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Onkruidbestrijding vroege wortelen 
Ons advies: 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. 
 

Onkruidbestrijding bieten 

Een goede onkruidbestrijding in bieten start aan de basis met een bodemherbicide. Hierdoor 
worden de onkruiden vanaf de kiemfase al aangepakt.  
Ons standaard advies: 

• 2,0 l/ha Goltix, eventueel aangevuld met 50 – 100 ml/ha Centium 

• 3,0 – 3,5 l/ha Kezuro 

• 3,0 l/ha Goltix Queen 
Vraag uw adviseur om een passend advies. 
 

Vrijstelling insecticiden in suikerbieten 

Zowel Batavia als Closer hebben een 120 dagen vrijstelling gekregen ter bestrijding van 
bladluizen in suikerbieten. Deze vrijstelling geldt van 1 april tot 15 juli 2022.  
Daarnaast hebben Teppeki en Pirimor ook nog een toelating. Later bij de na-opkomst 
onkruidbestrijding komen we terug  op de inzet van deze middelen. 
 

Gele roest in tarwe 

In een aantal tarwerassen wordt gele roest waargenomen. Let vanaf nu goed op uitbreiding van 
de gele roest, vooral als we later vochtige en/of warme omstandigheden krijgen. Bij 
aanwezigheid van roest kan direct of bij de eerste groeiregulatie (T0) een fungicide worden 
toegepast. Ons advies: 

• 0,75 l/ha Retengo 

• 1,0 l/ha Prosaro 
Aan beide bespuitingen kan eventueel 1,0 – 1,5 l/ha Stavento (werkzame stof Folpet) worden 
toegevoegd preventief tegen Septoria. Daarnaast is Stavento een “multiside”-fungicide: ter 
ondersteuning van bestaande middelen om geen resistentie te krijgen net als Daconil en 
Mancozeb vroeger. 
Voordeel van een T0-bespuiting is dat de latere belangrijke T1 en T2 bespuitingen op het 
optimale moment kunnen worden toegepast en dat er daardoor geen gaten vallen in het 
spuitschema met alle gevolgen vandien. 
 

Belem 0,8 MG 

Dit nieuwe middel tegen bodeminsecten is vanaf nu leverbaar. Het microgranulaat (werkzame 
stof: cypermethrin) dient tijdens het zaaien te worden toegepast in het zaaikouter rondom het 
zaad. De dosering is 12 kg/ha in de rij. 
Belem is o.a. toegelaten in suikerbieten, uien en wortelen en is werkzaam tegen ritnaalden, 
uienvlieg, bonenvlieg, wortelvlieg. Ook op emelten, engerlingen, aardrupsen en 
wortelduizendpoot mag een werking worden verwacht. 
 

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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