit met 0,4 – 0,6 l/ha Trimaxx en voeg hieraan toe de 1e ziektebestrijding: 0,6 
l/ha Ascra + 0,7 l/ha Alternil. 

Wintertarwe 
De tweede halmverkorting kan uitgevoerd worden met: 

 0,25 l/ha Trimaxx + 0,5 – 1,0 l/ha CeCeCe of 

 1,0 l/ha CeCeCe of 

 0,4 l/ha Prodax + 0,5 – 1,0 l/ha CeCeCe 
Aan deze bespuiting kan de T1-ziektebestrijding worden toegevoegd: 

 1,2 l/ha Soleil 

 1,5 l/ha Osiris 

Onkruidbestrijding grasland 
Na de droge zomer van 2019 staat in vele percelen grasland veel onkruid. Voer onder groeizame 
omstandigheden een onkruidbestrijding uit met een van de volgende combinaties: 

 1,5 – 1,9 l/ha Primstar (>1,6 l/ha = 95% driftreductie) + 2,0 l/ha Cirran (= MCPA + 2,4 D) 

 1,5 l/ha Tapir + 2,0 l/ha Cirran 
Als zuring aanwezig is spuiten met 1,9 l/ha Primstar of 1,5 l/ha Tapir aangevuld met 0,3 l/ha Starane Top. 
In eerstejaars grasland kan gespoten worden met: 

 1,0 l/ha Primstar + 1,5 l/ha Jepolinex Pro (= MCPA + Dicamba) 
Op klaver-grasland kan gespoten worden met: 

 4,5 l/ha Butress + 1,0 – 1,5 l/ha Basagran 

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: 
Consumptieaardappelen (Sencor-tolerant) 

 0,3 – 0,5 l/ha Sencor + 0,15 – 0,2 l/ha Centium + 1,5 – 2,0 l/ha Challenge; deze combinatie is sterk 
op zwaluwtong, varkensgras en melden. 

 0,3 – 0,5 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) 

 2,5 l/ha Proman + 3,0 l/ha Boxer + 1,0 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) 

 0,3 – 0,5 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 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 

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