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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 of 2,5 – 4,0
l/ha Clinic N. Bij grote onkruiden de hoogste dosering aanhouden.

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 grondbehandeling te worden toegepast.

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 AZ500 (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; duivenkervel)

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

Onkruidbestrijding graszaad
Als de grond berijdbaar is kan een onkruidbestrijding worden uitgevoerd om onkruiden zoals klein
kruiskruid, kamille en klimopereprijs tijdig te bestrijden. Hierbij kunnen combinaties van Primstar,
Primus, Starane Top, Tapir of Fox worden ingezet. Fox 480SC heeft in Engels Raaigras weer een tijdelijke
toelating van 0,65 l/ha gekregen van 1 maart t/m 30 april. Belangrijke wijziging is dat Fox nu in Engels
Raaigras met DRT97,5% moet worden toegepast i.p.v. 75%. Voor andere graszaadsoorten is wel DRT75%
van toepassing.

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/ha Atlantis Star + 200 gr/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-olie. Deze middelen kunnen het best
gespoten worden bij groeizaam weer met een hoge RV.

Groeiregulatie wintergerst
De groeiregulatie in wintergerst kan met Trimaxx of Prodax uitgevoerd worden. Het advies is:
• 0,5 – 0,8 l/ha Trimaxx
• 0,6 – 0,75 kg/ha Prodax + 0,5 l/ha CeCeCe bij 1e knoop en 0,4 kg/ha Prodax bij 2e knoop.
Voeg hier 1,0 – 2,0 l/ha Mangaannitraat aan toe.

Onkruidbestrijding vlas
Spuit direct na zaai 0,75 – 1,0 l/ha Callisto + 0,3 l/ha Grounded. Let op: Callisto is een KUG-toelating: het
toepassen hiervan is op eigen risico.

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 of emmertje, kan die
een heel spuitseizoen mee. Zorg ook voor goed beschermende handschoenen.
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