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Onkruidbestrijding mais 
Onkruidbestrijding in maїs bestaat meestal uit een mix van middelen met een contact-, bodem- en 
grassenwerking. Onderstaande mixen kunnen toegepast worden: 

• 1,0 l/ha Callisto + 2,0 l/ha Gardo Gold  (Gardo Gold mag niet op zandgronden) 

• 0,5 l/ha Calaris + 0,75 l/ha Callisto + 1,0 l/ha Frontier Optima 

• 2,25 l/ha Laudis + 2,0 l/ha Gardo Gold (bij glad vingergras (vroeg spuiten) 
Aan bovenstaande mixen kunnen nog de volgende middelen worden toegevoegd: 

• 0,2 – 0,3 kg/ha Casper bij grote kamille en haagwinde 

• 20 gr/ha Peak bij grote kamille 

• 0,5 – 0,7 l/ha Kart bij kleine kamille en haagwinde 

• 1,0 l/ha Lontrel bij akker- of melkdistel 

• 1,0 l/ha Milagro 40 bij bovenstaande grassen. 
Een andere brede combinatie is: 

• 1,75 l/ha Laudis + 0,75 l/ha Monsoon Active + 0,5 l/ha Calaris + 1 l/ha Frontier Optima 

 
Grassenbestrijding diverse gewassen 
Als straatgras en/of andere grassen bestreden moeten worden, kan er een bespuiting uitgevoerd worden 
met Centurion Plus. 
Advies Centurion Plus: 

• Bestrijding van 1-jarige grassen en klein straatgras: 1,0 l/ha Centurion Plus 

• Bestrijding van ontwikkeld straatgras (tot einde uitstoeling): 2,0 l/ha Centurion Plus 

• Bestrijding van kweek: 2,5 l/ha Centurion Plus 
Als er geen straatgras aanwezig is, kan er ook gespoten worden met Focus Plus of Fusilade Max. 

 
Trips in plantuien 

De eerste larven van trips zijn al weer waargenomen in plantuien. Door de zachte winter en de hoge 
temperatuur hebben we al vroeg te maken met trips. Batavia heeft een goede werking op de trips-larven, 
maar dient preventief te worden gespoten onder groeizame omstandigheden.  Controleer uw gewas goed 
en voer tijdig een bespuiting uit. 
Ons advies: 

• 0,75 l/ha Batavia + 2,0 l/ha Tipo 
Gebruik hiervoor voldoende water. 

 

Onkruidbestrijding zaaiuien 

Nu het weer geregend heeft, kunnen er op vochtige grond bodemmiddelen worden aangevuld. Afhankelijk 
wat er al is toegepast en de eventueel nog toe te passen contactherbiciden kunnen Boxer, Wing P en Dual 
Gold worden aangevuld. Vraag uw adviseur om een passend advies. 

 
Onkruidbestrijding suikerbieten 
Na de regen kunnen aan de onkruidbestrijding nog extra bodemmiddelen worden toegevoegd:  

• 0,75 l/ha Dual Gold 

• 0,45-0,60 l/ha Frontier  

• 0,6 l/ha Tanaris 

 
Suikerbieten en borium 

Een tekort aan Borium kan hartrot veroorzaken. De bieten hebben dan een grotere kans op een lagere 
suiker opbrengst. Boriumgebrek is te voorkomen door borium te spuiten tussen het vierbladstadium en het 
sluiten van het gewas. Advies: spuit 2,5 kg/ha Solubor DF of 3,0 l/ha Bortrac. Hieraan kan 1-2 l/ha 
mangaannitraat of 10 kg/ha Microtop Bitterzout toegevoegd worden. Ook een insecticide is hieraan toe te 
voegen. Solubor of Bortrac alleen kan ook aan de onkruidbestrijding worden toegevoegd. 
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