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Onkruidbestrijding cichorei/witlof 
Brandt voor de grondbewerking het perceel eerst af met 2,5 – 3 l/ha Roundup Ultimate voor een schone 
start. Voor of tijdens de zaaibedbereiding heeft men de mogelijkheid om 8,0 l/ha Bonalan in te werken. 
Spuit direct na zaai: 

• 2,5 l/ha Kerb Flo 
 

Plantuien 

Vanaf opkomst, onder afgeharde omstandigheden, kan met contactmiddelen gespoten worden met: 

• 0,5 l/ha Basagran + 0,25 kg/ha Lentagran + 0,50 l/ha Emblem 
Later, bij regen, kunnen bodemherbiciden aangevuld worden met: 

• 1,0 l/ha Boxer + 1,0 l/ha Wing P of 

• 1,0 l/ha Boxer + 0,5 l/ha Stomp + 0,5 l/ha Dual Gold 
Vraag uw adviseur voor een passend advies. 
 

Zaaiuien 

De eerst gezaaide uien staan/komen boven. Probeer tijdig af te branden met Roundup Ultimate en voeg 
hier eventueel Stomp aan toe. 
Tot maximaal 10% opkomst kan op grijze grond nog worden afgebrand met: 

• 0,5 l/ha Bromotril / Emblem Flo 
In het kramstadium kan op grijze grond gespoten worden met: 

• 0,15 – 0,2 l/ha Bromotril 
Op vochtige grond kunnen in het kramstadium bodemherbiciden worden aangevuld met: 

• 0,2 l/ha AZ500 aangevuld met 0,5 l/ha Stomp of 0,5 – 1,0 l/ha Wing P. 
 

Onkruidbestrijding suikerbieten 

Indien men die bieten na zaai nog niet heeft kunnen spuiten met Goltix (Queen), Kezuro en/of Centium, 
heeft men ook nog de mogelijkheid om tijdens opkomst 2,0 l/ha Goltix + 2,0 l/ha Olie toe te passen. 
Vanaf opkomst kan gestart worden met het lage dosering systeem. Start op kleine onkruiden en op een 
gezond gewas (geen insectenschade) met: 

• 0,5 l/ha Goltix + 0,5 l/ha Powertwin + 0,5 l/ha Olie of 

• 0,5 l/ha BOGT 
Afhankelijk van de grootte van de bieten en onkruiden kunnen bovenstaande doseringen verhoogd worden. 
Aan de mix kan verder nog 0,3 – 0,5 l/ha Lontrel of 100 – 200 gr/ha Safari DuoActive worden toegevoegd. 
Tegen bovengrondse insecten (o.a. luizen, bietenkever, bietenvlieg en trips) kan met de volgende 
middelen gespoten worden: 
 

Middel Aantal toepassingen Interval Dosering 

Pirimor 2 14 dagen 0,4 kg/ha 

Teppeki 1 - 140 gr/ha 

Decis 1 - 0,3 l/ha 

Karate Zeon 1 - 50 ml/ha 

Sumicidin Super 2 7 dagen 0,2 l/ha 

Batavia 2 14 dagen 0,45 l/ha + 1 l/ha olie 

Closer 1 - 0,2 l/ha 

 

 (Poot)aardappelen 

Om aantasting vanuit de grond van rhizoctonia tegen te gaan, kan tijdens het poten gebruik gemaakt 
worden van: 

• 3,0 l/ha Amistar 

• 0,8 l/ha Allstar 
Aan deze bespuiting kan eventueel ook een vloeibare fosfaat worden toegediend (zie nieuwsbrief 2 van 22 
februari 2021) 
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