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Wortelonkruiden in tarwe 
Bij de vroege tarwe is het vlagblad al verschenen. Tijd om in de tarwe wortelonkruiden zoals (melk-) 
distels, veenwortel, haagwinde, kattestaart, hoefblad en aardappelopslag te bestrijden.  
Ons advies: 

 1,0 l/ha Tapir + 1,0 – 2,0 l/ha MCPA (bij aardappelopslag 0,3 l/ha Starane Top toevoegen) 

 45 gr/ha Traton + 1,5 l/ha MCPA (bij aardappelopslag 0,6 l/ha Starane Top toevoegen) 

 2,0  l/ha MCPA (bij aardappelopslag 0,6 l/ha Starane Top toevoegen) 
 
MCPA tot één week voor het in de aar komen toepassen; Traton SX, Starane Top en Tapir uiterlijk tot 
einde vlagblad gebruiken. 
 

Ziektebestrijding in tweedejaars plantuien 

Wanneer de plantuien elkaar raken in de rij kan men starten met de ziektebestrijding. Start tijdig met 
eventueel mancozeb om dan bij de tweede bespuiting op iets grotere plantuien preventief twee keer 
Fubol Gold of Acrobat in te zetten tegen eventueel met het plantgoed meegekomen valse meeldauw. 
Advies valse meeldauw: 

 1e bespuiting: 2,5 kg/ha Mancozeb (Dithane of Milcozeb) of 2,5 kg/ha Acrobat met uitvloeier. 

 2e + 3e bespuiting: 2,5 kg/ha Acrobat met uitvloeier of 2,0 kg/ha Fubol Gold. 

 Vervolgens: 2,5 kg/ha Mancozeb of 2,5 kg/ha Acrobat met uitvloeier. 
Aandachtspunten: 

 Mangaannitraat (1,0 l/ha) de eerste twee bespuitingen toevoegen. 

 Later in het seizoen kunnen middelen tegen bladvlekken worden toegevoegd. 
Indien er neerslag voorspeld wordt, kunt u de fungiciden beter laten hechten door Promotor (0,3 – 0,5 
l/ha) toe te voegen aan een bespuiting. 
 

Luisbestrijding in pootgoed 

Virusoverdracht kunt u beperken door in pootgoed minerale olie + een pyrethroïde met repellent werking 
mee te spuiten met de phytophthorabespuiting en regelmatig een luisdoder in te zetten. Onderstaande 
insecticiden zijn dit jaar hiervoor beschikbaar: 
 

 Dosering Aantal 
toepassingen 

Interval 
(dagen) 

Tot.hoeveelheid 
per teeltcyclus 

Opmerkingen 

Pyrethroïden      

Karate Zeon 50 ml/ha 12 7 0,6 l/ha  

Sumiciden 
Super 

200 ml/ha 12 7 2,4 l/ha  

Decis 200 ml/ha 
400 ml/ha 

3 
2 

7 
14 

0,9 l/ha 
0,9 l/ha 

 

Luisdoders      

Calypso 150-250 ml/ha 2 7 0,5 l/ha  

Bariard 150-250 ml/ha 2 7 0,5 l/ha  

Gazelle 250 gr/ha 3 21 750 gr/ha  

Teppeki 160 gr/ha 2 21 - Tijdens bloei alleen 
spuiten tussen zonsonder-
gang en zonsopkomst 

Closer 200 ml/ha 1 - - Na de bloei 

 

Bieten 

Door het niet inzetten van bodemmiddelen of de matige werking hiervan, zal het aantal na-
opkomsttoepassingen toenemen. Hiervoor hebben we na de Betanal Maxxpro nog Powertwin beschikbaar 
met een dosering van 0,5 – 1,0 l/ha aangevuld met 1,0 l/ha olie. Vraag uw adviseur om passend advies. 
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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. 
 


