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Onkruidbestrijding tarwe 
Voor een goed resultaat en om opbrengstderving te voorkomen is het belangrijk om een bespuiting vroeg 
uit te voeren op kleine onkruiden in de groei. De volgende middelencombinaties bestrijden een zeer breed 
spectrum aan grassen en breedbladige onkruiden: 

• 0,2 kg Atlantis Star + 0,2 kg/ha Capri Twin + 1,0 l/ha Olie 

• 0,2 kg/ha Cossack Star + 1,0 l/ha Olie 

• 0,2 kg/ha Atlantis Star + 75 ml/ha Hussar + 1,0 l/ha Olie 
De olie dient een veresterde plantaardige olie te zijn: bijv. Tipo. Deze middelen kunnen het best gespoten 
worden bij groeizaam weer met een hoge RV. 
 

Onkruidbestrijding bieten 
Een goede onkruidbestrijding in bieten start aan de basis met een bodemherbicide. Standaard advies: 

• 2,0 l/ha Goltix, eventueel aangevuld met 50 – 100 ml/ha Centium bij aanwezigheid van 
hondspeterselie, bingelkruid of varkensgras. 

• 3,0 l/ha Kezuro/Goltix Queen bij aanwezigheid van hondspeterselie, bingelkruid, kleefkruid of 
melde. 

 

Vrijstelling Batavia en Closer in bieten 
Er is een tijdelijke vrijstelling verleend voor het gebruik van deze middelen tegen bladluizen bieten. Deze 
vrijstelling geldt vanaf 1 april tot en met 15 juli. Batavia mag 2x worden toegepast met een 
adviesdosering van 0,45 l/ha en een interval van 14 dagen. Batavia werkt dubbel systemisch en wordt 
zodoende naar boven en beneden door de hele plant getransporteerd. Batavia kan prima aan de 
onkruidbestrijding worden toegevoegd. Closer mag 1x worden toegepast in een dosering van 0,2 l/ha. 
Closer heeft een snelle knockdownwerking en een lange duurwerking. 
 

Groeiregulatie wintergerst 
De groeiregulatie in wintergerst kan met Trimaxx of Prodax. Het advies is: 

• 0,8 l/ha Trimaxx 

• 0,75 kg/ha Prodax bij 1e knoop en 0,4 kg/ha Prodax bij 2e knoop 
Voeg hier 1-2 l/ha Mangaannitraat aan toe. 
 

Ziektebestrijding/groeiregulatie wintertarwe 

Vroeg gezaaide tarwe en vroege rassen zijn binnenkort aan de eerste groeiregulatie (T0) toe. Deze 
bespuiting kan met de volgende combinaties worden uitgevoerd: 

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

• 1,0 l/ha CeCeCe of 

• 0,4 kg/ha Prodax + 0,5 l/ha CeCeCe 
Hieraan kan eventueel een ziektebestrijding worden toegevoegd: 

• 1,0 – 1,5 l/ha Ampera (hoogste dosering bij aanwezigheid van roest) 
 

Onkruidbestrijding vroege wortelen 
Ons advies: spuit 0,15 – 0,2 l/ha Centium + 2,0 l/ha Stomp + 1,0 l/ha Challenge. De laagste dosering van 
Centium geldt voor lichte gronden. 
 

Bonalan in diverse gewassen 
Vooraf aan de zaaibedbereiding heeft men in capucijners, bruine bonen, witlof of cichorei de 
mogelijkheid om 8,0 l/ha Bonalan in te werken. Bonalan heeft een zeer goede werking tegen melde, 
varkensgras, zwarte nachtschade en is zeer effectief tegen grassen. Op percelen die grenzen aan 
oppervlaktewater is de toepassing van Bonalan uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel 
gebruik gemaakt wordt van een 95% driftreducerende techniek. 

 
Onkruidbestrijding vlas 
Spuit direct na zaai 0,75 – 1,0 l/ha Callisto (let op : Callisto is KUG-uitbreiding! Het toepassen hiervan is 
op eigen risico). 
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