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Op enkele plekken worden uien gezaaid. De rest zal de komende weken de grond in gaan als het weer 

meewerkt. Hierbij alvast de mogelijkheden m.b.t. de onkruidbestrijding. 

Ploegvoor schoonspuiten vóór de zaaibedbereiding: 

Wanneer er veel onkruid op de ploegsneden staat is het raadzaam om de ploegvoor af te branden.  

Vooral in de uien is een schone start zeer belangrijk! Spuit vóór de zaaibedbereiding met: 

 3 ltr/ha Panic Free + 0,3 ltr/ha Kantor   200 ltr water/ha nevelen 

Bij grote onkruiden zoals pollen kleefkruid, ereprijs, gras of muur: 

 4 ltr/ha Panic Free + 0,3 ltr/ha Kantor  200 ltr water/ha nevelen 

 
Met de uitvloeier/activator Kantor wordt niet alleen de opname en indringing van de 
glyfosaat verbeterd, maar Kantor verlaagt ook de pH van het spuitwater. 
 
Met Panic Free is mogelijk om al 1 tot 2 dagen na het spuiten een grondbewerking uit 
te voeren, wanneer het alleen om zaadonkruiden gaat. Bij kweek en wortelonkruiden 
moet minimaal 5 dagen gewacht worden met een grondbewerking. 
 

Bodemherbicide vóór opkomst bij suikerbieten: 

Het grote voordeel van een bodemherbicide direct na het zaaien is, dat de na-opkomst 

onkruidbestrijding vergemakkelijkt wordt.  

Wanneer u kamille en/of straatgras verwacht, spuit dan direct na zaai: 

  2 kg/ha  Pyramin DF    300 – 500 ltr/ha water 

 2 ltr/ha  Goltix SC ( +2 ltr/ha Plantolie*)  300 – 500 ltr/ha water 

 

Combinatie van Goltix en Plantolie is goed toe te passen vlak voor of tijdens opkomst. Niet i.c.m. 

nachtvorst!  

Pyramin DF mag maximaal 3 kg/ha per 3 jaar gebruikt worden.  

 

Bij verwachte problemen met varkensgras, perzikkruid, zwaluwtong, kleefkruid en hondspeterselie 

kunt u direct na het zaaien beter kiezen voor: 

 

 2 – 3 ltr/ha   Goltix Queen   300 – 500 ltr/ha water 

 0,05 – 0,1 ltr/ha Centium + 1 ltr/ha Goltix SC 300 – 500 ltr/ha water 
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Kijk bij Centium uit voor drift naar o.a. tulpenpercelen! Centium kan tevens witverkleuring geven in de 

bieten. Centium niet mengen met Pyramin DF! 

 

Bodemherbiciden bij voorkeur spuiten op vochtige grond. 

Voor een betere bodemhechting en daardoor minder afspoeling van de middelen naar het 

oppervlaktewater kan er 0,4 ltr/ha Concrete worden toegevoegd aan de tankmix. 

 

Bodemherbicide na het uienzaaien: 

Spuit de bodemherbicide Stomp direct na het zaaien. De grond is dan nog iets vochtig en de Stomp 

werkt zo direct tegen de kiemende onkruiden. Wanneer dit niet gelukt is, dan de Stomp spuiten als de 

uien goed gekiemd liggen. 

Direct na zaai: 

 1,0 ltr/ha Stomp  tot 15% afslibbaar  400 ltr/ha water 

 1,5 ltr/ha Stomp  vanaf 15% afslibbaar  400 ltr/ha water 

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

 
 


