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Onkruidbestrijding witlof/cichorei 
Voor opkomst kan er nog afgebrand worden met 1,5 l/ha Dragoon of Reglone Bold. Vanaf 70% opkomst kan 
de onkruidbestrijding worden gestart met het lage-dosering-systeem (LDS): 
 
1e bespuiting (kiemplant): 

 0,25 l/ha Kerb Flo + 0,5 – 1,0 l/ha Chloor IPC + 0,5 l/ha Legurame + 5 gr/ha Safari 
2e bespuiting (1e blad) 

 0,25 l/ha Kerb Flo + 0,5 – 1,0 l/ha Chloor IPC + 0,25 l/ha Trend + 10 gr/ha Safari + 40 cc/ha AZ 500 
3e bespuiting (2e blad) 

 0,25 l/ha Kerb Flo + 0,5 - 1,0 l/ha Cloor IPC + 0,5 l/ha Legurame + 15 gr/ha Safari + 100 cc/ha AZ 
500 

4e bespuiting (3e blad) 

 0,25 l/ha Kerb Flo + 0,5 - 1,0 l/ha Chloor IPC + 0,25 Trend + 15 gr/ha Safari + 100 cc/ha AZ 500 
 
Vanaf het 3-bladstadium kan de combinatie versterkt worden met 0,3 l/ha Frontier Optima (bij 
hondspeterselie, bingelkruid en veelknopigen) of 0,1 l/ha Dual Gold (bij kamille, zwarte nachtschade en 
bingelkruid).  
De toelating van Legurame is vervallen, maar mag nog tot 03-10-2019 opgebruikt worden. Bij herbicide-
tolerante rassen kan nog Titus gebruikt worden (vraag uw adviseur om een passend advies) 
In onderstaande tabel staan van alle middelen de doseringen en intervallen: 
 

Product Maximale  
dosering per keer 

Maximaal 
aantal toepassingen 

Maximale dosering 
per teelt 

Minimale 
interval (dagen) 

Kerb Flo 0,25 – 2,5 l/ha 5 3,75 l/ha 5 

Legurame 7,0 l/ha 2 14 l/ha 14 

Chloor IPC 0,5 – 1,0 l/ha 12 4 – 6 l/ha 5 

Dual Gold 0,1 – 0,3 l/ha 6 1,3 l/ha 5 

Safari 10 – 30 gr/ha 4 60 – 120 gr/ha* 7 

Frontier 0,3 – 0,45 l/ha 3/2 0,9 l/ha 7 

AZ 500 0,04 – 0,2 l/ha 3 0,2 l/ha 6 
 

*maximale dosering Safari in witlof is 60 gr/ha; in cichorei maximaal 120 gr/ha 

 
Zaaiuien 

In het kramstadium kan onder de huidige droge omstandigheden gespoten worden met contactherbiciden, 
bijvoorbeeld: 

 0,15 – 0,3 l/ha Emblem Flo + 0,1 l/ha Starane Top 
Emblem Flo kan ook vervangen worden door Bromotril 
In het vlagbladstadium kan alleen gespoten worden met met de volgende combinatie: 

 0,25 – 0,5 l/ha Stomp + 0,5 l/ha Chloor IPC (+ 0,2 l/ha AZ 500) 
Als er geen Chloor IPC gespoten kan worden, kan deze vervangen worden door 0,25 kg/ha Pyramin. 
Vanaf stadium eerste pijpje 3 cm bij alle plantjes kunt u bij droge en afgeharde omstandigheden spuiten 
met: 

 0,25 – 0,5 kg/ha Lentagran WP + 0,15 – 0,4 l/ha Emblem Flo/Bromotril + 0,12 l/ha Starane Top 
(en/of Basagran). De bespuiting na 5 – 7 dagen herhalen.  

Vraag uw adviseur om een passend advies. 

 

Bieten 

Controleer uw bieten vanaf opkomst op insectenschade, en spuit indien nodig een pyrethroïden (Decis / 
Karate Zeon). Enkele dagen later kan er dan een onkruidbestrijding worden uitgevoerd. 
 
 

 

NIEUWSBRIEF 
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Heeft u nog vragen over bovenstaande adviezen? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk advies! 

Uitdrukkelijk merken wij op, dat wij wel adviezen geven doch dat het opvolgen van deze adviezen buiten onze formele verantwoording ligt. 
 


