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Bonalan in diverse gewassen 
Vooraf aan de zaaibedbereiding heeft men in capucijners, bruine bonen, witlof en cichorei de 
mogelijkheid om 8,0 l/ha Bonalan in te werken. Bonalan heeft een zeer goede werking tegen melde, 
varkensgras, zwarte nachtschade en is zeer effectief tegen grassen. Op percelen die grenzen aan 
oppervlaktewater is de toepassing van Bonalan uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel 
gebruik gemaakt wordt van een 95% driftreducerende techniek. 
 

Onkruidbestrijding cichorei/witlof 
Vooraf aan de zaaibedbereiding heeft men de mogelijkheid om 8,0 l/ha Bonalan in te werken. Spuit direct 
na het zaaien: 

• 2,5 l/ha Kerb Flo 
 

Onkruidbestrijding suikerbieten 

Indien men de bieten na zaai nog niet heeft kunnen spuiten met Goltix, 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 – 1,0 l/ha Powertwin of Betanal Tandem + 1,0 l/ha Tipo Olie of 
• 0,5 l/ha BOGT 

In plaats van Goltix kan ook Goltix Queen of Kezuro in het LDS-systeem. 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 

Closer 1 - 0,2 l/ha 
 

Groeiregulatie / ziektebestrijding wintergerst 

Voer de tweede remming uit met 0,4 – 0,6 l/ha Trimaxx en voeg hieraan toe de eerste ziektebestrijding: 
1,25 l/ha Balaya of 0,8 l/ha Ascra. 
 

Groeiregulatie / ziektebestrijding wintertarwe 
Vroeggezaaide tarwe en vroege rassen zijn ongeveer aan de eerste groeiregulatie (T0) toe. Deze 
bespuiting kan met de volgende combinaties worden uitgevoerd: 

• 0,5 – 1,0 l/ha CeCeCE + 0,25 l/ha Trimaxx of 

• 1,0 l/ha CeCeCe of 

• 0,3 – 0,4 kg/ha Prodax + 0,5 l/ha CeCeCe 
Hieraan kan eventueel een ziektebestrijding worden toegevoegd: 

• Bij aanwezigheid van gele roest: 0,75 l/ha Retengo 

• Bij aanwezigheid van septoria: 1,0 – 1,5 l/ha Stavento 
 

Plantuien 

Vanaf opkomst kan op grijze grond en afgeharde omstandigheden op bovenstaande onkruiden gespoten 
worden met een combinatie van Basagran, Lentagran en/of Starane Top.  
Later, bij regen, kunnen bodemherbiciden aangevuld worden met: 

- 1,0 l/ha Wing P of 
- 0,5 l/ha Stomp + 0,5 l/ha Dual Gold 

Vraag uw adviseur om een passend advies. 
 

Zaaiuien 

De eerste gezaaide uien komen boven. Probeer tijdig af te branden met Roundup Ultimate en voeg hier 
eventueel Stomp aan toe. Tot 10%-opkomst kan op grijze grond gespoten worden met Basagran en Starane 
Top. Vraag uw adviseur voor een passend advies. 
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