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Wanneer de pijpjes 10 cm zijn: 

 0,5 ltr/ha Stomp + 0,5 – 1 ltr/ha Chloor IPC + 0,5 kg/ha Pyramin DF + 0,5 ltr/ha Dual Gold 

 0,5 ltr/ha Chloor IPC + 0,5 kg/ha Pyramin DF + 2 ltr/ha Wing P 

Als laastste bespuiting tegen nakiemers : 

 0,2 ltr/ha AZ500 

 2 – 4 ltr/ha Boxer 

Grassenbestrijding: 

 1 – 2 ltr/ha Centurion Plus  (hanepoot, raaigras, straatgras) 

 1 ltr/ha Gallant + 1 ltr/ha olie  (hanepoot) 

 2 – 3 ltr/ha Fusilade Max  (raaigras, kweek) 

De maximale dosering van Gallant is 1 ltr/ha.  Uit het verleden is gebleken dat dit onvoldoende is op 

grote straatgrassen. Centurion Plus kan eventueel gemengd worden met gangbare bodemherbicides 

zoals Stomp, Pyramin, Wing P, Dual Gold en Boxer. In dit geval maximaal 350 ltr/ha water gebruiken. 

Bij gebruik van Centurion Plus geen olie of uitvloeiers gebruiken. 

Wanneer de meeste uienpijpjes 10 cm zijn is het een mooi moment om N-xt Calcium te spuiten. Door 

in het seizoen verse calcium te geven wordt de ui sterk en hard. Daarnaast is plant-beschikbare 

calcium een wapen tegen o.a. Fusarium. Naast calcium bevat het stikstof, wat direct opneembaar is 

voor de ui.  

N-xt Calcium kan met 7-gaats doppen of groffe spuitdoppen verspoten worden. Vóór of in de regen is 

een mooi toepassingsmoment, of op een afgehard gewas. Deze meststof kan puur verspoten worden 

of verdund met water. 

 250 ltr/ha N-xt Calcium (30 kg N) 
 
 

 

 

Heeft u nog vragen over bovenstaande adviezen?  
Neem dan contact met ons op voor een  
persoonlijk advies. 
 
 


