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Onkruidbestrijding in het voorjaar  
tot opkomst van de bieten

Na een zachte winter staan op veel percelen 
vaak de nodige onkruiden en overlevende 
groenbemesters. Zonder de juiste acties, is 
de kans groot dat deze onkruiden later in het 
gewas lastig te bestrijden zijn. Direct na zaai 
is de toepassing van een bodemherbicide bij 
lastige onkruiden en een hoge onkruiddruk te 
overwegen. 

Onkruidbestrijding voor zaai bieten
Op de lichte gronden is het mogelijk om voor 
het zaaien te (eco)ploegen. Hierdoor wordt 
direct met een schoon perceel begonnen. Op 
gronden waar ploegen in het voorjaar niet 
mogelijk is, en waar de aanwezige onkruiden 
nog relatief klein zijn, kan met een 

zaaibedcombinatie met brede ganzenvoeten 
de onkruiden worden bestreden.

Bij aanwezigheid van grotere onkruiden is 
een bespuiting voor zaaibedbereiding met 
een middel op basis van glyfosaat aan te 
raden. Spuit glyfosaat voor het beste 
resultaat op droge onkruiden, indien mogelijk 
bij bewolkt weer, een hoge luchtvochtigheid 
en een temperatuur van meer dan 5 graden 
Celsius. Na de bespuiting moet u de onkrui-
den de gelegenheid geven om het middel op 
te nemen. Dit betekent dat u voor zaadon-
kruiden ongeveer een dag moet wachten met 
de zaaibedbereiding, voor wortelonkruiden 
(zoals kweekgras) ongeveer een week.

Onkruidbestrijding na zaai en voor-
opkomst bieten
Glyfosaat kan ook worden toegepast na het 
zaaien van de bieten. Dit kan tot enkele 
dagen voor opkomst. Als u te kort voor 
opkomst spuit is er gevaar dat de bieten die 
op doorbreken staan, in contact komen met 
het middel. Dus controleer goed hoe ver de 
bieten zijn, voordat u gaat spuiten. De 
bestrijding van het onkruid na zaai is vaak 
minder effectief door (gedeeltelijke) 
grondbedekking.
Lastige zaadonkruiden, zoals hondspeterselie 
en bingelkruid, zijn na-opkomst moeilijk te 
bestrijden. Bij lastige onkruiden en een hoge 
onkruiddruk is een bodemherbicide direct na 
zaai te overwegen. Spuit de bodemherbici-
den bij voorkeur niet vlak voor een grote 
hoeveelheid neerslag. Spuiten op vochtige 
grond, gevolgd door groeizame omstandig-
heden geeft het beste resultaat. Voor alle 
bodemherbiciden geldt dat het effect 
tegenvalt bij droogte of een hoog gehalte 
organische stof (>5%). 
Een handig hulpmiddel is de applicatie 
IRS-LIZ-Onkruidbeheersing, zie www.irs.nl/
ilo. Op het beginscherm geeft u voor het 
stadium van de bieten en het betreffende 
onkruid ‘voor opkomst’ aan. Vervolgens krijgt 
u een advies over het al of niet inzetten van 
een bodemherbicide en de dosering.

Specifiek advies voor Conviso 
Smart-systeem
Ook bij dit systeem wordt geadviseerd om bij 
aanwezigheid van ontwikkeld onkruid in het 
voorjaar het perceel met glyfosaat te 

behandelen, om zodoende een schone start 
te hebben. Dit is vergelijkbaar met de 
standaardrassen. Het toepassen van een 
bodemherbicide na zaai van de bieten is bij 
dit systeem niet nodig. 

Figuur 30 Opruimen kleine onkruiden bij zaaibedbereiding.

Figuur 32 Toepassen bodemherbicide direct na zaai.

Figuur 31 Bestrijd overblijvende groenbemesters en grote 
onkruiden met glyfosaat!


