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Onkruidbestrijding maïs 
Onkruidbestrijding in maïs bestaat meestal uit een mix van middelen met een contact-, bodem- en 
grassenwerking. Onderstaande mixen kunnen toegepast worden: 

 0,75 l/ha Nagano + 2,0 l/ha Gardo Gold 

 1,0 l/ha Callisto + 2,0 l/ha Gardo Gold 

 1,5 l/ha Calaris + 1,0 l/ha Frontier Optima 
 
Aan deze mixen kunnen nog de volgende middelen worden toegevoegd: 

 0,2 – 0,3 kg/ha Casper bij grote kamille en haagwinde 

 20 gr/ha Peak bij grote kamille 

 0,5 – 0,7 l/ha Kart bij kleine kamille en haagwinde 

 1,0 l/ha Lontrel bij akker- of melkdistel 

 1,0 l/ha Milagro40 bij bovenstaande grassen 
 

Groeiremming en ziektebestrijding zomergranen 

In zomertarwe kan tussen het stadium einde uitstoeling en de eerste knoop een halmverkorting uitgevoerd 
worden met 1,0 l/ha CeCeCe of met 0,4 – 0,5 l/ha Prodax. Komt er op het moment van spuiten gele roest 
of een andere aantasting voor, dan kunt u 1,2 l/ha Soleil toevoegen aan de bespuiting. Op lichte gronden 
kan ook nog Mangaan toegevoegd worden. 
In zomergerst kan op het 1e knoopstadium geremd worden met 0,4 – 0,6 l/ha Trimaxx. De ziekte-
bestrijding kan uitgevoerd worden met 1 maal 1,1 l/ha Ascra Xpro in het vlagbladstadium. Ook hieraan 
kan mangaan toegevoegd worden. 
 

Zaaiuien 

De stand van de percelen in ons gebied en binnen het perceel is zeer verschillend: van net gekiemd tot 1e 
echte pijpje 8 cm. 
Vanaf stadium eerste pijpje 3 cm. bij alle plantjes kunt u bij droge en afgeharde omstandigheden spuiten 
met: 

 0,25 – 0,5 kg/ha Lentagran WP + 0,15 – 0,4 l/ha Emblem Flo/Bromotril + 0,12 l/ha Starane Top 
(en/of Basagran). De bespuiting na 5 – 7 dagen herhalen. 

Vraag uw adviseur om een passend advies. 
 

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. 
 

Luizen in suikerbieten 

In de regio worden, bij tellingen en vangbakken, steeds meer groene perzikbladluizen 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 of 0,15 l/ha Bariard 

 0,45 l/ha Batavia 
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