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H
et beste tijdstip van spuiten 

met glyfosaat is een aantal 

dagen voor de geplande zaai-

bedbereiding. Eventueel kan 

de bestrijding ook worden uitgevoerd na 

het zaaien op zaadonkruiden, in dat geval 

ruim voordat de bieten doorbreken. De 

bestrijding van overwinterde onkruiden 

is op deze manier echter minder effectief 

door (gedeeltelijke) grondbedekking en 

daardoor verminderde opname.

Bodemherbicide overwegen
Er zijn een paar belangrijke redenen om 

een bodemherbicide kort na het zaaien 

van de bieten toe te passen. Een aantal 

‘probleemonkruiden’ wordt zo beter 

bestreden en het kan de naopkomstbe-

strijding wat makkelijker maken. ‘Pro-

bleemonkruiden’ zijn vooral bingelkruid, 

duivenkervel, hondspeterselie en kamille. 

Voor een goede bodemwerking is vocht 

en een niet te hoog organisch stofgehalte 

(lager dan 5%) van de bodem belangrijk. 

Bij laat zaaien neemt de noodzaak van 

een bodemherbicide voor opkomst af. 

Advies ‘probleemonkruiden’
Wordt er veel bingelkruid en/of honds-

peterselie verwacht, dan kan 50-100 

milliliter per hectare Centium 360 CS 

(clomazone) of 2-3 liter per hectare Goltix 

Queen/Kezuro (metamitron/quinmerac) 

worden gebruikt. Centium 360 CS werkt 

ook goed tegen varkensgras en zwaluw-

tong. Centium 360 CS kan vooral onder 

vochtige omstandigheden wat witver-

kleuring aan de bieten veroorzaken. 

Bij veel kamille, is het advies om 2 kilo-

gram per hectare Pyramin DF (chlorida-

zon, opgebruiktermijn tot 30 juni 2020) 

of 2 liter per hectare Goltix SC/Bettix 

SC (metamitron) te spuiten. Metamitron 

werkt ook tegen duivenkervel.   

Wordt er kamille en bingelkruid en/

of hondspeterselie verwacht, spuit dan 

Goltix Queen/Kezuro of de combinatie 

Centium 360 CS + Goltix SC/Bettix SC. 

Meng Centium 360 CS niet met chlorida-

zon. Deze combinatie is voor de bieten te 

agressief.

Voor de herkenning van de onkruiden 

heeft het IRS een handige app: 

www.irs.nl/onkruidherkenning.

Sjef van der Heijden 

MET EEN SCHOON PERCEEL BEGINNEN
Door de zachte winter staan op veel bietenpercelen weer de nodige onkruiden en overlevende 

groenbemesters. Indien er geen kerende grondbewerking wordt uitgevoerd, is het meestal 

verstandig om deze met een middel op basis van glyfosaat te bestrijden. Als dit achterwege 

wordt gelaten, is de kans groot dat de onkruiden later in het gewas lastig te bestrijden zijn.

Bingelkruid Hondspeterselie

Duivenkervel Kamille


