
Als er na het zaaien van de bieten nog 
onkruiden bovenstaan, kan een be-
spuiting met glyfosaat verstandig zijn. 
Doe dit altijd ruim voordat de bieten 
doorbreken. De bestrijding is vaak 
minder effectief door (gedeeltelijke) 
grondbedekking. 
Als het nog te vroeg is om te zaaien, 
maar het land is zonder bodem-
verdichting begaanbaar, is de aanleg 
van een vals zaaibed een optie. 

Inzet van bodemherbiciden kan 
nuttig zijn
Er zijn een paar belangrijke redenen 
om een bodemherbicide kort na het 
zaaien toe te passen. 
Bodemherbiciden bestrijden een aan-
tal ‘probleemonkruiden’ beter en het 
kan de na-opkomstbestrijding wat 
makkelijker maken. 
Spuit voor een goede werking op een 
vochtige grond. Op grond met een 
organische stofgehalte hoger dan 5% 

werken bodemherbiciden vaak matig.
Bij laat zaaien neemt de noodzaak 
van een bodemherbicide voor 
 opkomst af. 

Probleemonkruiden kort na zaai 
aanpakken 
Wordt veel bingelkruid en/of honds-
peterselie verwacht, dan is het advies 
per hectare 0,05-0,10 liter Centium 
360 CS of 3 liter Goltix Queen te ge-
bruiken. Centium 360 CS kan vooral 
onder vochtige omstandigheden enige 
witverkleuring aan de bieten veroor-
zaken. Centium 360 CS heeft ook  
een goede werking op varkensgras  
en zwaluwtong, maar werkt niet op 
kamille. In de geadviseerde doseringen 
is het gebruik van het middel aan-
zienlijk goedkoper dan Goltix Queen.

Als veel kamille wordt verwacht, kan 
een vooropkomstbespuiting worden 
toegepast met 2 liter metamitron 

(Goltix SC/Bettix SC) per hectare. 
Echter, bij een tijdige toepassing na 
opkomst van het lagedosering-
systeem met daarin metamitron is 
kamille ook in het kiembladstadium 
goed te bestrijden.
Wordt kamille en bingelkruid en/of 
hondspeterselie verwacht, spuit dan 
voor opkomst de combinatie 0,05-0,1 
liter Centium 360 CS + 2 liter meta-
mitron of enkel 3 liter Goltix Queen 
per hectare.

Specifiek advies voor Conviso 
Smart-systeem
Bij dit systeem wordt ook geadviseerd 
om in het voorjaar bij ontwikkeld on-
kruid het perceel met glyfosaat te 
behandelen om een schone start te 
hebben. Toepassing van een bodem-
herbicide na zaai van de bieten is bij 
dit systeem niet nodig.
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Bij aanwezigheid van grotere onkruiden of de opslag van 
groenbemesters is een bespuiting voor zaaibedbereiding 
met een middel op basis van glyfosaat aan te raden. Het 
beste tijdstip van spuiten is een aantal dagen voor de 
geplande zaaibedbereiding.

Begin met een 
schoon perceel

Teeltvoorbereiding

Opslag van bladrammenas

Bingelkruid

Hondspeterselie
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