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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.

H

et beste tijdstip van spuiten
met glyfosaat is een aantal
dagen voor de geplande zaaibedbereiding. 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.
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Voor de herkenning van de onkruiden
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