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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
Meer redenen voor bodemherbiciden in suikerbieten  
Zoals we in de vorige Theunisse TIP al aanhaalden, is de reden om een bodemherbicide in te zetten na zaai van de 
suikerbieten groter geworden na het wegvallen van de neonicotinoïden. We krijgen hierdoor grote kans meer te 
maken met insectenvraat. Dit kan, net als vorst- of stuifschade, een reden zijn om een onkruidbestrijding uit te stellen. 
Een bodemherbicide aan de basis geeft meer mogelijkheden om een na-opkomst onkruidbestrijding wat uit te stellen 
omdat er dan een beetje een “rem” op de onkruidgroei staat. Daarnaast is het voor de bestrijding van onkruiden zoals 
kamille, hondspeterselie, varkensgras en bingelkruid aan te raden een bodemherbicide aan de basis in te zetten.  
   
Op percelen waar o.a. kamille wordt verwacht: 

 2 – 3 kg Pyramin DF of 

 2 – 3 l Goltix/Bettix (heeft de voorkeur op bonte of lichte grond met minder dan 2% humus.) 

 
Op percelen waar o.a. hondspeterselie wordt verwacht: 

 50 – 100 ml Centium 360 CS (Op zandgrond of wanneer sprake is van een slechte structuur, de laagste 
dosering aanhouden i.v.m. kans op schade (witverkleuring); Wanneer ook kamille wordt verwacht 2 l Goltix/ 
Bettix toevoegen. Centium 360 CS heeft ook een goede werking tegen bingelkruid, varkensgras en 
kleefkruid. Bij een toepassing voor opkomst nooit mengen met Pyramin!) 

 3 l Goltix Queen (Momenteel zijn er problemen met de levering, Goltix Queen is pas weer in juni leverbaar!) 

 

Bodemherbiciden aanvullen in 2
e
 jaars plantuien  

De vroeg geplante 2
e
 jaars plantuien komen of staan al boven. De na het planten toegediende bodemherbiciden 

zullen ongetwijfeld hun werk goed hebben gedaan door de vele neerslag. Aanwezig onkruid kan tot kort voor opkomst 
nog afgebrand worden met 2 – 4 l Glyfosaat of tot aan de opkomst met 1,5 l Dragoon (diquat).  

 
Staan de meeste plantuien boven dan is het zaak de bodemherbiciden aan te vullen, dit kan bijvoorbeeld met een 
combinatie van 0,5 l Stomp + 1 - 1,5 l Wing P + 0,5 – 0,75 kg Pyramin. Voor de bestrijding van klein onkruid kan 
hier 0,75 l Chloor IPC aan worden toegevoegd (herhalen). Let bij Chloor IPC wel op omliggende gewassen! 

Voer de bespuiting bij voorkeur uit op vochtige grond of wanneer neerslag wordt verwacht.  
 

Onkruidbestrijding in grasland   
De grasmat heeft door de droge zomer veel te lijden gehad. Hierdoor zien we op veel graslandpercelen dat muur alle 
kans heeft gekregen om uit te breiden. Om muur niet de overhand te geven is het belangrijk tijdig een bestrijding uit te 
voeren. Graslandonkruiden als, muur, herderstasje, paardenbloem, boterbloem, kleine veldkers en perzikkruid 
worden goed bestreden door 1 – 1,5 l Tapir.  Voeg bij aanwezigheid van distels, melde of weegbree 1 – 1,5 l Cirran 
toe. Bij nieuw ingezaaid grasland Cirran vervangen door 1 l Jepolinex Pro!  
In klavergrasland kan jong onkruid bestreden worden met o.a. 1-1,5 l Basagran + 4 l Buttress. Vraag uw adviseur.  

 
Voer de onkruidbestrijding op paarden- en boterbloem bij voorkeur uit voordat ze in bloei staan. Voor de bestrijding 
van ridderzuring is het nog te vroeg. Wacht tot eind april - begin mei, wanneer het onkruid max. ontwikkeld is.  
(De veiligheidstermijn van Tapir, Jepolinex Pro en Basagran bedraagt 7 dagen, die van Cirran en Buttress 14 dagen). 

 

Altijd Stomp inzetten na het zaaien van uien. 
Ons advies is om afhankelijk van de zwaarte van de grond, bij voorkeur direct na zaai, 0,75 – 1 l Stomp 400 SC  op 

een nog (zaai)vochtige grond te spuiten. Vergeet niet om zaaiuien kort voor opkomst af te branden.  
 
Bij deze lage doseringen Stomp 400 SC hoeft niet gewacht te worden tot het zaad gekiemd ligt! Zorg wel dat het 
uienzaad minimaal 2 cm diep gezaaid en goed bedekt is. Spuit nooit vlak voor heel veel neerslag! 
 

Onkruidbestrijding in cichorei start al voor zaai 
In cichorei en witlof zijn de mogelijkheden voor een onkruidbestrijding na opkomt nog steeds zeer beperkt. Werk 
daarom tijdens de zaaibedbereiding 8 l Bonalan in. Spuit de Bonalan altijd over de ploegsneden en werk deze 

daarna binnen 2 uur goed door de toplaag.  
 
Daarnaast blijft het advies om direct na zaai een bespuiting uit te voeren met 2,5 l Kerb Flo. Wanneer geen Bonalan 
is ingewerkt kan onder vochtige omstandigheden aan de Kerb Flo, 2 l Intruder toegevoegd worden.  

 

Korte TIPs 
 Start tijdig met het toedienen van alternatief voer wanneer u schade door bosmuizen verwacht in 

suikerbieten of cichorei. 
 Werk op grond waar sclerotinia een probleem is tijdig 2 – 4 kg Contans WG in om de hoeveelheid sclerotiën 

in de grond te halveren. In akkerbouwgewassen is de max. dosering 2 kg/ha!   
 Start tijdig met de tweede (kunst)mestgift in het graan. Gezien de ontwikkeling van de tarwe en de 

hoeveelheid neerslag van de afgelopen weken kan de tweede bemesting er sneller op moeten dan andere 
jaren. 
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