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Onkruidbestrijding witlof/cichorei 
Vanaf 70% opkomst kan de onkruidbestrijding worden gestart met het lage-dosering-systeem (LDS): 
1e bespuiting (tijdens opkomst): 

• 0,25 l/ha Kerb Flo + 0,25 l/ha Vivolt + 7 gr/ha Safari 
2e bespuiting (volledige opkomst) 

• 0,25 l/ha Kerb Flo + 0,25 l/ha Vivolt + 10 gr/ha Safari + 40 ml/ha AZ500 
3e bespuiting (1e echte blad) 

• 0,25 l/ha Kerb Flo + 0,25 l/ha Vivolt + 10 gr/ha Safari 
4e bespuiting (2e blad): 

• 0,25 l/ha Kerb Flo + 0,25 l/ha Vivolt + 10 gr/ha Safari + 60 ml/ha AZ500 
5e bespuiting (4e blad) 

• 0,25 l/ha Vivolt + 15 gr/ha Shiro + 100 ml/ha AZ500 
Vanaf het 4-bladstadium kan de combinatie versterkt worden met 0,3 l/ha Frontier Optima (bij 
hondspeterselie, bingelkruid en veelknopigen) of 0,1 – 0,3 l/ha Dual Gold (bij kamille, zwarte nachtschade 
en bingelkruid). Bij herbicide-tolerante rassen kan nog Titus gebruikt worden (vraag uw adviseur om 
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 

Maximaal interval 
(dagen) 

Kerb Flo 0,25 – 2,5 l/ha 5 3,75 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 

Shiro 20 – 30 gr/ha 4 / 6 120 gr/ha 5 / 7 

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

Onkruidbestrijding suikerbieten 

Indien men de bieten na zaai niet heeft kunnen spuiten met Goltix, Kezuro en/of Centium, heeft men ook 
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 – 1,0 l/ha Powertwin + 0,5 – 1,0 l/ha Olie of 

• 0,5 l/ha BOGT 
Om de mix te versterken kan 0,3 – 0,5 l/ha Lontrel of vanaf 2 echte bladeren 100 – 150 gr/ha Safari Duo 
Active worden toegevoegd. Tegen bovengrondse insecten (o.a. luizen, bietenkever, bietenvlieg en trips) 
kan aan de mix een insecticide worden toegevoegd. 
 

Vlas 

Bij het huidige schrale, zonnige weer zien we regelmatig vreterij van insecten in het vlas. Deze kunnen de 
kiembladeren en de groeitoppen aanvreten. Controleer uw gewas en spuit eventueel een pyrethroide: 

• 0,3 l/ha Decis (max. 1 toepassing) 

• 50 ml/ha Karate Zeon (max. 2 toepassingen, interval 12 dagen) 
 

Roest in wintertarwe 

In diverse rassen (o.a. Reform en Talent) komt gele roest voor. Controleer uw gewas goed en voeg 
eventueel aan uw groeiregulatie een van de volgende middelen toe: 

• 1,5 l/ha Ampera aan de T0-bespuiting of 

• 1,2 l/ha Soleil aan de T1-bespuiting 
 

Onkruidbestrijding grasland 

Voer onder groeizame omstandigheden een onkruidbestrijding uit met een van de volgende combinaties: 

• 1,5 l/ha Primstar + 2,0 l/ha Cirran (= MCPA + 2,4-D) 

• 1,5 l/ha Tapir + 2,0 l/ha Cirran 
Als zuring aanwezig is spuiten met 1,9 l/ha Primstar of 1,5 l/ha Tapir aangevuld met 0,3 l/ha Starane Top. 
In eerstejaars grasland kan worden gespoten met: 

• 1,0 l/ha Primstar + 1,5 l/ha Jepolinex Pro (= MCPA + Dicamba) 
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