
15Cosun Magazine | nr. 02 2020

Bestrijding van 
zaadonkruiden na 
opkomst

Mocht het, bijvoorbeeld door  
weersomstandigheden, niet gelukt  
zijn om de onkruiden in het kiemblad 
te bespuiten, dan is het vaak nodig 
om de dosering te verhogen. Vanaf 
het gestrekte kiembladstadium van 
de bieten kan men de LDS-dosering 
met 50% en vanaf het tweeblad-
stadium met 100% verhogen. 

Lastige onkruiden
Voor moeilijk te bestrijden onkruiden,  
zoals onder andere bingelkruid, honds -
peterselie en diverse veelknopigen, 
kan de teler een extra middel aan het 
LDS toevoegen. Men kan dan kiezen 
voor toevoegen van Centium 360 CS, 
Dual Gold 960 EC, Frontier Optima, 
Lontrel 100, Safari, Safari DuoActive 
of Tanaris. In het gewasbeschermings-
bulletin en de IRS-LIZ-onkruid-
bestrijding applicatie (zie hierna)  
is meer informatie over de meerwaar-
de van deze middelen te vinden. 

IRS-LIZ-Onkruidbeheersing (ILO)
De applicatie ILO 2020 kan helpen bij 
de keuze van de middelencombinatie 
en de doseringen. In het program-
ma kan de gebruiker de aanwezige 
onkruiden van het perceel invoeren, 
tezamen met het groeistadium van 
de onkruiden en de bieten. Vervolgens 
krijgt men een passend spuitadvies. 
Zie www.irs.nl/ILO.

Aardappelopslag
Door de relatief warme winterperiode  
wordt weer veel aardappelopslag 
waargenomen/verwacht, met name 
op percelen waar vorig jaar aardap-
pelen hebben gestaan. Vanwege de 
systemische werking is een goede 
bestrijding alleen met glyfosaat mo-
gelijk. Glyfosaat werkt goed als het 
loof in staat is om de werkzame stof 
op te nemen. Voor meer informatie zie 
ook www.irs.nl/aardappelopslag.

Sjef van der Heijden

Voor bestrijding van onkruiden na opkomst is het lage 
doseringen systeem (LDS) standaard, bestaand uit lage 
doseringen fenmedifam, ethofumesaat, metamitron en 
plantaardige olie. Voor een effectieve bestrijding is het 
belangrijk om het onkruid zo vroeg en klein mogelijk 
(kiembladstadium) te bestrijden, ongeacht het stadium 
van de bieten.

De IRS-LIZ-Onkruidbeheersing-

applicatie geeft advies op basis van 

aanwezige onkruiden, stadia en 

weersomstandigheden, zie www.irs.nl/ilo


