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Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en gebruiksinformatie. Hoewel wij deze Theunisse 
TIP met de grootst mogelijke zorg hebben samengesteld wijzen wij u erop dat u ons niet aansprakelijk kunt stellen voor schade die 
voortkomt uit de hier genoemde adviezen, noch uit adviezen van ons en onze medewerkers. 

 

 TIP
 
Onkruidbestrijding in zaaiuien  
Vul bij voorkeur op vochtige grond de bodemherbiciden aan zodra zaaiuien in het kramstadium staan met  0,2 l AZ 
500 (éénmalig) + 0,5 - 1 l Wing P. 

Wanneer sprake is van een grijze grond kan als noodmaatregel in het kramstadium klein onkruid bestreden worden 
met bv 0,2 l Basagran + 0,2 l Bromotril + 75 ml Starane Top. Gebruik veel water en een grove druppel en houdt 

enkele dagen verschil met het spuiten van bodemherbiciden. I.v.m. extra gevoeligheid van de uien, geen 
contactmiddelen spuiten tijdens het vlaggetjesstadium. 
 
O.a. veelknopigen, paarse dovenetel, muur en herik (geen klein kruiskruid en kamille) kunnen, door om de 5 – 7 
dagen te spuiten met  0,5 – 0,75 l Intruder (Chloor IPC), redelijk tot goed onder controle worden gehouden. Het 

beste effect krijgt men door te spuiten onder koude omstandigheden (temp.<17ºC, dus bij voorkeur ‘s avonds) en op 
een vochtige grond. Voeg aan deze bespuitingen afwisselend 0,25 kg Pyramin DF of 0,5 l Stomp 400 SC toe. Mits 

toegepast met een grove druppel en veel water kunnen deze bespuitingen ook tijdens het vlaggetjesstadium 
toegepast worden. 
  

Onkruidbestrijding na opkomst in cichorei   
Probeer in cichorei altijd voor opkomst het onkruid af te branden met 1,5 l Dragoon/ Reglone Bold. Wanneer de 
omgeving het toelaat kan rond de opkomst ook heel goed met korte intervallen (5 dagen) 0,5 l Intruder gespoten 

worden. Ga in cichorei in ieder geval  tijdig van start met de onkruidbestrijding en herhaal indien nodig.  
Vanaf 90% opkomst: 
5-7 gram Safari + 40 ml AZ500 + 0,5 l Intruder + 0,5 l Legurame + (0,25 l Kerb Flo). 
(In Benulite en Barite kan de dosering Safari verhoogt worden naar 10-15 gr. of vervangen worden door 35 gr. Titus) 
Vanaf 1 echt blaadje: 
10-15 gram Safari + 60 ml AZ500 + 0,5 l Intruder* +  0,5 l Legurame + (0,25 l Kerb Flo). 

(In Benulite en Barite kan de dosering Safari verhoogt worden naar 20 gr. of vervangen worden door 35 gr. Titus) 
 
Aandachtspunten: 
AZ 500 na opkomst langzaam opbouwen, bijvoorbeeld 40 – 60 – 100 ml per keer (in totaal maximaal 0,2 l AZ500).    
Legurame maximaal twee keer toepassen met een interval van 14 dagen. Legurame is niet meer leverbaar, voorraad 

mag tot 3-10-2019 opgebruikt worden. Legurame kan eventueel vervangen worden door een uitvloeier. 
Kerb Flo mag inclusief de vooropkomst aangevuld worden tot 3,75 l (maximaal 5 keer toepassen, 0,25 l per keer). 
Safari maximaal 4 keer toepassen met een interval van 7 dagen (in totaal maximaal 120 gram Safari). Safari alleen 

inzetten op gevoelige onkruiden als bingelkruid, herik, kamille, klein kruiskruid, knopkruid en zwarte nachtschade.  
Titus maximaal 2 keer toepassen met een interval van 10 dagen (in totaal maximaal 70 gram Titus).  
Meng geen Safari of AZ500 met Dual Gold (niet op zandgrond) of Frontier Optima.  

 

Bodemherbiciden in aardappelen  
De meest bedrijfszekere onkruidbestrijding in aardappelen wordt nog steeds verkregen wanneer er voor opkomst op  
goed bezakte aardappelruggen een bodemherbicide gespoten wordt. Veel gebruikte combinaties zijn o.a.: 

 4 l Boxer + 0,5 – 0,75 l Sencor vlb. + (0,15 l Centium (zwaluwtong) of 1-1,5 l Challenge (melden)) 

 3 l Boxer + 2,5 l Proman (zacht voor het gewas, daarom ook zeer geschikt voor pootaardappelen) 

 0,2 l Centium 360 CS + 1,5 l Challenge + (0,4 l Sencor vlb./ 1,5 l Proman) (zeer brede werking; geschikt 

voor milieukeur-aardappelen; i.v.m. mogelijke gewasreactie ruim voor opkomst toepassen) 
 

Om een juiste combinatie van middelen te maken is het belangrijk te weten welke onkruiden u kunt verwachten op het 
te behandelen perceel. In de tabel staan de sterke en zwakke kanten van de diverse middelen vermeld. 

 Sencor Proman Boxer Challenge Centium  

Duist/ straatgras +++ ++ +++ ++ - 

Duivekervel +++ + ++ +++ - 

Kleefkruid - - +++ ++ +++ 

P. dovenetel +++ ++(+) ++ - + 

Melden ++ ++(+) ++ +++ - 

Perzikkruid +++ ++ +(+) +(+) +(+) 

Varkensgras (+) ++ + - +++ 

Zwaluwtong (+) ++(+) + ++ ++(+) 

Nachtschade - +(+) ++(+) - ++ 

+++ = zeer goed ++ = goed + = matig - = onvoldoende 
 

Korte TIPs 
 Wanneer het vlagblad uit is in wintergerst is het tijd voor de T2 ziektebestrijding met bv 0,75 – 1 l Aviator 

Xpro + 0,7 l Alternil. Voor het verschijnen van de kafnaalden kan men met 1 l Yatze een extra 

groeiregulatie geven.  
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