
 
Van Overloop BV – Beekmanstraat 2 – 4527 GA Aardenburg 

T. 0117-491433 –  E. info@vanoverloop.nl – W. www.vanoverloop.nl / Bestellingen: bestellingen@vanoverloop.nl 
 

 

 

 

 
 
 
 

Onkruidbestrijding witlof / cichorei 
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 + 0,25 l/ha Trend + 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  
3e bespuiting (2e blad): 

 0,25 l/ha Kerb Flo + 0,5 – 1,0 l/ha Chloor IPC + 0,25 l/ha Trend + 15 gr/ha Safari + 60 cc/ha AZ  
44 bespuiting (3e blad): 

 0,25 l/ha Kerb Flo + 0,5 – 1,0 l/ha Chloor IPC + 0,25 l/ha Trend + 15 gr/ha Safari + 100 cc/ha AZ  
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). 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 

Minimal interval 
(dagen) 

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

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

Bij voldoende vocht de komende dagen kunnen bodemherbiciden worden aangevuld: 

 0,25 – 0,5 l/ha Stomp + 0,5 l/ha Chloor IPC + 0,2 l/ha AZ 500 of 

 0,5 l/ha Wing P + 0,5 l/ha Chloor IPC + 0,2 l/ha AZ 500 
Houdt bij de dosering van Stomp rekening dat er wellicht nog zaden moeten kiemen. 

Wintergerst 

In wintergerst zijn de eerste aren zichtbaar. Bij het verschijnen van de aren kan de tweede 
ziektebestrijding plaatsvinden. Ons advies: 

 1,1 l/ha Ascra bij een enkelvoudige toepassing. (Vraag uw adviseur voor een passend advies). 

Suikerbieten 
Bij het schrale weer van afgelopen weken is het niet altijd mogelijk om het onkruid op het juiste moment 
goed aan te pakken. Probeer met korte intervallen deze onkruiden te bestrijden. Ter versterking op 
moeilijke onkruiden zoals herik, varkensgras, kleefkruid, ereprijs kunt u 15 gr/ha Safari toevoegen en bij 
kamille, hondspeterselie de dosering Safari verhogen naar 30 gr/ha. Als varkensgras, zwaluwtong, kamille, 
hondspeterselie of aardappelopslag in het perceel voorkomen 0,3 – 0,5 l/ha Lontrel toevoegen aan het 
LDS. Tegen grasachtigen, duivekervel, zwarte nachtschade, kamille, zwaluwtong en tegen nakiemers kunt 
u vanaf het 4-bladstadium 0,5 l/ha Dual Gold of 0,45 l/ha Frontier Optima toevoegen. 

Bruine bonen 

Bij aanwezigheid van melden en zwarte nachtschade kan vóór zaai 8 l/ha Bonalan ingewerkt worden. Dit 
heeft tevens een nawerking op grassen. 
Direct na zaai kan een bespuiting uitgevoerd worden met 0,15 – 0,2 l/ha Centium. Voeg eventueel 
Roundup Ultimate toe op bovenstaand onkruid. Zorg ervoor dat de bonen 3 cm. diep gezaaid zijn om een 
gewasreactie te voorkomen. 

Aardappelketen adviseert telers over reinigen bewaarschuren van chloorprofam 

Telers dienen alle bewaarschuren met een ‘chloorprofam-verleden’ te reinigen voordat ze de oogst van 
2020 inschuren. Op de website van Van Overloop vindt u diverse handleidingen en checklisten om de 
reiniging zo goed mogelijk uit te voeren. 
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