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In veel vroege tarwepercelen begint inmiddels septoria te komen, terwijl gele roest nog 
nauwelijks te vinden is.  
Percelen welke nog niet bemest zijn kunnen binnenkort  gestrooid of gespoten worden met 
stikstof. Ook kunnen de eerste percelen tegen onkruid gespoten worden.  
De onderzaai van grasgroenbemester kan qua tijdstip gestart worden. Zaai nu 20 kg/ha Engels 
raaigras in, houdt echter wel rekening met de onkruidbestrijding. Geen grassenmiddelen! 
 
Onkruidbestrijding breedbladigen algemeen 
Staat er straatgras en/of ereprijs en klein kruidkruid: 

 200 g/ha Capri Twin + 300 g/ha Pacifica Plus + 0,45 ltr/ha Kantor (Nateelt tulpen mogelijk) 
 0,3 ltr/ha Starane Top  toepassen wanneer er veel Paarse Dovenetel aanwezig is 

 
Onkruidbestrijding bij grasonderzaai 
Wanneer u rietzwenk (Proterra) of Engels raaigras in uw wintertarwe heeft gezaaid kunt u 
geen Pacifica Plus, Atlantis Star, Capri Twin en Traton inzetten. Op deze percelen is het 
advies: 

 1,5 - 1,8 ltr/ha Primstar + 1,5 ltr/ha Fox 480 SC 
 

 
Tegen septoria en gele roest bovenstaande combinaties mengen met: 

 1,5 ltr/ha Ampera    (T0 bespuiting) 
 

Wanneer de eerste knoop voelbaar is kan de eerste groeiregulatie gespoten worden. De 
tweede bespuiting kan na 10 tot 14 dagen gespoten worden. Voor voldoende werking moet 
de temperatuur boven de 10 graden zijn. Deze bespuiting kan gecombineerd worden met 
onkruid- en schimmelbestrijding. 
 

 1e bespuiting:  0,25 ltr Trimaxx + 0,5 ltr CCC 
 2e bespuiting: 1 ltr/ha CCC  

 
Let op: 
-Bieten en tulpen zijn zeer gevoelig voor groeistoffen, dus pas op voor drift. Maak de spuit goed schoon 
met Primaclean of Tankcleaner als u daarna bieten of tulpen gaat spuiten! 
 
-Voor de combinaties met Primstar, Starane Top en MCPA is spuiten bij groeizaam weer belangrijk 
 
-1,5 ltr Primstar moet toegepast worden met 90% DRT!  
-1,6 – 1,9 ltr Primstar moet toegepast worden met 95% DRT! 
 
 
Onkruidbestrijding blijft maatwerk, heeft u nog vragen over bovenstaande adviezen? Neem dan 
contact met ons op voor een persoonlijk advies. 


