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Afbranden 
Het is belangrijk om voor het zaaien van uien en suikerbieten schoon te beginnen. Een Roundup-
bespuiting voorafgaand aan de grondbewerking is veelal zinvol. Advies: 1,5 – 3,0 l/ha Roundup 
Ultimate. Bij grote onkruiden de hoogste dosering aanhouden. 
 

Onkruidbestrijding plantuien 
Toepassen van bodemherbiciden leggen de basis voor een goede onkruidbestrijding. Ons advies: 

• 2,0 l/ha Boxer + 2,0 l/ha Stomp + 0,2 l/ha AZ 500 (bij hoge meldedruk) of 

• 2,0 l/ha Boxer + 1,0 l/ha Stomp + 1,0 l/ha Wing P + 0,2 l/ha AZ 500 (bij bingelkruid en 
duivekervel) 

 

Onkruidbestrijding zaaiuien 
Advies: direct na zaai op vochtige grond of na kieming bij droge grond: 0,75 – 1,5 l/ha Stomp 
(eenmalig). Bij twee toepassingen vóór opkomst is de maximale dosering 1,0 l/ha + 0,75 l/ha. 
 

Rudis in uien 
Tegen grondgebonden ziekten zoals Fusarium en Witrot kan zowel in plantuien als zaaiuien een 
grondbehandeling met Rudis voor het planten of zaaien worden ingezet. Deze grondbehandeling 
kan een behoorlijke reductie van beide aantastingen bewerkstelligen. De dosering is 0,6 l/ha 
Rudis, en dient voor de laatste grondbewerking te worden toegepast. 
 

Onkruidbestrijding graszaad 
Als de grond berijdbaar is kan een onkruidbestrijding worden uitgevoerd om onkruiden zoals o.a. 
klein kruiskruid, kamille en klimopereprijs tijdig te bestrijding. Hiervoor kunnen combinaties van 
Primstar, Primus, Starane Top, Tapir en Fox worden ingezet. Fox heeft in Engels Raaigras weer 
een tijdelijke toelating van 0,65 l/ha gekregen tussen 1 maart t/m 30 april. Vraag uw adviseur 
voor een passend advies. 
 

Onkruidbestrijding in wintergerst 
Op die percelen waar in het najaar nog geen onkruidbestrijding is uitgevoerd, kan nu een 
onkruidbestrijding plaatsvinden met: 

• 1,0 l/ha Tapir + 50 ml/ha Primus + 2,0 l/ha MCPA 

• 1,5 l/ha Primstar + 2,0 l/ha MCPA of 

• 45 gr/ha Traton + 0.3 l/ha Starane Top + 1,0 l/ha MCPA 
Hieraan kan 1,5 – 2,0 l/ha Mangaannitraat worden toegevoegd. Tegen grasachtigen zoals duist en 
windhalm kan apart een bespuiting worden uitgevoerd met 1,2 l/ha Puma Extra EW + 1,0 l/ha 
Tipo Olie. 
 

Nieuw spuitseizoen 
Nu het nieuwe spuitseizoen voor de deur staat, is het ook tijd om uw persoonlijke veiligheids- en 
beschermingsproducten na te kijken. Zet nieuwe filters in uw gelaatsmasker of schaf een nieuw 
wegwerpmasker aan. Door deze na gebruik goed op te bergen in de afsluitbare folie, kan die een 
heel spuitseizoen mee. Zorg ook voor goed beschermende handschoenen. 
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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. 
 


