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Wortelonkruiden in tarwe 
Binnenkort is het weer tijd om in de tarwe de wortelonkruiden zoals melk-/akkerdistel, veenwortel, 
haagwinde, kattenstaart, hoefblad en aardappeloplsag te bestrijden: 
Ons advies: 

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

• 45 gr/ha Traton + 2,0 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. Bij aanwezigheid van trips kan een bespuiting met 0,75 l/ha 
Batavia + 1 – 2 l/ha olie worden uitgevoerd. 
 

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 0,25 l/ha Trimaxx + 0,5 l/ha CeCeCe. 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. Hieraan kan tegen 
o.a. Ramularia, netvlekkenziekte en dwergroest 0,8 l/ha Ascra Xpro worden toegevoegd. Ook hieraan kan 
mangaan toegevoegd worden. 
 

Bladluizen in bieten 
Momenteel is de bladluisdruk nog laag, maar bij hogere temperaturen kan dit snel veranderen. Voeg tijdig 
een insecticide toe aan de onkruidbestrijding zoals: 

• 0,45 l/ha Batavia 

• 0,2 l/ha Closer 

• 140 gr/ha Teppeki 

• 0,4 kg/ha Pirimor 

 

Onkruidbestrijding aardappelen 
Door de trage groei van de aardappelen kan er voor opkomst al onkruid op de aardappelruggen aanwezig 
zijn. Deze onkruiden kunnen bestreden worden met: 

• Net voor opkomst met 0,4 l/ha Quickdown + 1,0 l/ha Olie of 

• Net voor het lichten met 0,25 l/ha Sencor + 1,0 l/ha Olie. 
Na opkomst kunnen onkruiden nog bestreden worden met o.a. Sencor, Citation, Basagran en Titus. 
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