
BietplanterDe

Maandblad van de Confederatie van de  
Belgische Bietenplanters vzw CBB 
Anspachlaan 111 Bus 10 • 1000 Brussel 
T. 02 513 68 98 • F. 02 512 19 88 • www.cbb.be 
lebetteravier@cbb.be • Twitter: @cbb_nl

COLOFON
Verantwoordelijke uitgever Marcel Jehaes, Voorzitter CBB
Directeur van de publicatie Peter Haegeman
Uitgave en publiciteit Bernadette Bické - Martine Moyart
Verantwoordelijke voor de suikerbiettechniek KBIVB Tienen
Druk Antilope De Bie
Jaarabonnement € 12,00 EU-land € 22,00 niet EU-land € 27,00
IBAN BE 70 1031 0384 3925 • BTW BE 0445.069.157

Er is nog leven 
naast corona …
2

0
Titel titel titel 

titel titel

Europese prijs lager dan de wereldmarktprijs

MAANDBLAD CBB • JAARGANG 55 NR 573 • APRIL 2021 • P 806265

9-10
Speciaal 
nummer 
cichorei

SESVANDERHAVE, lokale zaden

Bedankt voor uw vertrouwen!
NEMATODEN

RHIZOMANIE RHIZOCTONIA

www.sesvanderhave.be 
follow us on       #APassionThatGrows 

ARAL TUCSON

CAMELIABABOONBALISTO

SV_BP_117Bx130H_manchette NL.indd   8SV_BP_117Bx130H_manchette NL.indd   8 03/03/2021   17:09:4003/03/2021   17:09:40

Kort geoogst
De gevolgen van de Covid-19-pandemie lopen erg uiteen 
binnen de landbouwsector, zo blijkt uit de cijfers van Stat-

bel. In 2020 daalde het inkomen van de Belgische landbouwers gemid-
deld met 12,3% ten opzichte van 2019. Het inkomensverlies deed zich 
vooral gevoelen in de aardappel sector (-20,7%) en de varkenssector 
(-7,8%), terwijl de fruit sector (+18%) en de graansector (+11,2%) het 
beter deden.

Het suikerbietenareaal in Frankrijk zou in 2021 met 10% 
afnemen tot 380.000 ha, het laagste niveau in 12 jaar, vol-

gens de Franse plantersvereniging CGB. De door de Franse regering 
goedgekeurde derogatie voor het gebruik van neonicotinoïden in bie-
ten is minder interessant geworden, omdat na bieten geen bloeiende 
gewassen (koolzaad, maïs, ...) meer mogen worden geteeld.

Oekraïne: de Oekraïense landbouwgroep Astarta heeft 
twee van zijn zes suikerfabrieken verkocht door een  

tekort aan suikerbieten. Door de lage suikerprijzen op de nationale en 
internationale markten zijn veel telers gestopt met suikerbieten en is de 
suikerproductie aanzienlijk gedaald.

De klimaatopwarming zou Siberië tot de graanschuur 
van de wereld kunnen maken zoals duidelijk wordt uit het 

nieuwe Demeter-rapport over de landbouwuitdagingen. Rusland, dat 
in minder dan twintig jaar de grootste exporteur van tarwe in de wereld 
werd, zou zijn positie op de wereldgraanmarkt nog versterken. 

Kroatië sluit twee suikerfabrieken. Er zal alleen nog suiker 
worden geproduceerd in de enige over blijvende fabriek in 

Zupanja. Het dit jaar ingezaaide suiker bietenareaal zou volstaan om de 
fabriek te bevoorraden.

India wil in 2025 een 20%-bijmenging van ethanol bij 
benzine, hetzij vijf jaar vroeger dan eerder gepland. Met deze 

maatregel wil India minder afhankelijk worden van de invoer van dure 
olie.

Nederland: de nieuwe regering zal suiker, zout en vet 
moeten aanpakken op vraag van een alliantie tussen Unicef, 

de gemeente Amsterdam en vier gezondheids fonds en in de aanloop 
naar de verkiezingen op 17 maart, zo meldt DutchNews. In september 
2020 had Nederland nog besloten geen suikertaks in te voeren.

India: de Indiase suikerexport zou dit jaar met 12% af-
nemen omdat een tekort aan zeecontainers de handel 

afremt, aldus Reuters. Van de reeds gesloten exportcontracten kon 
maar een derde worden verscheept. Door de pandemie daalde de Indi-
ase invoer, wat resulteerde in een tekort aan containers voor de export.



EDITO2

Er is nog leven naast corona …
Hebt u soms ook de indruk dat onze overheden met niets anders 
meer bezig zijn dan met het bestrijden van de coronapandemie en 
het opvangen van de gevolgen ervan? Het is een gevoel dat mij al 
bijna een jaar regelmatig bekruipt, en dat zowel voor het federale, 
gewestelijke als lokale bestuursniveau. Die focus op Covid-19 is 
begrijpelijk en terecht. We moeten er zo snel mogelijk in slagen om 
een normaal sociaal en economisch leven te hervatten.

Maar waarmee zouden de kranten en de journaals dan gevuld zijn 
mochten we niet met corona moeten afrekenen? Ook die vraag stel 
ik me wel eens. Het is niet omdat bepaalde dossiers in de luwte 
afgehandeld worden, dat ze geen grote impact kunnen hebben.

Dat is bijzonder waar voor wat er de komende weken en maanden 
op het Europese beleidsniveau gebeurt. Of iemand het ooit precies 
becijferd heeft, weet ik niet, maar je hoort wel eens zeggen dat 
twee derde van de regelgeving waarmee we in ons land te maken 
krijgen, vanuit Europa komt. Welke argumenten heb je nog meer 
nodig om wat er daar gebeurt aandachtig te volgen? En om er ook 
de stem van de bietenteelt en de suikerbiet-filière luid en duidelijk 
te laten horen?

Ik wil drie concrete voorbeelden geven van wat “Europa” buiten de 
schijnwerpers voorbereidt maar wat toch een grote impact op de 
Belgische bietenteelt kan hebben. En waarvoor we dus waakzaam 
en actief moeten blijven.

Zo werken consultants aan een studie over de gevolgen van het 
verdwijnen van de quota en minimumprijzen op bietplanters en 
suikerfabrikanten. Ook de CBB kreeg uitgebreid de kans de 
pijnpunten bloot te leggen. Bijna alles draait rond de lagere en 
meer volatiele suikerprijs die voor een groot stuk opgevangen 
wordt door de lagere vergoeding van de suikerbieten. De publicatie 
van deze studie mogen we tegen het jaareinde verwachten. De 

conclusies ervan zijn belangrijk, maar nog veel belangrijker zullen 
de besluiten zijn die de Europese Commissie zal trekken voor een 
bijsturing van haar beleid ten overstaan van onze sector.

Van ander studiewerk zullen we sneller het resultaat kennen. Het 
Europees voedselagentschap publiceert immers tegen de zomer 
haar doorlichting van de nationale noodtoelatingen voor NNI-
omhuld bietenzaad. Zal het agentschap daaruit concluderen dat de 
lidstaten niet meer mogen tegemoetkomen aan de nood aan die 
belangrijke bescherming voor onze teelt?

Op dat moment zouden we ook de studie in handen moeten 
hebben die de Commissie uitvoert naar nieuwe veredelings-
technieken. Die vormen een bijzonder belangrijk alternatief voor 
het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Ook hier is de vraag 
of men deze technieken na dat studiewerk een faire kans wil en zal 
geven. Of worden de bietentelers in de tang genomen door aan de 
ene kant vertrouwde middelen te verbieden en aan de andere kant 
nieuwe, beloftevolle technieken af te stoppen?

En tenslotte staat ook het nieuwe Gemeenschappelijk Land bouw-
beleid (GLB) in de steigers. Dat zal de periode 2023 tot 2027 
overspannen. Sowieso gaan er minder middelen naartoe gaan, 
voor ons land een daling van bijna 15% in reële termen. Maar ook 
aan de gemeenschappelijke marktordening, waarin suiker een 
prominente plaats inneemt, wordt er gesleuteld. Dat biedt een 
kans om een aantal wijzigingen aan te brengen die in het post-
quota tijdperk broodnodig zijn. Ik denk daarbij aan efficiëntere 
instrumenten om in te grijpen wanneer er zich marktcrisissen 
voordoen, een sterkere positie van de landbouwers in de keten en 

een streng toezicht op de duurzaamheid van de invoer 
uit derde landen.

In het kader van het GLB zullen de lidstaten tegen eind dit jaar ook 
hun nationale strategische plannen (NSP) moeten indienen. In 
België is dat een opdracht voor de gewesten. Die plannen zullen 
sterk in het teken staan van de verduurzaming van de landbouw. 
Het is cruciaal dat de inspanningen die de bietentelers op dat vlak 
al leverden, daarin erkend worden. En dat die NSP’s aanmoedigen 
om daarmee verder te gaan, eerder dan bestraffen.

Overigens valt het op dat noch in het verleden noch nu voor deze 
dossiers zwaar ingezet werd op impactstudies. Dit zou mochtans 
kunnen helpen om een langetermijnvisie te ontwikkelen die de 
landbouw alle kansen geeft binnen een realistisch regelgevend kader.

Met en via CIBE zal de CBB deze dossiers - een bijsturing van de post-
quotum marktomgeving, duurzame alternatieven voor gewas-
beschermings middelen en geloofwaardig GLB - van dichtbij op-
volgen. We moeten hieraan voldoende energie kunnen besteden om 
de bietenteelt op langere termijn rendabel te houden. We zullen, als 
“goede” Europeanen, er ook blijven voor pleiten dat alle Europese 
telers hier met één duidelijke en dus krachtige CIBE-stem spreken. 

Maar voor u, bietplanter, is nu de uitzaai 2021 prioritair en eist die 
uw volle aandacht op. Hopelijk beloont 
een herneming van de suikermarkt 
de zo vaak geroemde stielkennis 
en effi ciën tie van de Belgische 
bieten teelt. Veel succes!

Peter Haegeman,
Secretaris-generaal CBB
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Twee derde van de regelgeving waarmee we in ons 
land te maken krijgen, komt vanuit Europa.



3TIENSE SUIKERRAFFINADERIJ

Overzicht van de besprekingen

Door de coronapandemie zullen we de plantersvergaderingen 
die normaal ieder jaar rond deze tijd worden georganiseerd, 
spijtig genoeg niet kunnen laten doorgaan. Tijdens deze 

ontmoetingen trekken we conclusies uit de voorbije campagne en 
geven we informatie over de besprekingen die plaatsvinden tussen 
uw vertegenwoordigers en de Tiense Suikerraffinaderij (TS). Ik ga dus 
proberen jullie via deze Bietplanter een samenvatting te geven van 
het overleg dat met de fabrikant gaande is.

Een eerste discussie ging over de verdeling van de vroege en late premies. 
Dit is een gesloten enveloppe. Er werd besloten de vroege premies 
gedurende de eerste drie weken van de campagne (tot 19 oktober) te 
verhogen. Het is inderdaad zo dat gedurende deze weken het 
suikergehalte sterk daalde. Bovendien verliep ook het rooien dan 
moeizaam. Op deze manier kunnen we de planters vergoeden die de 
moeite namen om tijdens deze lastige periode te rooien. De late premies 
gaan we laten ingaan op 20 december in plaats van op 9 december, 
aangezien de laatste percelen makkelijker te rooien waren dan de eerste. 
In de tabel worden de verschillende premies vermeld.

Een tweede onderwerp was het verschil in suikergehalte dat op 
bepaalde tijdstippen van de campagne werd vastgesteld tussen de 
recepties in Longchamps en Tienen. Zo hebben we voor de bietenhopen 
die gedeeltelijk aan de twee fabrieken werden geleverd, in Longchamps 
een suikergehalte gemeten dat bijna altijd lager was dan in Tienen. Het 
is een complex probleem, waarvan de oorsprong nog steeds onbekend 
is. Tijdens de afgelopen jaren werden reeds kleine verschillen op-
gemerkt, maar deze gingen in een andere richting en bleven binnen 
redelijke proporties. Ze werden geconstateerd hoewel TS de tussen ons 
vastgestelde ontvangstnormen naleefde. We hebben TS officieel 
gevraagd om het suikergehalte te corrigeren. Na veel beraadslaging 
heeft de fabrikant besloten het suikergehalte in Longchamps gedurende 
enkele weken te herzien zoals aangegeven in de tabel. Samen met de 
Tiense moeten we de oorzaak van dit probleem vinden en ervoor 
zorgen dat de verschillen in suikergehalte tussen de twee ontvangst-
centra zo klein mogelijk zijn. Een technisch comité zal binnenkort 
bijeenkomen en trachten dit probleem voor de volgende campagne op 
te lossen.

Tot slot is tijdens de vergadering van de Paritaire Commissie gesproken 
over de boete van 3 euro per ton suikerbieten wegens niet-levering. In 
een jaar waarin de opbrengsten in sommige regio’s sterk schommelden 
en laag waren, leek het ons billijk deze boete niet aan te rekenen aan 
sommige planters. Er werd dus overeengekomen dat planters die 
minstens 80% van de volgens hun referentie vereiste hectaren hadden 
ingezaaid en planters die minstens 80% van de gecontracteerde 
hoeveelheid hadden geleverd, zullen worden vrijgesteld van deze 
boete van 3 euro per ton. Opgelet, deze overeenkomst geldt alleen voor 
dit jaar en maakt dan ook geen deel uit van een toekomstig contract! De 
toepassing van de dynamiek blijft wel van toepassing in deze gevallen.

Daarbij komt nog de overeenkomst over de grondtarra aan het begin 
van de campagne door de moeilijke weersomstandigheden. Namelijk:
- voor de berekening van de bijdrage aan de hoeveelheid grond die 

aan de fabriek wordt geleverd, wordt de grondtarra waarmee reke-
ning wordt genomen voor de hopen die tot en met woensdag 
28/10/2020 werden geleverd, geplafonneerd op 3%;

- voor de berekening van de laadcompensatie voor de bieten geladen 
door de planters, is de grondtarra waarmee rekening wordt genomen 
voor de hopen die tot en met woensdag 28/10/2020 werden gele-
verd, de reële grondtarra verminderd met 3% en beperkt tot 0%;

- voor de berekening van de hoeveelheid geleverde bieten blijft de ge-
middelde grondtarra van de planter zijn reële grondtarra.

Deze overeenkomst geldt ook alleen voor de campagne 2020-2021.

Wat zijn de prijsvooruitzichten voor de 
afgelopen campagne?
De suikerproductie van het Südzucker-concern is in 2020 met 18% 
gedaald ten opzichte van 2019. Helaas kwam dit cijfer te laat in 
november, toen het verkoopseizoen voor suiker al goed op gang was. 
Op het moment dat ik dit artikel schrijf, is het in onze overeenkomsten 

vastgestelde verkoopseizoen (1 oktober - 28 februari) net afgelopen. We 
kennen nog steeds niet de gemiddelde verkoopprijs voor SZ4-suiker. 
Deze zou beter zijn dan vorig jaar, maar vanwege de Covid-19-crisis nog 
steeds onvoldoende voor een lonende prijs voor de bietenteelt. De 
gegarandeerde prijs voor 70% van de productie, die geldt voor de 
campagne 2020, zal de gemiddelde prijs zeker ten goede komen, maar 
een prijstoeslag zal nog steeds noodzakelijk zijn. Recent hadden wij een 
ontmoeting met Rainer Schechter, lid van het Uitvoerend Comité 
Business Unit Suiker van het Südzuckerconcern. We hebben hem laten 
verstaan dat de Belgische bietentelers vrezen voor de toekomst van de 
bietenteelt. Hij beloofde ons dat het verschil tussen de prijs betaald aan 
de Duitse en aan de Belgische planters verder zal afnemen, zoals reeds 
gebeurde tijdens de afgelopen drie jaar. Uiteraard zal ik jullie op de 
hoogte houden van de besprekingen over de prijstoeslag die eind april/
begin mei zullen plaatsvinden.

Wat zijn de vooruitzichten voor de komende 
campagne en het contract 2022?
Momenteel verwacht TS een daling van het ingezaaide areaal met 
ongeveer 5%, zoals bijna overal in Europa het geval is. Tijdens de 
afgelopen drie jaar lag het suikerverbruik in Europa hoger dan de 
productie. Dit zal een gunstige invloed hebben op de Europese prijs. 
Maar dit was een jaar geleden al het geval. De Covid-19-crisis heeft alle 
hoop aan diggelen gegooid. De suikerprijs in Europa moet weer boven 
400 euro per ton stijgen en zelfs in de buurt van 450 euro per ton 
komen, wil de bietenteelt in onze streken weer rendabel worden. De 
suikerfabrikanten zijn zich hiervan bewust. Laten we hopen dat dit jaar 
alle voorwaarden vervuld worden om deze doelstelling eindelijk te 
kunnen behalen.

De besprekingen voor de contracten voor 2022 werden opgestart. We 
hopen op een akkoord eind juni, zoals in 2020, zodat jullie met volledige 
kennis van zaken kunnen beslissen over de inzaai. Welke vragen liggen 
er op tafel? 
- een grotere flexibiliteit voor de mobiliteit van leveringscontracten 

voor planters die de teelt gedeeltelijk hebben stopgezet;
- terugkeer naar een basissuikergehalte in het contract van 17°Z in 

plaats van 18°Z;
- een prijsgarantie op 100% van het contract;
- een compensatiesysteem ;
- …

Deze voorstellen werden aan Rainer Schechter overgemaakt. We zullen 
hierop terugkomen, zodra hierover meer duidelijkheid is.

Voor zover het overzicht van de verschillende besprekingen en 
ontwikkelingen in onze sector. Toch wil ik nog graag meegeven, dat 
voor het vierde opeenvolgende jaar wij de beste Europese suiker-
bietplanters zijn en dat in 2020 opnieuw werd aangetoond dat de 
suikerbiet zich gemakkelijk kan aanpassen aan de klimaatverandering. 
Het zou dan ook zonde zijn om de bietenteelt in onze streken vaarwel te 
zeggen.

Mocht u meer informatie wensen, aarzel niet mij te contacteren op het 
nummer 0475/543 688. 

Jean-Paul Vanelderen,
Voorzitter van het Verbond van Vlaamse Suikerbietplanters

Wat wordt verstaan onder dynamiek?
Het wordt toegelicht in artikel 19 van het 
Inter professioneel akkoord TS-CoCo 
Haspen gouw en luidt als volgt:

Wanneer de planter niet de bieten levert waartoe hij zich 
contractueel heeft verbonden (de som van het basiscontract en 
het bijkomend contract) en niet de nodige oppervlakte heeft 
ingezaaid om zijn contract na te komen, zijn twee vormen van 
dynamiek of verlies van contractuele hoeveelheid mogelijk. In de 
eerste plaats wordt, als de planter minder dan 50% van de 
contractuele hoeveelheid bieten heeft geleverd, de hoeveelheid 
van zijn basiscontract verminderd met de helft van de niet-
geleverde hoeveelheid. In de tweede plaats wordt, als de planter 
tijdens de drie vorige campagnes minder dan 80% van de 
contractuele bieten heeft geleverd, zijn hoeveelheid basiscontract 
verminderd met de gemiddelde hoeveelheid niet-geleverde 

bieten. De twee soorten dynamiek zijn cumulatief.

Leveringsdata Correctie suikergehalte (°Z)

02/11 tot 08/11 inbegrepen 0,04

16/11 tot 22/11 inbegrepen 0,07

23/11 tot 29/11 inbegrepen 0,13

30/11 tot 06/12 0,01

28/12 tot 03/01 0,02

Late premies 2020 (€/t)

Datum Voorzien in het contract Effectief

20/12/2020 0,9669 0,0807

21/12/2020 1,0476 0,1612

22/12/2020 1,1282 0,2417

23/12/2020 1,2086 0,3223

24/12/2020 1,2891 0,4029

25/12/2020 1,3698 0,4835

26/12/2020 1,4503 0,5640

27/12/2020 1,5309 0,6446

28/12/2020 1,6115 0,7252

29/12/2020 1,6920 0,8059

30/12/2020 1,7726 0,8864

31/12/2020 1,8533 0,9669

1/01/2021 1,9339 1,0476

2/01/2021 2,0146 1,1282

3/01/2021 2,0952 1,2086

4/01/2021 2,1759 1,2891

5/01/2021 2,2565 1,3698

6/01/2021 2,3372 1,4503

7/01/2021 2,4178 1,5309

8/01/2021 2,4985 1,6115

9/01/2021 2,5791 1,6920

10/01/2021 2,6598 1,7726

11/01/2021 2,7405 1,8533

12/01/2021 2,8212 1,9339

13/01/2021 2,9019 2,0146

14/01/2021 2,9826 2,0952

15/01/2021 3,0633 2,1759

16/01/2021 3,1440 2,2565

17/01/2021 3,2247 2,3372

18/01/2021 3,3054 2,4178

19/01/2021 3,3861 2,4985

Vroege premies 2020 (€/t)

Datum Voorzien in het contract Effectief

28/09/2020 1,0113 4,6806

29/09/2020 1,0113 4,6806

30/09/2020 0,6934 4,0450

1/10/2020 0,6934 4,0450

2/10/2020 0,4334 3,4381

3/10/2020 0,4334 3,4381

4/10/2020 0,2022 2,8604

5/10/2020 0,2022 2,8604

6/10/2020 2,3113

7/10/2020 2,3113

8/10/2020 1,8202

9/10/2020 1,8202

10/10/2020 1,3868

11/10/2020 1,3868

12/10/2020 1,0113

13/10/2020 1,0113

14/10/2020 0,6934

15/10/2020 0,6934

16/10/2020 0,4334

17/10/2020 0,4334

18/10/2020 0,2022

19/10/2020 0,2022

WORDT U EEN NIEUWE 
WAARNEMER?
Het Bieteninstituut is op zoek naar nieuwe waarnemers 
die graag willen deelnemen aan het waarnemingsnet-
werk voor het seizoen bieten/cichorei 2021.  De informa-
tie van dit waarnemingsnetwerk wordt gebruikt om de 
berichten van de waarschuwingsdienst van het KBIVB 
op te stellen. Elk jaar doet het daarom een beroep op 
medewerk(st)ers om haar netwerk van waarnemings-
velden voor bieten en/of cichorei uit te breiden. De ver-
eiste waarnemingen zijn zeer eenvoudig, maar moeten 
elke week worden uitgevoerd, vanaf de opkomst tot het 
sluiten van de rijen voor de plaaginsecten en van begin 
juli tot eind augustus/begin september voor bladziek-
ten. Regelmatige waarnemers ontvangen een vergoe-
ding aan het eind van het seizoen. Als u graag bijkomen-
de informatie wenst of wanneer u interesse heeft, kan u 
mailen naar info@kbivb.be

Waarnemingsnetwerk KBIVB



De onkruidbestrijding in de bietenteelt werd vorig jaar grondig door elkaar ge-
schud. Door het droge jaar ondervonden veel landbouwers problemen met de 
opkomst van de bieten wat resulteerde in verschillende stadia van bieten. De 
bestrijding van de onkruiden werd daardoor zeker niet makkelijker. Door de 
droogte was de werkzaamheid van veel herbiciden lager waardoor veel onkrui-
den overbleven. Aanvullende mechanische onkruidbestrijding kan in zulke droge 
jaren mogelijks voor een oplossing  bieden. 2020 was ook het eerste jaar dat het 
Conviso®Smart systeem commercieel kon gebruikt worden. De eerste evaluatie 
van dit systeem bleek alleszins positief.  

Stand van zaken 2021 

Vorig jaar was het laatste jaar dat de actieve stof ‘desmedifam’ nog kon gebruikt wor-
den. Dit zorgt bij verschillende landbouwers voor een aanpassing van het FAR schema. 
Het KBIVB legde al verschillende jaren proeven aan om een oplossing te bieden voor het 
verdwijnen van de actieve stof.  

Ook de actieve stof chloridazon en ‘Avadex 480 EC’ werden niet hernieuwd. Chloridazon 
en ‘Avadex’ kunnen nog tot 30/06/2021 gebruikt worden waardoor deze nog tijdens het 
voorjaar kunnen opgebruikt worden. 

Er zijn veel andere actieve stoffen die moeten hernieuwd worden in 2021. Op dit mo-
ment werd voor het merendeel een “stop de klok” procedure gestart wat wil weggen 
dat de erkenning nog voor een bepaalde periode verlengd wordt. Indien u graag op de 
hoogte blijft van noodtoelating of de intrekking van actieve stoffen of producten kan u 
zich aanmelden voor de nieuwsbrief van fytoweb. De geactualiseerde lijst met toegela-
ten gewasbeschermingsmiddelen kan u ook steeds via fytoweb (www.fytoweb.be) of 
via onze website (https://www.irbab-kbivb.be/bieten/plantenbescherming/ gewasbe-
schermingsmiddelen/) terug vinden.  

Een programma zonder desmedifam 

De actieve stof desmedifam kon o.a. worden teruggevonden in ‘Betanal Elite’, 
‘Belvedere’ en heel wat andere “kant-en-klaar mengsels”. Door het verlies van deze ac-
tieve stof wordt het lijstje met toegelaten herbiciden met een contactwerking kleiner. 
Deze contactwerking is zeer belangrijk in droge omstandigheden (zie verder). 

In 2018 werd op het KBIVB de vergelijking gemaakt tussen een schema met desmedifam 
en zonder. In het schema met desmedifam werd desmedifam + fenmedifam + ethofu-
mesaat (type ‘Betanal elite’), fenmedifam (type: ‘Betanal’), metamitron (type: ‘Goltix’), 
ethofumesaat (type: ‘Tramat’), clomazone (type: ‘Centium’) en dimethenamide-p (type 
‘Frontier Elite’) toegepast. Daarnaast werd een schema toegepast zonder desmedifam. 
Dit schema bestond uit ‘Tramat’, ‘Goltix’, ‘Centium’ en ‘Frontier Elite’ waarbij de concen-
tratie van ethofumesaat en metamitron werden verhoogd naar 1,5x de dosis ethofume-
saat en 2x de dosis metamitron. Beide schema’s resulteerden in een volledige bestrij-
ding van melganzenvoet.  

In 2019 werd opnieuw een proef aangelegd waarbij een uitgebreid programma met en 
zonder desmedifam werd vergeleken. Uit deze resultaten blijkt dat in gunstige weers-
omstandigheden melganzenvoet goed kon bestreden worden met een klassiek FAR 
schema  ‘Betanal’, ‘Tramat, ‘Goltix’ ‘Frontier Elite’.  

In 2020 werd geen vergelijkend programma meer aangelegd.  

Safari DuoActive in het onkruidbestrijdingsschema 

Sinds 2019 kunnen we ‘Safari DuoActive’ toevoegen aan het onkruidbestrijdingsschema 
in de bieten. ‘Safari DuoActive’ is een product met contact- en bodemwerking op basis 
van triflusulfuron-methyl (7.1%) en lenacil (71.4%). Het heeft een goede werking op 
uitstaande melde, hondspeterselie, bingelkruid, kamille en het heeft ook een zeker wer-
king op melganzenvoet, varkensgras en zwaluwtong. Er kunnen 1 tot 3 behandeling 
uitgevoerd worden. De eerste behandeling met 100g/ha kan vanaf het kiemlob- tot 2-
bladstadium worden uitgevoerd (bij voldoende homogene veldopkomst), maar opgelet 
op kleine bieten en regen kunnen selectiviteitsproblemen opgemerkt worden (lenacil). 
Bij de volgende 2 bespuitingen (vanaf 2-bladstadium) mag de dosis verhoogd worden 
naar 150 g/ha. Wanneer de veldopkomst niet gelijk is (tweewassigheid) moet opgelet 
worden met het tijdstip van toepassing en de dosering. Het product mag ook niet ge-
bruikt worden op lichte gronden zoals zand of zandleem gronden.  

De invloed van weersomstandigheden op onkruiden 

Wat het jaar 2020 ons zeker geleerd heeft is dat goede weersomstandigheden bepalend 
zijn voor de bestrijding van onkruiden. Door een lange droge periode maken onkruiden 
een dikke waslaag aan om zich te verdedigen tegen uitdrogen. Deze dikke waslaag 
maakt de werking van contactmiddelen moeilijker.  

In droge omstandigheden (& droge luchtvochtigheid) wordt aangeraden om de dosis 
olie te verhogen van 0,5l/ha naar 1l/ha. Deze verhoging zal de werkzaamheid van con-
tactmiddelen zoals fenmedifam (type: ‘Betanal’), ethofumesaat (type ‘Tramat’) en 
triflusulfuron-methyl (type: ‘Safari’) verbeteren. Er wordt wel afgeraden om meer dan 
0,5l/ha olie toe te voegen bij temperaturen hoger dan 22°C.  

In zulke droge omstandigheden als in 2020 zullen de bodemwerkende herbiciden wei-
nig werkzaam zijn. Bodemherbiciden hebben vocht nodig om door de wortels van de 
onkruiden te worden opgenomen. Zonder vocht kunnen deze niet worden opgenomen. 
Er zijn producten die zowel via het blad als via de wortel worden opgenomen zoals pro-
ducten met de combinatie metamitron en quinmerac (type: ‘Goltix Queen’). Deze kun-
nen natuurlijk wel gebruikt worden in droge omstandigheden. 

Jaren die gekenmerkt worden door koude weersomstandigheden met lichte nachtvorst 
en dit laat in het seizoen kunnen zorgen voor de nodige kopzorgen. In deze omstandig-
heden wordt er nog steeds geadviseerd om de onkruiden zo snel mogelijk te bestrijden. 
Er kan een FAR behandeling uitgevoerd worden bij dooi, indien de behandeling niet 
plaatsvindt tussen twee opeenvolgende nachten met nachtvorst. Een behandeling met 
0,6l/ha ‘Betanal’, 0,2l/ha ‘Tramat’, 0,5l/ha ‘Goltix’ en 0,5l/ha olie kan worden uitgevoerd 
op bieten in het kiemlobstadium.  

In een voorjaar met veel regenval zullen bodemherbiciden een goede werkzaamheid 
hebben. Bij sommige producten moet er echter opgelet worden bij toepassingen in 
vooropkomst wanneer veel regen wordt voorspeld. ‘Centium’ wordt dan bijvoorbeeld 
afgeraden. Ook bij de twee eerste naopkomsten kunnen deze bodemherbiciden in natte 
omstandigheden voor selectiviteitsproblemen zorgen (‘Centium’ en lenacil type 
‘Venzar’). 

Gecombineerde onkruidbestrijding 

De gecombineerde onkruidbestrijding begint stilletjes aan populariteit te winnen. Door 
de droge omstandigheden van 2020 konden mechanische doorgangen makkelijker 
ingezet worden en hadden soms een beter effect dan wanneer enkel chemische behan-
delingen werden uitgevoerd. Dit samen met de steeds kleiner wordende lijst aan herbi-
ciden zorgt voor een toenemende interesse in mechanische doorgangen.  

Er werden al verschillende jaren proeven uitgevoerd om het beste tijdstip van toepas-
sing voor een schoffel en/of wiedeg te bepalen. In 2019 viel tijdens het voorjaar gere-
geld regen waardoor de chemische behandelingen een betere werkzaamheid vertoon-
den dan objecten waar chemische én mechanische doorgangen werden uitgevoerd. In 
augustus 2019 werd 100% werkzaamheid bereikt met 5 chemische (FAR) doorgangen 
terwijl bij het object waar maar 2 FAR behandelingen werden uitgevoerd aangevuld 

FAR-memo 2021 Sanne Torfs (KBIVB vzw - IRBAB asbl) 
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Tabel 1 : Gecombineerde onkruidbestrijdingsproef in 2020 
Schoffel+V= Schoffelen tussen de rijen + vingerwieders in de rij 

De onkruidbestrijding in de bietenteelt werd vorig jaar grondig door elkaar ge-
schud. Door het droge jaar ondervonden veel landbouwers problemen met de 
opkomst van de bieten wat resulteerde in verschillende stadia van bieten. De 
bestrijding van de onkruiden werd daardoor zeker niet makkelijker. Door de 
droogte was de werkzaamheid van veel herbiciden lager waardoor veel onkrui-
den overbleven. Aanvullende mechanische onkruidbestrijding kan in zulke droge 
jaren mogelijks voor een oplossing  bieden. 2020 was ook het eerste jaar dat het 
Conviso®Smart systeem commercieel kon gebruikt worden. De eerste evaluatie 
van dit systeem bleek alleszins positief.  

Stand van zaken 2021 

Vorig jaar was het laatste jaar dat de actieve stof ‘desmedifam’ nog kon gebruikt wor-
den. Dit zorgt bij verschillende landbouwers voor een aanpassing van het FAR schema. 
Het KBIVB legde al verschillende jaren proeven aan om een oplossing te bieden voor het 
verdwijnen van de actieve stof.  

Ook de actieve stof chloridazon en ‘Avadex 480 EC’ werden niet hernieuwd. Chloridazon 
en ‘Avadex’ kunnen nog tot 30/06/2021 gebruikt worden waardoor deze nog tijdens het 
voorjaar kunnen opgebruikt worden. 

Er zijn veel andere actieve stoffen die moeten hernieuwd worden in 2021. Op dit mo-
ment werd voor het merendeel een “stop de klok” procedure gestart wat wil weggen 
dat de erkenning nog voor een bepaalde periode verlengd wordt. Indien u graag op de 
hoogte blijft van noodtoelating of de intrekking van actieve stoffen of producten kan u 
zich aanmelden voor de nieuwsbrief van fytoweb. De geactualiseerde lijst met toegela-
ten gewasbeschermingsmiddelen kan u ook steeds via fytoweb (www.fytoweb.be) of 
via onze website (https://www.irbab-kbivb.be/bieten/plantenbescherming/ gewasbe-
schermingsmiddelen/) terug vinden.  

Een programma zonder desmedifam 

De actieve stof desmedifam kon o.a. worden teruggevonden in ‘Betanal Elite’, 
‘Belvedere’ en heel wat andere “kant-en-klaar mengsels”. Door het verlies van deze ac-
tieve stof wordt het lijstje met toegelaten herbiciden met een contactwerking kleiner. 
Deze contactwerking is zeer belangrijk in droge omstandigheden (zie verder). 

In 2018 werd op het KBIVB de vergelijking gemaakt tussen een schema met desmedifam 
en zonder. In het schema met desmedifam werd desmedifam + fenmedifam + ethofu-
mesaat (type ‘Betanal elite’), fenmedifam (type: ‘Betanal’), metamitron (type: ‘Goltix’), 
ethofumesaat (type: ‘Tramat’), clomazone (type: ‘Centium’) en dimethenamide-p (type 
‘Frontier Elite’) toegepast. Daarnaast werd een schema toegepast zonder desmedifam. 
Dit schema bestond uit ‘Tramat’, ‘Goltix’, ‘Centium’ en ‘Frontier Elite’ waarbij de concen-
tratie van ethofumesaat en metamitron werden verhoogd naar 1,5x de dosis ethofume-
saat en 2x de dosis metamitron. Beide schema’s resulteerden in een volledige bestrij-
ding van melganzenvoet.  

In 2019 werd opnieuw een proef aangelegd waarbij een uitgebreid programma met en 
zonder desmedifam werd vergeleken. Uit deze resultaten blijkt dat in gunstige weers-
omstandigheden melganzenvoet goed kon bestreden worden met een klassiek FAR 
schema  ‘Betanal’, ‘Tramat, ‘Goltix’ ‘Frontier Elite’.  

In 2020 werd geen vergelijkend programma meer aangelegd.  

Safari DuoActive in het onkruidbestrijdingsschema 

Sinds 2019 kunnen we ‘Safari DuoActive’ toevoegen aan het onkruidbestrijdingsschema 
in de bieten. ‘Safari DuoActive’ is een product met contact- en bodemwerking op basis 
van triflusulfuron-methyl (7.1%) en lenacil (71.4%). Het heeft een goede werking op 
uitstaande melde, hondspeterselie, bingelkruid, kamille en het heeft ook een zeker wer-
king op melganzenvoet, varkensgras en zwaluwtong. Er kunnen 1 tot 3 behandeling 
uitgevoerd worden. De eerste behandeling met 100g/ha kan vanaf het kiemlob- tot 2-
bladstadium worden uitgevoerd (bij voldoende homogene veldopkomst), maar opgelet 
op kleine bieten en regen kunnen selectiviteitsproblemen opgemerkt worden (lenacil). 
Bij de volgende 2 bespuitingen (vanaf 2-bladstadium) mag de dosis verhoogd worden 
naar 150 g/ha. Wanneer de veldopkomst niet gelijk is (tweewassigheid) moet opgelet 
worden met het tijdstip van toepassing en de dosering. Het product mag ook niet ge-
bruikt worden op lichte gronden zoals zand of zandleem gronden.  

De invloed van weersomstandigheden op onkruiden 

Wat het jaar 2020 ons zeker geleerd heeft is dat goede weersomstandigheden bepalend 
zijn voor de bestrijding van onkruiden. Door een lange droge periode maken onkruiden 
een dikke waslaag aan om zich te verdedigen tegen uitdrogen. Deze dikke waslaag 
maakt de werking van contactmiddelen moeilijker.  

In droge omstandigheden (& droge luchtvochtigheid) wordt aangeraden om de dosis 
olie te verhogen van 0,5l/ha naar 1l/ha. Deze verhoging zal de werkzaamheid van con-
tactmiddelen zoals fenmedifam (type: ‘Betanal’), ethofumesaat (type ‘Tramat’) en 
triflusulfuron-methyl (type: ‘Safari’) verbeteren. Er wordt wel afgeraden om meer dan 
0,5l/ha olie toe te voegen bij temperaturen hoger dan 22°C.  

In zulke droge omstandigheden als in 2020 zullen de bodemwerkende herbiciden wei-
nig werkzaam zijn. Bodemherbiciden hebben vocht nodig om door de wortels van de 
onkruiden te worden opgenomen. Zonder vocht kunnen deze niet worden opgenomen. 
Er zijn producten die zowel via het blad als via de wortel worden opgenomen zoals pro-
ducten met de combinatie metamitron en quinmerac (type: ‘Goltix Queen’). Deze kun-
nen natuurlijk wel gebruikt worden in droge omstandigheden. 

Jaren die gekenmerkt worden door koude weersomstandigheden met lichte nachtvorst 
en dit laat in het seizoen kunnen zorgen voor de nodige kopzorgen. In deze omstandig-
heden wordt er nog steeds geadviseerd om de onkruiden zo snel mogelijk te bestrijden. 
Er kan een FAR behandeling uitgevoerd worden bij dooi, indien de behandeling niet 
plaatsvindt tussen twee opeenvolgende nachten met nachtvorst. Een behandeling met 
0,6l/ha ‘Betanal’, 0,2l/ha ‘Tramat’, 0,5l/ha ‘Goltix’ en 0,5l/ha olie kan worden uitgevoerd 
op bieten in het kiemlobstadium.  

In een voorjaar met veel regenval zullen bodemherbiciden een goede werkzaamheid 
hebben. Bij sommige producten moet er echter opgelet worden bij toepassingen in 
vooropkomst wanneer veel regen wordt voorspeld. ‘Centium’ wordt dan bijvoorbeeld 
afgeraden. Ook bij de twee eerste naopkomsten kunnen deze bodemherbiciden in natte 
omstandigheden voor selectiviteitsproblemen zorgen (‘Centium’ en lenacil type 
‘Venzar’). 

Gecombineerde onkruidbestrijding 

De gecombineerde onkruidbestrijding begint stilletjes aan populariteit te winnen. Door 
de droge omstandigheden van 2020 konden mechanische doorgangen makkelijker 
ingezet worden en hadden soms een beter effect dan wanneer enkel chemische behan-
delingen werden uitgevoerd. Dit samen met de steeds kleiner wordende lijst aan herbi-
ciden zorgt voor een toenemende interesse in mechanische doorgangen.  

Er werden al verschillende jaren proeven uitgevoerd om het beste tijdstip van toepas-
sing voor een schoffel en/of wiedeg te bepalen. In 2019 viel tijdens het voorjaar gere-
geld regen waardoor de chemische behandelingen een betere werkzaamheid vertoon-
den dan objecten waar chemische én mechanische doorgangen werden uitgevoerd. In 
augustus 2019 werd 100% werkzaamheid bereikt met 5 chemische (FAR) doorgangen 
terwijl bij het object waar maar 2 FAR behandelingen werden uitgevoerd aangevuld 

FAR-memo 2021 Sanne Torfs (KBIVB vzw - IRBAB asbl) 
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Tabel 1 : Gecombineerde onkruidbestrijdingsproef in 2020 
Schoffel+V= Schoffelen tussen de rijen + vingerwieders in de rij 

De onkruidbestrijding in de bietenteelt werd vorig jaar grondig door elkaar ge-
schud. Door het droge jaar ondervonden veel landbouwers problemen met de 
opkomst van de bieten wat resulteerde in verschillende stadia van bieten. De 
bestrijding van de onkruiden werd daardoor zeker niet makkelijker. Door de 
droogte was de werkzaamheid van veel herbiciden lager waardoor veel onkrui-
den overbleven. Aanvullende mechanische onkruidbestrijding kan in zulke droge 
jaren mogelijks voor een oplossing  bieden. 2020 was ook het eerste jaar dat het 
Conviso®Smart systeem commercieel kon gebruikt worden. De eerste evaluatie 
van dit systeem bleek alleszins positief.  

Stand van zaken 2021 

Vorig jaar was het laatste jaar dat de actieve stof ‘desmedifam’ nog kon gebruikt wor-
den. Dit zorgt bij verschillende landbouwers voor een aanpassing van het FAR schema. 
Het KBIVB legde al verschillende jaren proeven aan om een oplossing te bieden voor het 
verdwijnen van de actieve stof.  

Ook de actieve stof chloridazon en ‘Avadex 480 EC’ werden niet hernieuwd. Chloridazon 
en ‘Avadex’ kunnen nog tot 30/06/2021 gebruikt worden waardoor deze nog tijdens het 
voorjaar kunnen opgebruikt worden. 

Er zijn veel andere actieve stoffen die moeten hernieuwd worden in 2021. Op dit mo-
ment werd voor het merendeel een “stop de klok” procedure gestart wat wil weggen 
dat de erkenning nog voor een bepaalde periode verlengd wordt. Indien u graag op de 
hoogte blijft van noodtoelating of de intrekking van actieve stoffen of producten kan u 
zich aanmelden voor de nieuwsbrief van fytoweb. De geactualiseerde lijst met toegela-
ten gewasbeschermingsmiddelen kan u ook steeds via fytoweb (www.fytoweb.be) of 
via onze website (https://www.irbab-kbivb.be/bieten/plantenbescherming/ gewasbe-
schermingsmiddelen/) terug vinden.  

Een programma zonder desmedifam 

De actieve stof desmedifam kon o.a. worden teruggevonden in ‘Betanal Elite’, 
‘Belvedere’ en heel wat andere “kant-en-klaar mengsels”. Door het verlies van deze ac-
tieve stof wordt het lijstje met toegelaten herbiciden met een contactwerking kleiner. 
Deze contactwerking is zeer belangrijk in droge omstandigheden (zie verder). 

In 2018 werd op het KBIVB de vergelijking gemaakt tussen een schema met desmedifam 
en zonder. In het schema met desmedifam werd desmedifam + fenmedifam + ethofu-
mesaat (type ‘Betanal elite’), fenmedifam (type: ‘Betanal’), metamitron (type: ‘Goltix’), 
ethofumesaat (type: ‘Tramat’), clomazone (type: ‘Centium’) en dimethenamide-p (type 
‘Frontier Elite’) toegepast. Daarnaast werd een schema toegepast zonder desmedifam. 
Dit schema bestond uit ‘Tramat’, ‘Goltix’, ‘Centium’ en ‘Frontier Elite’ waarbij de concen-
tratie van ethofumesaat en metamitron werden verhoogd naar 1,5x de dosis ethofume-
saat en 2x de dosis metamitron. Beide schema’s resulteerden in een volledige bestrij-
ding van melganzenvoet.  

In 2019 werd opnieuw een proef aangelegd waarbij een uitgebreid programma met en 
zonder desmedifam werd vergeleken. Uit deze resultaten blijkt dat in gunstige weers-
omstandigheden melganzenvoet goed kon bestreden worden met een klassiek FAR 
schema  ‘Betanal’, ‘Tramat, ‘Goltix’ ‘Frontier Elite’.  

In 2020 werd geen vergelijkend programma meer aangelegd.  

Safari DuoActive in het onkruidbestrijdingsschema 

Sinds 2019 kunnen we ‘Safari DuoActive’ toevoegen aan het onkruidbestrijdingsschema 
in de bieten. ‘Safari DuoActive’ is een product met contact- en bodemwerking op basis 
van triflusulfuron-methyl (7.1%) en lenacil (71.4%). Het heeft een goede werking op 
uitstaande melde, hondspeterselie, bingelkruid, kamille en het heeft ook een zeker wer-
king op melganzenvoet, varkensgras en zwaluwtong. Er kunnen 1 tot 3 behandeling 
uitgevoerd worden. De eerste behandeling met 100g/ha kan vanaf het kiemlob- tot 2-
bladstadium worden uitgevoerd (bij voldoende homogene veldopkomst), maar opgelet 
op kleine bieten en regen kunnen selectiviteitsproblemen opgemerkt worden (lenacil). 
Bij de volgende 2 bespuitingen (vanaf 2-bladstadium) mag de dosis verhoogd worden 
naar 150 g/ha. Wanneer de veldopkomst niet gelijk is (tweewassigheid) moet opgelet 
worden met het tijdstip van toepassing en de dosering. Het product mag ook niet ge-
bruikt worden op lichte gronden zoals zand of zandleem gronden.  

De invloed van weersomstandigheden op onkruiden 

Wat het jaar 2020 ons zeker geleerd heeft is dat goede weersomstandigheden bepalend 
zijn voor de bestrijding van onkruiden. Door een lange droge periode maken onkruiden 
een dikke waslaag aan om zich te verdedigen tegen uitdrogen. Deze dikke waslaag 
maakt de werking van contactmiddelen moeilijker.  

In droge omstandigheden (& droge luchtvochtigheid) wordt aangeraden om de dosis 
olie te verhogen van 0,5l/ha naar 1l/ha. Deze verhoging zal de werkzaamheid van con-
tactmiddelen zoals fenmedifam (type: ‘Betanal’), ethofumesaat (type ‘Tramat’) en 
triflusulfuron-methyl (type: ‘Safari’) verbeteren. Er wordt wel afgeraden om meer dan 
0,5l/ha olie toe te voegen bij temperaturen hoger dan 22°C.  

In zulke droge omstandigheden als in 2020 zullen de bodemwerkende herbiciden wei-
nig werkzaam zijn. Bodemherbiciden hebben vocht nodig om door de wortels van de 
onkruiden te worden opgenomen. Zonder vocht kunnen deze niet worden opgenomen. 
Er zijn producten die zowel via het blad als via de wortel worden opgenomen zoals pro-
ducten met de combinatie metamitron en quinmerac (type: ‘Goltix Queen’). Deze kun-
nen natuurlijk wel gebruikt worden in droge omstandigheden. 

Jaren die gekenmerkt worden door koude weersomstandigheden met lichte nachtvorst 
en dit laat in het seizoen kunnen zorgen voor de nodige kopzorgen. In deze omstandig-
heden wordt er nog steeds geadviseerd om de onkruiden zo snel mogelijk te bestrijden. 
Er kan een FAR behandeling uitgevoerd worden bij dooi, indien de behandeling niet 
plaatsvindt tussen twee opeenvolgende nachten met nachtvorst. Een behandeling met 
0,6l/ha ‘Betanal’, 0,2l/ha ‘Tramat’, 0,5l/ha ‘Goltix’ en 0,5l/ha olie kan worden uitgevoerd 
op bieten in het kiemlobstadium.  

In een voorjaar met veel regenval zullen bodemherbiciden een goede werkzaamheid 
hebben. Bij sommige producten moet er echter opgelet worden bij toepassingen in 
vooropkomst wanneer veel regen wordt voorspeld. ‘Centium’ wordt dan bijvoorbeeld 
afgeraden. Ook bij de twee eerste naopkomsten kunnen deze bodemherbiciden in natte 
omstandigheden voor selectiviteitsproblemen zorgen (‘Centium’ en lenacil type 
‘Venzar’). 

Gecombineerde onkruidbestrijding 

De gecombineerde onkruidbestrijding begint stilletjes aan populariteit te winnen. Door 
de droge omstandigheden van 2020 konden mechanische doorgangen makkelijker 
ingezet worden en hadden soms een beter effect dan wanneer enkel chemische behan-
delingen werden uitgevoerd. Dit samen met de steeds kleiner wordende lijst aan herbi-
ciden zorgt voor een toenemende interesse in mechanische doorgangen.  

Er werden al verschillende jaren proeven uitgevoerd om het beste tijdstip van toepas-
sing voor een schoffel en/of wiedeg te bepalen. In 2019 viel tijdens het voorjaar gere-
geld regen waardoor de chemische behandelingen een betere werkzaamheid vertoon-
den dan objecten waar chemische én mechanische doorgangen werden uitgevoerd. In 
augustus 2019 werd 100% werkzaamheid bereikt met 5 chemische (FAR) doorgangen 
terwijl bij het object waar maar 2 FAR behandelingen werden uitgevoerd aangevuld 

FAR-memo 2021 Sanne Torfs (KBIVB vzw - IRBAB asbl) 

  16/04  23/04  6/05  15/05  16/05  28/5  29/05  Werkzaamheid 
melganzenvoet 
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4
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92% 

Zoveel mogelijk 
mechanisch 

FAR 1  FAR 2  Wiedeg  Schoffel 
+ V 

/  Wiedeg  Schoffel 
+ V 

89% 

Tabel 1 : Gecombineerde onkruidbestrijdingsproef in 2020 
Schoffel+V= Schoffelen tussen de rijen + vingerwieders in de rij 

4 ISCAL SUGAR

Ontmoeting met Laurence Philippart, fabrieksdirecteur
Begin maart is men in Fontenoy druk bezig met schoon-
maak- en onderhoudswerkzaamheden ter voorbereiding 
van de minicampagne, die op 17 maart moet beginnen en 70 
dagen zal duren. Het is de tijd die nodig is om de tijdens de 
cam pagne geproduceerde voorraad diksap om te zetten in 
suiker. De drie silo’s met diksap volstaan voor de productie 
van bijna 90.000 ton kristalsuiker. De productie van de mini-
campagne zal worden toegevoegd aan de 113.000 ton die 
tijdens de campagne wordt ge pro duceerd, wat een totaal 
oplevert van ongeveer 203.000 ton suiker voor 2020/21. Het 
is Laurence Philippart, fabrieksdirecteur, die ons rondleidt op 
de fabriek en enthousiast antwoordt op onze vragen.

Wat gebeurt er in Fontenoy als de campagne 
voorbij is?
Onderhoud, revisie van apparatuur en het vinden van oplossingen voor 
problemen die zich tijdens de campagne voordeden. Dit jaar hadden 
we problemen met de verdamping waardoor we de fabriek niet op volle 
capaciteit konden laten draaien. Daarom hebben wij met name dit 
onderdeel van de fabriek geïnspecteerd. Er is een kraan geplaatst om de 
verdampingsbakken gemakkelijk te bereiken. Deze bakken verzamelen 
het sap afkomstig uit de diffusie en sturen het geconcentreerde sap 
(siroop) naar de kristallisatie-werkplaats. Elk van deze bakken zal 
worden geopend, getest en zo nodig hersteld.

Wat de receptie betreft, zullen de parmentières en de rupro worden 
aangepakt. De werken zullen vóór de volgende campagne gebeuren. 
Ook worden alle maatregelen genomen om de verschillende gebouwen 
en uitrustingen in orde te houden. En dan is er nog de geleidelijke 
vernieuwing van bepaalde apparatuur. 

Welke investeringen zijn er gepland in 
Fontenoy?
Laten we beginnen met goed nieuws: de vergunning voor de bouw van 
een nieuwe suikeropslagsilo in Fontenoy is onlangs goedgekeurd. Het 
gaat om een grote investering van 25 à 30 miljoen euro die het mogelijk 
zal maken 80.000 ton extra suiker op te slaan in Fontenoy. Deze opslag, 
die voordien gedeeltelijk op de site van Frasnes plaatsvond, zal de 
behandeling en het vervoer van suiker tussen de twee sites verminderen. 
De opslagfaciliteiten in Frasnes zullen echter behouden blijven voor 
noodgevallen en voor specifieke activiteiten zoals de productie van 
poedersuiker.

Parallel met de vergroting van de opslagruimte in Fontenoy zijn ook de 
uitbreiding van de capaciteit van het opzakatelier en nieuwe laaddokken 
in ons nieuwe project gepland. Deze langverwachte investering zal het 
mogelijk maken onze klanten sneller en in grotere hoeveelheden te 
bevoorraden, en tegelijkertijd eventueel van betere verkoopprijzen te 
profiteren. Idealiter zou de silo klaar moeten zijn voor de campagne 
2022.

En op korte termijn?
Dit jaar zijn er veel investeringen en het budget is bijzonder groot: 
ongeveer 8 miljoen euro.  

Het grootste project qua budget (1,5 miljoen euro) is de installatie van 
een microvergister voor de productie van biogas uit het organische 
materiaal dat wordt teruggewonnen uit het bietenwaswater (gras, 
worteltjes, enz.) en ook uit pulp die niet geschikt is voor de verkoop. 
Bijvoorbeeld pulp die wordt geproduceerd tijdens het opstarten van de 
fabriek of pulp die wordt gedeclasseerd na een defect of tragere diffusie. 
Dankzij deze investering zal de fabriek tijdens de campagne nog meer 
zelfvoorzienend worden op energiegebied, of zelfs een licht overschot 
hebben en elektriciteit kunnen leveren aan het net. 

Ook zullen in het kader van de energie-optimalisering nieuwe warmte-
wisselaars worden vervangen of toegevoegd om zoveel mogelijk 
energie terug te winnen uit stoom uit verdampingswater en 
verdampings gassen.

Energiebesparingen nemen het grootste deel van de investeringen voor 
hun rekening. Zij maken deel uit van de doelstellingen inzake koolstof-
neutraliteit tegen 2050, die zijn vastgesteld in het milieubeleid van de 
Europese Unie (Green Deal, klimaatwet, enz.). Iscal Sugar heeft in zijn 
langetermijnvisie ook opgenomen dat de onderneming “bijdraagt aan de 
energietransitie door pionier te worden in ‘koolstofvrije’ suikerproductie”.

Met dit in het achterhoofd heeft Iscal vorig jaar een energie-audit van 
de fabriek laten uitvoeren door een gespecialiseerd ontwerpbureau. 
Naast de berekening van de koolstofvoetafdruk bracht de audit 
verbeterpunten aan het licht op het gebied van energie tijdens de 
suikerproductie, het bietentransport en het suikertransport. De studie 
pleit voor een lokale heroriëntering waarbij voorrang wordt gegeven 
aan relaties (commercieel, diensten, ...) met lokale partners.

Zijn er, naast de energietransitie, nog 
andere prioriteiten voor Iscal?
Ja, een ander belangrijk lopend project is de digitalisering van de 
fabrieksgegevens. Doel is de procedures te beschrijven, de informatie te 
verzamelen, te digitaliseren en ter beschikking te stellen van al het 
betrokken personeel. Bij Fontenoy hebben we het geluk bekwaam 
personeel te hebben dat de fabriek zeer goed kent. Sommigen van hen 
zijn er al sinds de oprichting van de fabriek en hebben dus alle 
aanpassingen die in de loop der jaren zijn aangebracht, kunnen volgen. 
De vraag is nu hoe deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan 
toekomstige vervangers om het productieproces vanuit het oogpunt 
van kennis veilig te stellen. Een van de acties in deze richting is de 
aanwerving van twee externe tekenaars voor het hertekenen of 
aanpassen van de oorspronkelijke technische plannen.

Dit digitaliseringsproject betreft ook de communicatie in de breedste 
zin van het woord, met de overdracht van informatie aan de telers of 
klanten via de website en een nieuw extranet. Vorig jaar werd een 
communicatiemanager aangesteld. De communicatie via beeld-
schermen in de fabriek of op afstand heeft een hoge vlucht genomen. 
Deze ontwikkeling is versneld door de coronapandemie.

Ook de aanwerving en opleiding van personeel is een werk in uitvoering. 
In de komende drie tot vijf jaar zal er behoefte zijn aan vervanging van 
een aantal personeelsleden die op pensioen vertrekken in beroepen 
waar een tekort aan is en op nieuwe werkterreinen. Daartoe werd een 
personeelsdirecteur in dienst genomen om de aanwerving, de rotatie 
en de opleiding van het personeel te organiseren.

Een laatste, meer persoonlijke vraag: een 
vrouw, fabrieksdirecteur, het komt niet zo 
vaak voor. Hoe wordt men dit?
Heel eenvoudig. Ik ben opgeleid als burgerlijk ingenieur elektro-
mechanica. Na een jaar in een studiebureau, wilde ik in de productie 
werken. Ik heb eerst voor TS gewerkt waar ik verschillende functies 
heb bekleed (productie, kwaliteit, verpakking, enz.) en op ver-
schillende sites heb gewerkt, waardoor ik vertrouwd kon raken met de 
verschillende aspecten van de suikerproductie. Deze flexibiliteit komt 
me vandaag goed van pas bij Iscal, want in een kleinere structuur is 
men minder gespecialiseerd en wordt men geconfronteerd met heel 
verschillende processen: chemie, elektriciteit, thermodynamica, 
mechanica, enz. en dat is wat ik zo boeiend vind in de suikerfabriek. En 
bij Iscal ben ik niet alleen. Vrouwen zijn goed vertegenwoordigd in het 
directie comité omdat wij met z’n tweeën zijn: de directeur personeels-
zaken en ikzelf. 

Laurence Philippart

De overgrote meerderheid van de klanten van Iscal 
zijn bedrijven (bakkerijen, groothandelaars,  
chocoladefabrieken) die geen kleine verpakkingen 
nodig hebben.

De kraan die langs de verdampingswerkplaats is 
geïnstalleerd, maakt het gemakkelijker om de 
verdampingsbakken te openen en te reviseren.

De opzakwerkplaats in big bags en zakken van 20 kg 
wordt vergroot.

De nieuwe suikeropslagsilo zal 20 meter hoger zijn 
dan de andere twee oranje opslagsilo’s.



De onkruidbestrijding in de bietenteelt werd vorig jaar grondig door elkaar ge-
schud. Door het droge jaar ondervonden veel landbouwers problemen met de 
opkomst van de bieten wat resulteerde in verschillende stadia van bieten. De 
bestrijding van de onkruiden werd daardoor zeker niet makkelijker. Door de 
droogte was de werkzaamheid van veel herbiciden lager waardoor veel onkrui-
den overbleven. Aanvullende mechanische onkruidbestrijding kan in zulke droge 
jaren mogelijks voor een oplossing  bieden. 2020 was ook het eerste jaar dat het 
Conviso®Smart systeem commercieel kon gebruikt worden. De eerste evaluatie 
van dit systeem bleek alleszins positief.  

Stand van zaken 2021 

Vorig jaar was het laatste jaar dat de actieve stof ‘desmedifam’ nog kon gebruikt wor-
den. Dit zorgt bij verschillende landbouwers voor een aanpassing van het FAR schema. 
Het KBIVB legde al verschillende jaren proeven aan om een oplossing te bieden voor het 
verdwijnen van de actieve stof.  

Ook de actieve stof chloridazon en ‘Avadex 480 EC’ werden niet hernieuwd. Chloridazon 
en ‘Avadex’ kunnen nog tot 30/06/2021 gebruikt worden waardoor deze nog tijdens het 
voorjaar kunnen opgebruikt worden. 

Er zijn veel andere actieve stoffen die moeten hernieuwd worden in 2021. Op dit mo-
ment werd voor het merendeel een “stop de klok” procedure gestart wat wil weggen 
dat de erkenning nog voor een bepaalde periode verlengd wordt. Indien u graag op de 
hoogte blijft van noodtoelating of de intrekking van actieve stoffen of producten kan u 
zich aanmelden voor de nieuwsbrief van fytoweb. De geactualiseerde lijst met toegela-
ten gewasbeschermingsmiddelen kan u ook steeds via fytoweb (www.fytoweb.be) of 
via onze website (https://www.irbab-kbivb.be/bieten/plantenbescherming/ gewasbe-
schermingsmiddelen/) terug vinden.  

Een programma zonder desmedifam 

De actieve stof desmedifam kon o.a. worden teruggevonden in ‘Betanal Elite’, 
‘Belvedere’ en heel wat andere “kant-en-klaar mengsels”. Door het verlies van deze ac-
tieve stof wordt het lijstje met toegelaten herbiciden met een contactwerking kleiner. 
Deze contactwerking is zeer belangrijk in droge omstandigheden (zie verder). 

In 2018 werd op het KBIVB de vergelijking gemaakt tussen een schema met desmedifam 
en zonder. In het schema met desmedifam werd desmedifam + fenmedifam + ethofu-
mesaat (type ‘Betanal elite’), fenmedifam (type: ‘Betanal’), metamitron (type: ‘Goltix’), 
ethofumesaat (type: ‘Tramat’), clomazone (type: ‘Centium’) en dimethenamide-p (type 
‘Frontier Elite’) toegepast. Daarnaast werd een schema toegepast zonder desmedifam. 
Dit schema bestond uit ‘Tramat’, ‘Goltix’, ‘Centium’ en ‘Frontier Elite’ waarbij de concen-
tratie van ethofumesaat en metamitron werden verhoogd naar 1,5x de dosis ethofume-
saat en 2x de dosis metamitron. Beide schema’s resulteerden in een volledige bestrij-
ding van melganzenvoet.  

In 2019 werd opnieuw een proef aangelegd waarbij een uitgebreid programma met en 
zonder desmedifam werd vergeleken. Uit deze resultaten blijkt dat in gunstige weers-
omstandigheden melganzenvoet goed kon bestreden worden met een klassiek FAR 
schema  ‘Betanal’, ‘Tramat, ‘Goltix’ ‘Frontier Elite’.  

In 2020 werd geen vergelijkend programma meer aangelegd.  

Safari DuoActive in het onkruidbestrijdingsschema 

Sinds 2019 kunnen we ‘Safari DuoActive’ toevoegen aan het onkruidbestrijdingsschema 
in de bieten. ‘Safari DuoActive’ is een product met contact- en bodemwerking op basis 
van triflusulfuron-methyl (7.1%) en lenacil (71.4%). Het heeft een goede werking op 
uitstaande melde, hondspeterselie, bingelkruid, kamille en het heeft ook een zeker wer-
king op melganzenvoet, varkensgras en zwaluwtong. Er kunnen 1 tot 3 behandeling 
uitgevoerd worden. De eerste behandeling met 100g/ha kan vanaf het kiemlob- tot 2-
bladstadium worden uitgevoerd (bij voldoende homogene veldopkomst), maar opgelet 
op kleine bieten en regen kunnen selectiviteitsproblemen opgemerkt worden (lenacil). 
Bij de volgende 2 bespuitingen (vanaf 2-bladstadium) mag de dosis verhoogd worden 
naar 150 g/ha. Wanneer de veldopkomst niet gelijk is (tweewassigheid) moet opgelet 
worden met het tijdstip van toepassing en de dosering. Het product mag ook niet ge-
bruikt worden op lichte gronden zoals zand of zandleem gronden.  

De invloed van weersomstandigheden op onkruiden 

Wat het jaar 2020 ons zeker geleerd heeft is dat goede weersomstandigheden bepalend 
zijn voor de bestrijding van onkruiden. Door een lange droge periode maken onkruiden 
een dikke waslaag aan om zich te verdedigen tegen uitdrogen. Deze dikke waslaag 
maakt de werking van contactmiddelen moeilijker.  

In droge omstandigheden (& droge luchtvochtigheid) wordt aangeraden om de dosis 
olie te verhogen van 0,5l/ha naar 1l/ha. Deze verhoging zal de werkzaamheid van con-
tactmiddelen zoals fenmedifam (type: ‘Betanal’), ethofumesaat (type ‘Tramat’) en 
triflusulfuron-methyl (type: ‘Safari’) verbeteren. Er wordt wel afgeraden om meer dan 
0,5l/ha olie toe te voegen bij temperaturen hoger dan 22°C.  

In zulke droge omstandigheden als in 2020 zullen de bodemwerkende herbiciden wei-
nig werkzaam zijn. Bodemherbiciden hebben vocht nodig om door de wortels van de 
onkruiden te worden opgenomen. Zonder vocht kunnen deze niet worden opgenomen. 
Er zijn producten die zowel via het blad als via de wortel worden opgenomen zoals pro-
ducten met de combinatie metamitron en quinmerac (type: ‘Goltix Queen’). Deze kun-
nen natuurlijk wel gebruikt worden in droge omstandigheden. 

Jaren die gekenmerkt worden door koude weersomstandigheden met lichte nachtvorst 
en dit laat in het seizoen kunnen zorgen voor de nodige kopzorgen. In deze omstandig-
heden wordt er nog steeds geadviseerd om de onkruiden zo snel mogelijk te bestrijden. 
Er kan een FAR behandeling uitgevoerd worden bij dooi, indien de behandeling niet 
plaatsvindt tussen twee opeenvolgende nachten met nachtvorst. Een behandeling met 
0,6l/ha ‘Betanal’, 0,2l/ha ‘Tramat’, 0,5l/ha ‘Goltix’ en 0,5l/ha olie kan worden uitgevoerd 
op bieten in het kiemlobstadium.  

In een voorjaar met veel regenval zullen bodemherbiciden een goede werkzaamheid 
hebben. Bij sommige producten moet er echter opgelet worden bij toepassingen in 
vooropkomst wanneer veel regen wordt voorspeld. ‘Centium’ wordt dan bijvoorbeeld 
afgeraden. Ook bij de twee eerste naopkomsten kunnen deze bodemherbiciden in natte 
omstandigheden voor selectiviteitsproblemen zorgen (‘Centium’ en lenacil type 
‘Venzar’). 

Gecombineerde onkruidbestrijding 

De gecombineerde onkruidbestrijding begint stilletjes aan populariteit te winnen. Door 
de droge omstandigheden van 2020 konden mechanische doorgangen makkelijker 
ingezet worden en hadden soms een beter effect dan wanneer enkel chemische behan-
delingen werden uitgevoerd. Dit samen met de steeds kleiner wordende lijst aan herbi-
ciden zorgt voor een toenemende interesse in mechanische doorgangen.  

Er werden al verschillende jaren proeven uitgevoerd om het beste tijdstip van toepas-
sing voor een schoffel en/of wiedeg te bepalen. In 2019 viel tijdens het voorjaar gere-
geld regen waardoor de chemische behandelingen een betere werkzaamheid vertoon-
den dan objecten waar chemische én mechanische doorgangen werden uitgevoerd. In 
augustus 2019 werd 100% werkzaamheid bereikt met 5 chemische (FAR) doorgangen 
terwijl bij het object waar maar 2 FAR behandelingen werden uitgevoerd aangevuld 

FAR-memo 2021 Sanne Torfs (KBIVB vzw - IRBAB asbl) 
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Tabel 1 : Gecombineerde onkruidbestrijdingsproef in 2020 
Schoffel+V= Schoffelen tussen de rijen + vingerwieders in de rij 

De onkruidbestrijding in de bietenteelt werd vorig jaar grondig door elkaar ge-
schud. Door het droge jaar ondervonden veel landbouwers problemen met de 
opkomst van de bieten wat resulteerde in verschillende stadia van bieten. De 
bestrijding van de onkruiden werd daardoor zeker niet makkelijker. Door de 
droogte was de werkzaamheid van veel herbiciden lager waardoor veel onkrui-
den overbleven. Aanvullende mechanische onkruidbestrijding kan in zulke droge 
jaren mogelijks voor een oplossing  bieden. 2020 was ook het eerste jaar dat het 
Conviso®Smart systeem commercieel kon gebruikt worden. De eerste evaluatie 
van dit systeem bleek alleszins positief.  

Stand van zaken 2021 

Vorig jaar was het laatste jaar dat de actieve stof ‘desmedifam’ nog kon gebruikt wor-
den. Dit zorgt bij verschillende landbouwers voor een aanpassing van het FAR schema. 
Het KBIVB legde al verschillende jaren proeven aan om een oplossing te bieden voor het 
verdwijnen van de actieve stof.  

Ook de actieve stof chloridazon en ‘Avadex 480 EC’ werden niet hernieuwd. Chloridazon 
en ‘Avadex’ kunnen nog tot 30/06/2021 gebruikt worden waardoor deze nog tijdens het 
voorjaar kunnen opgebruikt worden. 

Er zijn veel andere actieve stoffen die moeten hernieuwd worden in 2021. Op dit mo-
ment werd voor het merendeel een “stop de klok” procedure gestart wat wil weggen 
dat de erkenning nog voor een bepaalde periode verlengd wordt. Indien u graag op de 
hoogte blijft van noodtoelating of de intrekking van actieve stoffen of producten kan u 
zich aanmelden voor de nieuwsbrief van fytoweb. De geactualiseerde lijst met toegela-
ten gewasbeschermingsmiddelen kan u ook steeds via fytoweb (www.fytoweb.be) of 
via onze website (https://www.irbab-kbivb.be/bieten/plantenbescherming/ gewasbe-
schermingsmiddelen/) terug vinden.  

Een programma zonder desmedifam 

De actieve stof desmedifam kon o.a. worden teruggevonden in ‘Betanal Elite’, 
‘Belvedere’ en heel wat andere “kant-en-klaar mengsels”. Door het verlies van deze ac-
tieve stof wordt het lijstje met toegelaten herbiciden met een contactwerking kleiner. 
Deze contactwerking is zeer belangrijk in droge omstandigheden (zie verder). 

In 2018 werd op het KBIVB de vergelijking gemaakt tussen een schema met desmedifam 
en zonder. In het schema met desmedifam werd desmedifam + fenmedifam + ethofu-
mesaat (type ‘Betanal elite’), fenmedifam (type: ‘Betanal’), metamitron (type: ‘Goltix’), 
ethofumesaat (type: ‘Tramat’), clomazone (type: ‘Centium’) en dimethenamide-p (type 
‘Frontier Elite’) toegepast. Daarnaast werd een schema toegepast zonder desmedifam. 
Dit schema bestond uit ‘Tramat’, ‘Goltix’, ‘Centium’ en ‘Frontier Elite’ waarbij de concen-
tratie van ethofumesaat en metamitron werden verhoogd naar 1,5x de dosis ethofume-
saat en 2x de dosis metamitron. Beide schema’s resulteerden in een volledige bestrij-
ding van melganzenvoet.  

In 2019 werd opnieuw een proef aangelegd waarbij een uitgebreid programma met en 
zonder desmedifam werd vergeleken. Uit deze resultaten blijkt dat in gunstige weers-
omstandigheden melganzenvoet goed kon bestreden worden met een klassiek FAR 
schema  ‘Betanal’, ‘Tramat, ‘Goltix’ ‘Frontier Elite’.  

In 2020 werd geen vergelijkend programma meer aangelegd.  

Safari DuoActive in het onkruidbestrijdingsschema 

Sinds 2019 kunnen we ‘Safari DuoActive’ toevoegen aan het onkruidbestrijdingsschema 
in de bieten. ‘Safari DuoActive’ is een product met contact- en bodemwerking op basis 
van triflusulfuron-methyl (7.1%) en lenacil (71.4%). Het heeft een goede werking op 
uitstaande melde, hondspeterselie, bingelkruid, kamille en het heeft ook een zeker wer-
king op melganzenvoet, varkensgras en zwaluwtong. Er kunnen 1 tot 3 behandeling 
uitgevoerd worden. De eerste behandeling met 100g/ha kan vanaf het kiemlob- tot 2-
bladstadium worden uitgevoerd (bij voldoende homogene veldopkomst), maar opgelet 
op kleine bieten en regen kunnen selectiviteitsproblemen opgemerkt worden (lenacil). 
Bij de volgende 2 bespuitingen (vanaf 2-bladstadium) mag de dosis verhoogd worden 
naar 150 g/ha. Wanneer de veldopkomst niet gelijk is (tweewassigheid) moet opgelet 
worden met het tijdstip van toepassing en de dosering. Het product mag ook niet ge-
bruikt worden op lichte gronden zoals zand of zandleem gronden.  

De invloed van weersomstandigheden op onkruiden 

Wat het jaar 2020 ons zeker geleerd heeft is dat goede weersomstandigheden bepalend 
zijn voor de bestrijding van onkruiden. Door een lange droge periode maken onkruiden 
een dikke waslaag aan om zich te verdedigen tegen uitdrogen. Deze dikke waslaag 
maakt de werking van contactmiddelen moeilijker.  

In droge omstandigheden (& droge luchtvochtigheid) wordt aangeraden om de dosis 
olie te verhogen van 0,5l/ha naar 1l/ha. Deze verhoging zal de werkzaamheid van con-
tactmiddelen zoals fenmedifam (type: ‘Betanal’), ethofumesaat (type ‘Tramat’) en 
triflusulfuron-methyl (type: ‘Safari’) verbeteren. Er wordt wel afgeraden om meer dan 
0,5l/ha olie toe te voegen bij temperaturen hoger dan 22°C.  

In zulke droge omstandigheden als in 2020 zullen de bodemwerkende herbiciden wei-
nig werkzaam zijn. Bodemherbiciden hebben vocht nodig om door de wortels van de 
onkruiden te worden opgenomen. Zonder vocht kunnen deze niet worden opgenomen. 
Er zijn producten die zowel via het blad als via de wortel worden opgenomen zoals pro-
ducten met de combinatie metamitron en quinmerac (type: ‘Goltix Queen’). Deze kun-
nen natuurlijk wel gebruikt worden in droge omstandigheden. 

Jaren die gekenmerkt worden door koude weersomstandigheden met lichte nachtvorst 
en dit laat in het seizoen kunnen zorgen voor de nodige kopzorgen. In deze omstandig-
heden wordt er nog steeds geadviseerd om de onkruiden zo snel mogelijk te bestrijden. 
Er kan een FAR behandeling uitgevoerd worden bij dooi, indien de behandeling niet 
plaatsvindt tussen twee opeenvolgende nachten met nachtvorst. Een behandeling met 
0,6l/ha ‘Betanal’, 0,2l/ha ‘Tramat’, 0,5l/ha ‘Goltix’ en 0,5l/ha olie kan worden uitgevoerd 
op bieten in het kiemlobstadium.  

In een voorjaar met veel regenval zullen bodemherbiciden een goede werkzaamheid 
hebben. Bij sommige producten moet er echter opgelet worden bij toepassingen in 
vooropkomst wanneer veel regen wordt voorspeld. ‘Centium’ wordt dan bijvoorbeeld 
afgeraden. Ook bij de twee eerste naopkomsten kunnen deze bodemherbiciden in natte 
omstandigheden voor selectiviteitsproblemen zorgen (‘Centium’ en lenacil type 
‘Venzar’). 

Gecombineerde onkruidbestrijding 

De gecombineerde onkruidbestrijding begint stilletjes aan populariteit te winnen. Door 
de droge omstandigheden van 2020 konden mechanische doorgangen makkelijker 
ingezet worden en hadden soms een beter effect dan wanneer enkel chemische behan-
delingen werden uitgevoerd. Dit samen met de steeds kleiner wordende lijst aan herbi-
ciden zorgt voor een toenemende interesse in mechanische doorgangen.  

Er werden al verschillende jaren proeven uitgevoerd om het beste tijdstip van toepas-
sing voor een schoffel en/of wiedeg te bepalen. In 2019 viel tijdens het voorjaar gere-
geld regen waardoor de chemische behandelingen een betere werkzaamheid vertoon-
den dan objecten waar chemische én mechanische doorgangen werden uitgevoerd. In 
augustus 2019 werd 100% werkzaamheid bereikt met 5 chemische (FAR) doorgangen 
terwijl bij het object waar maar 2 FAR behandelingen werden uitgevoerd aangevuld 

FAR-memo 2021 Sanne Torfs (KBIVB vzw - IRBAB asbl) 
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Tabel 1 : Gecombineerde onkruidbestrijdingsproef in 2020 
Schoffel+V= Schoffelen tussen de rijen + vingerwieders in de rij 

De onkruidbestrijding in de bietenteelt werd vorig jaar grondig door elkaar ge-
schud. Door het droge jaar ondervonden veel landbouwers problemen met de 
opkomst van de bieten wat resulteerde in verschillende stadia van bieten. De 
bestrijding van de onkruiden werd daardoor zeker niet makkelijker. Door de 
droogte was de werkzaamheid van veel herbiciden lager waardoor veel onkrui-
den overbleven. Aanvullende mechanische onkruidbestrijding kan in zulke droge 
jaren mogelijks voor een oplossing  bieden. 2020 was ook het eerste jaar dat het 
Conviso®Smart systeem commercieel kon gebruikt worden. De eerste evaluatie 
van dit systeem bleek alleszins positief.  

Stand van zaken 2021 

Vorig jaar was het laatste jaar dat de actieve stof ‘desmedifam’ nog kon gebruikt wor-
den. Dit zorgt bij verschillende landbouwers voor een aanpassing van het FAR schema. 
Het KBIVB legde al verschillende jaren proeven aan om een oplossing te bieden voor het 
verdwijnen van de actieve stof.  

Ook de actieve stof chloridazon en ‘Avadex 480 EC’ werden niet hernieuwd. Chloridazon 
en ‘Avadex’ kunnen nog tot 30/06/2021 gebruikt worden waardoor deze nog tijdens het 
voorjaar kunnen opgebruikt worden. 

Er zijn veel andere actieve stoffen die moeten hernieuwd worden in 2021. Op dit mo-
ment werd voor het merendeel een “stop de klok” procedure gestart wat wil weggen 
dat de erkenning nog voor een bepaalde periode verlengd wordt. Indien u graag op de 
hoogte blijft van noodtoelating of de intrekking van actieve stoffen of producten kan u 
zich aanmelden voor de nieuwsbrief van fytoweb. De geactualiseerde lijst met toegela-
ten gewasbeschermingsmiddelen kan u ook steeds via fytoweb (www.fytoweb.be) of 
via onze website (https://www.irbab-kbivb.be/bieten/plantenbescherming/ gewasbe-
schermingsmiddelen/) terug vinden.  

Een programma zonder desmedifam 

De actieve stof desmedifam kon o.a. worden teruggevonden in ‘Betanal Elite’, 
‘Belvedere’ en heel wat andere “kant-en-klaar mengsels”. Door het verlies van deze ac-
tieve stof wordt het lijstje met toegelaten herbiciden met een contactwerking kleiner. 
Deze contactwerking is zeer belangrijk in droge omstandigheden (zie verder). 

In 2018 werd op het KBIVB de vergelijking gemaakt tussen een schema met desmedifam 
en zonder. In het schema met desmedifam werd desmedifam + fenmedifam + ethofu-
mesaat (type ‘Betanal elite’), fenmedifam (type: ‘Betanal’), metamitron (type: ‘Goltix’), 
ethofumesaat (type: ‘Tramat’), clomazone (type: ‘Centium’) en dimethenamide-p (type 
‘Frontier Elite’) toegepast. Daarnaast werd een schema toegepast zonder desmedifam. 
Dit schema bestond uit ‘Tramat’, ‘Goltix’, ‘Centium’ en ‘Frontier Elite’ waarbij de concen-
tratie van ethofumesaat en metamitron werden verhoogd naar 1,5x de dosis ethofume-
saat en 2x de dosis metamitron. Beide schema’s resulteerden in een volledige bestrij-
ding van melganzenvoet.  

In 2019 werd opnieuw een proef aangelegd waarbij een uitgebreid programma met en 
zonder desmedifam werd vergeleken. Uit deze resultaten blijkt dat in gunstige weers-
omstandigheden melganzenvoet goed kon bestreden worden met een klassiek FAR 
schema  ‘Betanal’, ‘Tramat, ‘Goltix’ ‘Frontier Elite’.  

In 2020 werd geen vergelijkend programma meer aangelegd.  

Safari DuoActive in het onkruidbestrijdingsschema 

Sinds 2019 kunnen we ‘Safari DuoActive’ toevoegen aan het onkruidbestrijdingsschema 
in de bieten. ‘Safari DuoActive’ is een product met contact- en bodemwerking op basis 
van triflusulfuron-methyl (7.1%) en lenacil (71.4%). Het heeft een goede werking op 
uitstaande melde, hondspeterselie, bingelkruid, kamille en het heeft ook een zeker wer-
king op melganzenvoet, varkensgras en zwaluwtong. Er kunnen 1 tot 3 behandeling 
uitgevoerd worden. De eerste behandeling met 100g/ha kan vanaf het kiemlob- tot 2-
bladstadium worden uitgevoerd (bij voldoende homogene veldopkomst), maar opgelet 
op kleine bieten en regen kunnen selectiviteitsproblemen opgemerkt worden (lenacil). 
Bij de volgende 2 bespuitingen (vanaf 2-bladstadium) mag de dosis verhoogd worden 
naar 150 g/ha. Wanneer de veldopkomst niet gelijk is (tweewassigheid) moet opgelet 
worden met het tijdstip van toepassing en de dosering. Het product mag ook niet ge-
bruikt worden op lichte gronden zoals zand of zandleem gronden.  

De invloed van weersomstandigheden op onkruiden 

Wat het jaar 2020 ons zeker geleerd heeft is dat goede weersomstandigheden bepalend 
zijn voor de bestrijding van onkruiden. Door een lange droge periode maken onkruiden 
een dikke waslaag aan om zich te verdedigen tegen uitdrogen. Deze dikke waslaag 
maakt de werking van contactmiddelen moeilijker.  

In droge omstandigheden (& droge luchtvochtigheid) wordt aangeraden om de dosis 
olie te verhogen van 0,5l/ha naar 1l/ha. Deze verhoging zal de werkzaamheid van con-
tactmiddelen zoals fenmedifam (type: ‘Betanal’), ethofumesaat (type ‘Tramat’) en 
triflusulfuron-methyl (type: ‘Safari’) verbeteren. Er wordt wel afgeraden om meer dan 
0,5l/ha olie toe te voegen bij temperaturen hoger dan 22°C.  

In zulke droge omstandigheden als in 2020 zullen de bodemwerkende herbiciden wei-
nig werkzaam zijn. Bodemherbiciden hebben vocht nodig om door de wortels van de 
onkruiden te worden opgenomen. Zonder vocht kunnen deze niet worden opgenomen. 
Er zijn producten die zowel via het blad als via de wortel worden opgenomen zoals pro-
ducten met de combinatie metamitron en quinmerac (type: ‘Goltix Queen’). Deze kun-
nen natuurlijk wel gebruikt worden in droge omstandigheden. 

Jaren die gekenmerkt worden door koude weersomstandigheden met lichte nachtvorst 
en dit laat in het seizoen kunnen zorgen voor de nodige kopzorgen. In deze omstandig-
heden wordt er nog steeds geadviseerd om de onkruiden zo snel mogelijk te bestrijden. 
Er kan een FAR behandeling uitgevoerd worden bij dooi, indien de behandeling niet 
plaatsvindt tussen twee opeenvolgende nachten met nachtvorst. Een behandeling met 
0,6l/ha ‘Betanal’, 0,2l/ha ‘Tramat’, 0,5l/ha ‘Goltix’ en 0,5l/ha olie kan worden uitgevoerd 
op bieten in het kiemlobstadium.  

In een voorjaar met veel regenval zullen bodemherbiciden een goede werkzaamheid 
hebben. Bij sommige producten moet er echter opgelet worden bij toepassingen in 
vooropkomst wanneer veel regen wordt voorspeld. ‘Centium’ wordt dan bijvoorbeeld 
afgeraden. Ook bij de twee eerste naopkomsten kunnen deze bodemherbiciden in natte 
omstandigheden voor selectiviteitsproblemen zorgen (‘Centium’ en lenacil type 
‘Venzar’). 

Gecombineerde onkruidbestrijding 

De gecombineerde onkruidbestrijding begint stilletjes aan populariteit te winnen. Door 
de droge omstandigheden van 2020 konden mechanische doorgangen makkelijker 
ingezet worden en hadden soms een beter effect dan wanneer enkel chemische behan-
delingen werden uitgevoerd. Dit samen met de steeds kleiner wordende lijst aan herbi-
ciden zorgt voor een toenemende interesse in mechanische doorgangen.  

Er werden al verschillende jaren proeven uitgevoerd om het beste tijdstip van toepas-
sing voor een schoffel en/of wiedeg te bepalen. In 2019 viel tijdens het voorjaar gere-
geld regen waardoor de chemische behandelingen een betere werkzaamheid vertoon-
den dan objecten waar chemische én mechanische doorgangen werden uitgevoerd. In 
augustus 2019 werd 100% werkzaamheid bereikt met 5 chemische (FAR) doorgangen 
terwijl bij het object waar maar 2 FAR behandelingen werden uitgevoerd aangevuld 

FAR-memo 2021 Sanne Torfs (KBIVB vzw - IRBAB asbl) 
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Tabel 1 : Gecombineerde onkruidbestrijdingsproef in 2020 
Schoffel+V= Schoffelen tussen de rijen + vingerwieders in de rij 

De onkruidbestrijding in de bietenteelt werd vorig jaar grondig door elkaar ge-
schud. Door het droge jaar ondervonden veel landbouwers problemen met de 
opkomst van de bieten wat resulteerde in verschillende stadia van bieten. De 
bestrijding van de onkruiden werd daardoor zeker niet makkelijker. Door de 
droogte was de werkzaamheid van veel herbiciden lager waardoor veel onkrui-
den overbleven. Aanvullende mechanische onkruidbestrijding kan in zulke droge 
jaren mogelijks voor een oplossing  bieden. 2020 was ook het eerste jaar dat het 
Conviso®Smart systeem commercieel kon gebruikt worden. De eerste evaluatie 
van dit systeem bleek alleszins positief.  

Stand van zaken 2021 

Vorig jaar was het laatste jaar dat de actieve stof ‘desmedifam’ nog kon gebruikt wor-
den. Dit zorgt bij verschillende landbouwers voor een aanpassing van het FAR schema. 
Het KBIVB legde al verschillende jaren proeven aan om een oplossing te bieden voor het 
verdwijnen van de actieve stof.  

Ook de actieve stof chloridazon en ‘Avadex 480 EC’ werden niet hernieuwd. Chloridazon 
en ‘Avadex’ kunnen nog tot 30/06/2021 gebruikt worden waardoor deze nog tijdens het 
voorjaar kunnen opgebruikt worden. 

Er zijn veel andere actieve stoffen die moeten hernieuwd worden in 2021. Op dit mo-
ment werd voor het merendeel een “stop de klok” procedure gestart wat wil weggen 
dat de erkenning nog voor een bepaalde periode verlengd wordt. Indien u graag op de 
hoogte blijft van noodtoelating of de intrekking van actieve stoffen of producten kan u 
zich aanmelden voor de nieuwsbrief van fytoweb. De geactualiseerde lijst met toegela-
ten gewasbeschermingsmiddelen kan u ook steeds via fytoweb (www.fytoweb.be) of 
via onze website (https://www.irbab-kbivb.be/bieten/plantenbescherming/ gewasbe-
schermingsmiddelen/) terug vinden.  

Een programma zonder desmedifam 

De actieve stof desmedifam kon o.a. worden teruggevonden in ‘Betanal Elite’, 
‘Belvedere’ en heel wat andere “kant-en-klaar mengsels”. Door het verlies van deze ac-
tieve stof wordt het lijstje met toegelaten herbiciden met een contactwerking kleiner. 
Deze contactwerking is zeer belangrijk in droge omstandigheden (zie verder). 

In 2018 werd op het KBIVB de vergelijking gemaakt tussen een schema met desmedifam 
en zonder. In het schema met desmedifam werd desmedifam + fenmedifam + ethofu-
mesaat (type ‘Betanal elite’), fenmedifam (type: ‘Betanal’), metamitron (type: ‘Goltix’), 
ethofumesaat (type: ‘Tramat’), clomazone (type: ‘Centium’) en dimethenamide-p (type 
‘Frontier Elite’) toegepast. Daarnaast werd een schema toegepast zonder desmedifam. 
Dit schema bestond uit ‘Tramat’, ‘Goltix’, ‘Centium’ en ‘Frontier Elite’ waarbij de concen-
tratie van ethofumesaat en metamitron werden verhoogd naar 1,5x de dosis ethofume-
saat en 2x de dosis metamitron. Beide schema’s resulteerden in een volledige bestrij-
ding van melganzenvoet.  

In 2019 werd opnieuw een proef aangelegd waarbij een uitgebreid programma met en 
zonder desmedifam werd vergeleken. Uit deze resultaten blijkt dat in gunstige weers-
omstandigheden melganzenvoet goed kon bestreden worden met een klassiek FAR 
schema  ‘Betanal’, ‘Tramat, ‘Goltix’ ‘Frontier Elite’.  

In 2020 werd geen vergelijkend programma meer aangelegd.  

Safari DuoActive in het onkruidbestrijdingsschema 

Sinds 2019 kunnen we ‘Safari DuoActive’ toevoegen aan het onkruidbestrijdingsschema 
in de bieten. ‘Safari DuoActive’ is een product met contact- en bodemwerking op basis 
van triflusulfuron-methyl (7.1%) en lenacil (71.4%). Het heeft een goede werking op 
uitstaande melde, hondspeterselie, bingelkruid, kamille en het heeft ook een zeker wer-
king op melganzenvoet, varkensgras en zwaluwtong. Er kunnen 1 tot 3 behandeling 
uitgevoerd worden. De eerste behandeling met 100g/ha kan vanaf het kiemlob- tot 2-
bladstadium worden uitgevoerd (bij voldoende homogene veldopkomst), maar opgelet 
op kleine bieten en regen kunnen selectiviteitsproblemen opgemerkt worden (lenacil). 
Bij de volgende 2 bespuitingen (vanaf 2-bladstadium) mag de dosis verhoogd worden 
naar 150 g/ha. Wanneer de veldopkomst niet gelijk is (tweewassigheid) moet opgelet 
worden met het tijdstip van toepassing en de dosering. Het product mag ook niet ge-
bruikt worden op lichte gronden zoals zand of zandleem gronden.  

De invloed van weersomstandigheden op onkruiden 

Wat het jaar 2020 ons zeker geleerd heeft is dat goede weersomstandigheden bepalend 
zijn voor de bestrijding van onkruiden. Door een lange droge periode maken onkruiden 
een dikke waslaag aan om zich te verdedigen tegen uitdrogen. Deze dikke waslaag 
maakt de werking van contactmiddelen moeilijker.  

In droge omstandigheden (& droge luchtvochtigheid) wordt aangeraden om de dosis 
olie te verhogen van 0,5l/ha naar 1l/ha. Deze verhoging zal de werkzaamheid van con-
tactmiddelen zoals fenmedifam (type: ‘Betanal’), ethofumesaat (type ‘Tramat’) en 
triflusulfuron-methyl (type: ‘Safari’) verbeteren. Er wordt wel afgeraden om meer dan 
0,5l/ha olie toe te voegen bij temperaturen hoger dan 22°C.  

In zulke droge omstandigheden als in 2020 zullen de bodemwerkende herbiciden wei-
nig werkzaam zijn. Bodemherbiciden hebben vocht nodig om door de wortels van de 
onkruiden te worden opgenomen. Zonder vocht kunnen deze niet worden opgenomen. 
Er zijn producten die zowel via het blad als via de wortel worden opgenomen zoals pro-
ducten met de combinatie metamitron en quinmerac (type: ‘Goltix Queen’). Deze kun-
nen natuurlijk wel gebruikt worden in droge omstandigheden. 

Jaren die gekenmerkt worden door koude weersomstandigheden met lichte nachtvorst 
en dit laat in het seizoen kunnen zorgen voor de nodige kopzorgen. In deze omstandig-
heden wordt er nog steeds geadviseerd om de onkruiden zo snel mogelijk te bestrijden. 
Er kan een FAR behandeling uitgevoerd worden bij dooi, indien de behandeling niet 
plaatsvindt tussen twee opeenvolgende nachten met nachtvorst. Een behandeling met 
0,6l/ha ‘Betanal’, 0,2l/ha ‘Tramat’, 0,5l/ha ‘Goltix’ en 0,5l/ha olie kan worden uitgevoerd 
op bieten in het kiemlobstadium.  

In een voorjaar met veel regenval zullen bodemherbiciden een goede werkzaamheid 
hebben. Bij sommige producten moet er echter opgelet worden bij toepassingen in 
vooropkomst wanneer veel regen wordt voorspeld. ‘Centium’ wordt dan bijvoorbeeld 
afgeraden. Ook bij de twee eerste naopkomsten kunnen deze bodemherbiciden in natte 
omstandigheden voor selectiviteitsproblemen zorgen (‘Centium’ en lenacil type 
‘Venzar’). 

Gecombineerde onkruidbestrijding 

De gecombineerde onkruidbestrijding begint stilletjes aan populariteit te winnen. Door 
de droge omstandigheden van 2020 konden mechanische doorgangen makkelijker 
ingezet worden en hadden soms een beter effect dan wanneer enkel chemische behan-
delingen werden uitgevoerd. Dit samen met de steeds kleiner wordende lijst aan herbi-
ciden zorgt voor een toenemende interesse in mechanische doorgangen.  

Er werden al verschillende jaren proeven uitgevoerd om het beste tijdstip van toepas-
sing voor een schoffel en/of wiedeg te bepalen. In 2019 viel tijdens het voorjaar gere-
geld regen waardoor de chemische behandelingen een betere werkzaamheid vertoon-
den dan objecten waar chemische én mechanische doorgangen werden uitgevoerd. In 
augustus 2019 werd 100% werkzaamheid bereikt met 5 chemische (FAR) doorgangen 
terwijl bij het object waar maar 2 FAR behandelingen werden uitgevoerd aangevuld 
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Tabel 1 : Gecombineerde onkruidbestrijdingsproef in 2020 
Schoffel+V= Schoffelen tussen de rijen + vingerwieders in de rij 

De onkruidbestrijding in de bietenteelt werd vorig jaar grondig door elkaar ge-
schud. Door het droge jaar ondervonden veel landbouwers problemen met de 
opkomst van de bieten wat resulteerde in verschillende stadia van bieten. De 
bestrijding van de onkruiden werd daardoor zeker niet makkelijker. Door de 
droogte was de werkzaamheid van veel herbiciden lager waardoor veel onkrui-
den overbleven. Aanvullende mechanische onkruidbestrijding kan in zulke droge 
jaren mogelijks voor een oplossing  bieden. 2020 was ook het eerste jaar dat het 
Conviso®Smart systeem commercieel kon gebruikt worden. De eerste evaluatie 
van dit systeem bleek alleszins positief.  

Stand van zaken 2021 

Vorig jaar was het laatste jaar dat de actieve stof ‘desmedifam’ nog kon gebruikt wor-
den. Dit zorgt bij verschillende landbouwers voor een aanpassing van het FAR schema. 
Het KBIVB legde al verschillende jaren proeven aan om een oplossing te bieden voor het 
verdwijnen van de actieve stof.  

Ook de actieve stof chloridazon en ‘Avadex 480 EC’ werden niet hernieuwd. Chloridazon 
en ‘Avadex’ kunnen nog tot 30/06/2021 gebruikt worden waardoor deze nog tijdens het 
voorjaar kunnen opgebruikt worden. 

Er zijn veel andere actieve stoffen die moeten hernieuwd worden in 2021. Op dit mo-
ment werd voor het merendeel een “stop de klok” procedure gestart wat wil weggen 
dat de erkenning nog voor een bepaalde periode verlengd wordt. Indien u graag op de 
hoogte blijft van noodtoelating of de intrekking van actieve stoffen of producten kan u 
zich aanmelden voor de nieuwsbrief van fytoweb. De geactualiseerde lijst met toegela-
ten gewasbeschermingsmiddelen kan u ook steeds via fytoweb (www.fytoweb.be) of 
via onze website (https://www.irbab-kbivb.be/bieten/plantenbescherming/ gewasbe-
schermingsmiddelen/) terug vinden.  

Een programma zonder desmedifam 

De actieve stof desmedifam kon o.a. worden teruggevonden in ‘Betanal Elite’, 
‘Belvedere’ en heel wat andere “kant-en-klaar mengsels”. Door het verlies van deze ac-
tieve stof wordt het lijstje met toegelaten herbiciden met een contactwerking kleiner. 
Deze contactwerking is zeer belangrijk in droge omstandigheden (zie verder). 

In 2018 werd op het KBIVB de vergelijking gemaakt tussen een schema met desmedifam 
en zonder. In het schema met desmedifam werd desmedifam + fenmedifam + ethofu-
mesaat (type ‘Betanal elite’), fenmedifam (type: ‘Betanal’), metamitron (type: ‘Goltix’), 
ethofumesaat (type: ‘Tramat’), clomazone (type: ‘Centium’) en dimethenamide-p (type 
‘Frontier Elite’) toegepast. Daarnaast werd een schema toegepast zonder desmedifam. 
Dit schema bestond uit ‘Tramat’, ‘Goltix’, ‘Centium’ en ‘Frontier Elite’ waarbij de concen-
tratie van ethofumesaat en metamitron werden verhoogd naar 1,5x de dosis ethofume-
saat en 2x de dosis metamitron. Beide schema’s resulteerden in een volledige bestrij-
ding van melganzenvoet.  

In 2019 werd opnieuw een proef aangelegd waarbij een uitgebreid programma met en 
zonder desmedifam werd vergeleken. Uit deze resultaten blijkt dat in gunstige weers-
omstandigheden melganzenvoet goed kon bestreden worden met een klassiek FAR 
schema  ‘Betanal’, ‘Tramat, ‘Goltix’ ‘Frontier Elite’.  

In 2020 werd geen vergelijkend programma meer aangelegd.  

Safari DuoActive in het onkruidbestrijdingsschema 

Sinds 2019 kunnen we ‘Safari DuoActive’ toevoegen aan het onkruidbestrijdingsschema 
in de bieten. ‘Safari DuoActive’ is een product met contact- en bodemwerking op basis 
van triflusulfuron-methyl (7.1%) en lenacil (71.4%). Het heeft een goede werking op 
uitstaande melde, hondspeterselie, bingelkruid, kamille en het heeft ook een zeker wer-
king op melganzenvoet, varkensgras en zwaluwtong. Er kunnen 1 tot 3 behandeling 
uitgevoerd worden. De eerste behandeling met 100g/ha kan vanaf het kiemlob- tot 2-
bladstadium worden uitgevoerd (bij voldoende homogene veldopkomst), maar opgelet 
op kleine bieten en regen kunnen selectiviteitsproblemen opgemerkt worden (lenacil). 
Bij de volgende 2 bespuitingen (vanaf 2-bladstadium) mag de dosis verhoogd worden 
naar 150 g/ha. Wanneer de veldopkomst niet gelijk is (tweewassigheid) moet opgelet 
worden met het tijdstip van toepassing en de dosering. Het product mag ook niet ge-
bruikt worden op lichte gronden zoals zand of zandleem gronden.  

De invloed van weersomstandigheden op onkruiden 

Wat het jaar 2020 ons zeker geleerd heeft is dat goede weersomstandigheden bepalend 
zijn voor de bestrijding van onkruiden. Door een lange droge periode maken onkruiden 
een dikke waslaag aan om zich te verdedigen tegen uitdrogen. Deze dikke waslaag 
maakt de werking van contactmiddelen moeilijker.  

In droge omstandigheden (& droge luchtvochtigheid) wordt aangeraden om de dosis 
olie te verhogen van 0,5l/ha naar 1l/ha. Deze verhoging zal de werkzaamheid van con-
tactmiddelen zoals fenmedifam (type: ‘Betanal’), ethofumesaat (type ‘Tramat’) en 
triflusulfuron-methyl (type: ‘Safari’) verbeteren. Er wordt wel afgeraden om meer dan 
0,5l/ha olie toe te voegen bij temperaturen hoger dan 22°C.  

In zulke droge omstandigheden als in 2020 zullen de bodemwerkende herbiciden wei-
nig werkzaam zijn. Bodemherbiciden hebben vocht nodig om door de wortels van de 
onkruiden te worden opgenomen. Zonder vocht kunnen deze niet worden opgenomen. 
Er zijn producten die zowel via het blad als via de wortel worden opgenomen zoals pro-
ducten met de combinatie metamitron en quinmerac (type: ‘Goltix Queen’). Deze kun-
nen natuurlijk wel gebruikt worden in droge omstandigheden. 

Jaren die gekenmerkt worden door koude weersomstandigheden met lichte nachtvorst 
en dit laat in het seizoen kunnen zorgen voor de nodige kopzorgen. In deze omstandig-
heden wordt er nog steeds geadviseerd om de onkruiden zo snel mogelijk te bestrijden. 
Er kan een FAR behandeling uitgevoerd worden bij dooi, indien de behandeling niet 
plaatsvindt tussen twee opeenvolgende nachten met nachtvorst. Een behandeling met 
0,6l/ha ‘Betanal’, 0,2l/ha ‘Tramat’, 0,5l/ha ‘Goltix’ en 0,5l/ha olie kan worden uitgevoerd 
op bieten in het kiemlobstadium.  

In een voorjaar met veel regenval zullen bodemherbiciden een goede werkzaamheid 
hebben. Bij sommige producten moet er echter opgelet worden bij toepassingen in 
vooropkomst wanneer veel regen wordt voorspeld. ‘Centium’ wordt dan bijvoorbeeld 
afgeraden. Ook bij de twee eerste naopkomsten kunnen deze bodemherbiciden in natte 
omstandigheden voor selectiviteitsproblemen zorgen (‘Centium’ en lenacil type 
‘Venzar’). 

Gecombineerde onkruidbestrijding 

De gecombineerde onkruidbestrijding begint stilletjes aan populariteit te winnen. Door 
de droge omstandigheden van 2020 konden mechanische doorgangen makkelijker 
ingezet worden en hadden soms een beter effect dan wanneer enkel chemische behan-
delingen werden uitgevoerd. Dit samen met de steeds kleiner wordende lijst aan herbi-
ciden zorgt voor een toenemende interesse in mechanische doorgangen.  

Er werden al verschillende jaren proeven uitgevoerd om het beste tijdstip van toepas-
sing voor een schoffel en/of wiedeg te bepalen. In 2019 viel tijdens het voorjaar gere-
geld regen waardoor de chemische behandelingen een betere werkzaamheid vertoon-
den dan objecten waar chemische én mechanische doorgangen werden uitgevoerd. In 
augustus 2019 werd 100% werkzaamheid bereikt met 5 chemische (FAR) doorgangen 
terwijl bij het object waar maar 2 FAR behandelingen werden uitgevoerd aangevuld 

FAR-memo 2021 Sanne Torfs (KBIVB vzw - IRBAB asbl) 
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FAR 1  FAR 2  Wiedeg  Schoffel 
+ V 

/  Wiedeg  Schoffel 
+ V 

89% 

Tabel 1 : Gecombineerde onkruidbestrijdingsproef in 2020 
Schoffel+V= Schoffelen tussen de rijen + vingerwieders in de rij 

De onkruidbestrijding in de bietenteelt werd vorig jaar grondig door elkaar ge-
schud. Door het droge jaar ondervonden veel landbouwers problemen met de 
opkomst van de bieten wat resulteerde in verschillende stadia van bieten. De 
bestrijding van de onkruiden werd daardoor zeker niet makkelijker. Door de 
droogte was de werkzaamheid van veel herbiciden lager waardoor veel onkrui-
den overbleven. Aanvullende mechanische onkruidbestrijding kan in zulke droge 
jaren mogelijks voor een oplossing  bieden. 2020 was ook het eerste jaar dat het 
Conviso®Smart systeem commercieel kon gebruikt worden. De eerste evaluatie 
van dit systeem bleek alleszins positief.  
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Vorig jaar was het laatste jaar dat de actieve stof ‘desmedifam’ nog kon gebruikt wor-
den. Dit zorgt bij verschillende landbouwers voor een aanpassing van het FAR schema. 
Het KBIVB legde al verschillende jaren proeven aan om een oplossing te bieden voor het 
verdwijnen van de actieve stof.  

Ook de actieve stof chloridazon en ‘Avadex 480 EC’ werden niet hernieuwd. Chloridazon 
en ‘Avadex’ kunnen nog tot 30/06/2021 gebruikt worden waardoor deze nog tijdens het 
voorjaar kunnen opgebruikt worden. 

Er zijn veel andere actieve stoffen die moeten hernieuwd worden in 2021. Op dit mo-
ment werd voor het merendeel een “stop de klok” procedure gestart wat wil weggen 
dat de erkenning nog voor een bepaalde periode verlengd wordt. Indien u graag op de 
hoogte blijft van noodtoelating of de intrekking van actieve stoffen of producten kan u 
zich aanmelden voor de nieuwsbrief van fytoweb. De geactualiseerde lijst met toegela-
ten gewasbeschermingsmiddelen kan u ook steeds via fytoweb (www.fytoweb.be) of 
via onze website (https://www.irbab-kbivb.be/bieten/plantenbescherming/ gewasbe-
schermingsmiddelen/) terug vinden.  

Een programma zonder desmedifam 

De actieve stof desmedifam kon o.a. worden teruggevonden in ‘Betanal Elite’, 
‘Belvedere’ en heel wat andere “kant-en-klaar mengsels”. Door het verlies van deze ac-
tieve stof wordt het lijstje met toegelaten herbiciden met een contactwerking kleiner. 
Deze contactwerking is zeer belangrijk in droge omstandigheden (zie verder). 

In 2018 werd op het KBIVB de vergelijking gemaakt tussen een schema met desmedifam 
en zonder. In het schema met desmedifam werd desmedifam + fenmedifam + ethofu-
mesaat (type ‘Betanal elite’), fenmedifam (type: ‘Betanal’), metamitron (type: ‘Goltix’), 
ethofumesaat (type: ‘Tramat’), clomazone (type: ‘Centium’) en dimethenamide-p (type 
‘Frontier Elite’) toegepast. Daarnaast werd een schema toegepast zonder desmedifam. 
Dit schema bestond uit ‘Tramat’, ‘Goltix’, ‘Centium’ en ‘Frontier Elite’ waarbij de concen-
tratie van ethofumesaat en metamitron werden verhoogd naar 1,5x de dosis ethofume-
saat en 2x de dosis metamitron. Beide schema’s resulteerden in een volledige bestrij-
ding van melganzenvoet.  

In 2019 werd opnieuw een proef aangelegd waarbij een uitgebreid programma met en 
zonder desmedifam werd vergeleken. Uit deze resultaten blijkt dat in gunstige weers-
omstandigheden melganzenvoet goed kon bestreden worden met een klassiek FAR 
schema  ‘Betanal’, ‘Tramat, ‘Goltix’ ‘Frontier Elite’.  

In 2020 werd geen vergelijkend programma meer aangelegd.  

Safari DuoActive in het onkruidbestrijdingsschema 

Sinds 2019 kunnen we ‘Safari DuoActive’ toevoegen aan het onkruidbestrijdingsschema 
in de bieten. ‘Safari DuoActive’ is een product met contact- en bodemwerking op basis 
van triflusulfuron-methyl (7.1%) en lenacil (71.4%). Het heeft een goede werking op 
uitstaande melde, hondspeterselie, bingelkruid, kamille en het heeft ook een zeker wer-
king op melganzenvoet, varkensgras en zwaluwtong. Er kunnen 1 tot 3 behandeling 
uitgevoerd worden. De eerste behandeling met 100g/ha kan vanaf het kiemlob- tot 2-
bladstadium worden uitgevoerd (bij voldoende homogene veldopkomst), maar opgelet 
op kleine bieten en regen kunnen selectiviteitsproblemen opgemerkt worden (lenacil). 
Bij de volgende 2 bespuitingen (vanaf 2-bladstadium) mag de dosis verhoogd worden 
naar 150 g/ha. Wanneer de veldopkomst niet gelijk is (tweewassigheid) moet opgelet 
worden met het tijdstip van toepassing en de dosering. Het product mag ook niet ge-
bruikt worden op lichte gronden zoals zand of zandleem gronden.  

De invloed van weersomstandigheden op onkruiden 

Wat het jaar 2020 ons zeker geleerd heeft is dat goede weersomstandigheden bepalend 
zijn voor de bestrijding van onkruiden. Door een lange droge periode maken onkruiden 
een dikke waslaag aan om zich te verdedigen tegen uitdrogen. Deze dikke waslaag 
maakt de werking van contactmiddelen moeilijker.  

In droge omstandigheden (& droge luchtvochtigheid) wordt aangeraden om de dosis 
olie te verhogen van 0,5l/ha naar 1l/ha. Deze verhoging zal de werkzaamheid van con-
tactmiddelen zoals fenmedifam (type: ‘Betanal’), ethofumesaat (type ‘Tramat’) en 
triflusulfuron-methyl (type: ‘Safari’) verbeteren. Er wordt wel afgeraden om meer dan 
0,5l/ha olie toe te voegen bij temperaturen hoger dan 22°C.  

In zulke droge omstandigheden als in 2020 zullen de bodemwerkende herbiciden wei-
nig werkzaam zijn. Bodemherbiciden hebben vocht nodig om door de wortels van de 
onkruiden te worden opgenomen. Zonder vocht kunnen deze niet worden opgenomen. 
Er zijn producten die zowel via het blad als via de wortel worden opgenomen zoals pro-
ducten met de combinatie metamitron en quinmerac (type: ‘Goltix Queen’). Deze kun-
nen natuurlijk wel gebruikt worden in droge omstandigheden. 

Jaren die gekenmerkt worden door koude weersomstandigheden met lichte nachtvorst 
en dit laat in het seizoen kunnen zorgen voor de nodige kopzorgen. In deze omstandig-
heden wordt er nog steeds geadviseerd om de onkruiden zo snel mogelijk te bestrijden. 
Er kan een FAR behandeling uitgevoerd worden bij dooi, indien de behandeling niet 
plaatsvindt tussen twee opeenvolgende nachten met nachtvorst. Een behandeling met 
0,6l/ha ‘Betanal’, 0,2l/ha ‘Tramat’, 0,5l/ha ‘Goltix’ en 0,5l/ha olie kan worden uitgevoerd 
op bieten in het kiemlobstadium.  

In een voorjaar met veel regenval zullen bodemherbiciden een goede werkzaamheid 
hebben. Bij sommige producten moet er echter opgelet worden bij toepassingen in 
vooropkomst wanneer veel regen wordt voorspeld. ‘Centium’ wordt dan bijvoorbeeld 
afgeraden. Ook bij de twee eerste naopkomsten kunnen deze bodemherbiciden in natte 
omstandigheden voor selectiviteitsproblemen zorgen (‘Centium’ en lenacil type 
‘Venzar’). 

Gecombineerde onkruidbestrijding 

De gecombineerde onkruidbestrijding begint stilletjes aan populariteit te winnen. Door 
de droge omstandigheden van 2020 konden mechanische doorgangen makkelijker 
ingezet worden en hadden soms een beter effect dan wanneer enkel chemische behan-
delingen werden uitgevoerd. Dit samen met de steeds kleiner wordende lijst aan herbi-
ciden zorgt voor een toenemende interesse in mechanische doorgangen.  

Er werden al verschillende jaren proeven uitgevoerd om het beste tijdstip van toepas-
sing voor een schoffel en/of wiedeg te bepalen. In 2019 viel tijdens het voorjaar gere-
geld regen waardoor de chemische behandelingen een betere werkzaamheid vertoon-
den dan objecten waar chemische én mechanische doorgangen werden uitgevoerd. In 
augustus 2019 werd 100% werkzaamheid bereikt met 5 chemische (FAR) doorgangen 
terwijl bij het object waar maar 2 FAR behandelingen werden uitgevoerd aangevuld 
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Tabel 1 : Gecombineerde onkruidbestrijdingsproef in 2020 
Schoffel+V= Schoffelen tussen de rijen + vingerwieders in de rij 

KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT TOT VERBETERING VAN DE BIET VZW

PVBC - PROGRAMMA VOORLICHTING BIET CICHOREI, IN HET KADER VAN DE PRAKTIJKCENTRA
Rubriek opgesteld en medegedeeld onder de verantwoordelijkheid van het KBIVB, met de financiële steun van de Vlaamse overheid.

Molenstraat 45, B-3300 Tienen - info@kbivb.be - www.irbab-kbivb.be

De suikerbiet 
en haar teelttechniek

5



met mechanische doorgangen, er “slechts” 99.7% werkzaamheid werd bereikt.  

In 2020 werd een gelijkaardig protocol opgesteld (Tabel 1) waarbij verschillende chemi-
sche doorgangen werden vervangen door mechanische doorgangen. Samen met de 
schoffel doorgang werden ook vingerwieders ingezet.  

In 2020 werd een zeer slechte werkzaamheid van de chemische behandelingen onder-
vonden (Figuur 1). In tegenstelling tot 2019 werden in 2020 minder onkruiden geteld in 
objecten waar mechanische doorgangen aan werden toegevoegd. Zo werd in 2020 de 
werkzaamheid met 9% verbeterd in het object met zoveel mogelijk mechanische door-
gangen t.o.v. het volledig chemische object. Het object waarbij de chemische doorgang 
van 15 mei (4e  FAR) werd vervangen door een schoffeldoorgang leverde de beste resul-
taten op met een werkzaamheid van maar liefst 97% (Figuur 2). In de toekomst zullen 
meer proeven rond deze gecombineerde onkruidbestrijding worden uitgevoerd om het 
beste tijdstip te bepalen dat een schoffel of wiedeg kan worden ingezet. Hoewel er een 
zeker prijskaartje hangt aan zulke mechanische doorgangen, kunnen deze in droge ja-
ren aan belang winnen.  

Spuittechniek in de akkerbouw 

Het project “Spuittechniek in de akkerbouw onder de loep” liep in februari op zijn einde. 
Dit project werd uitgevoerd in samenwerking met Inagro, LCG en PCA en behandelde 
verschillende teelten zoals maïs, granen, aardappelen en bieten. In dit project werden 
0%, 50% 75% en 90% driftreducerende doppen vergeleken (Tabel 2) met verschillende 
spuittechnieken. De grovere druppels die geproduceerd worden door de driftreduceren-

de doppen zorgen dat de druppels minder makkelijk wegwaaien maar natuurlijk ook 
dat de vloeistof minder fijn verneveld wordt. Dit kan bij veel landbouwers voor twijfels 
zorgen bij het gebruik van zulke doppen. Dit project werd uitgevoerd om na te gaan of 
met de juiste spuittechniek driftreducerende doppen effectief even efficiënt zijn als niet 
driftreducerende doppen. 

Er werden zes verschillende doppen getest met een verschillende druk (2 en 5 bar) en 
een verschillend volume water per hectare (180 en 250 l/ha).  

Uit de onkruidtellingen in september bleek er weinig verschil in werkzaamheid tussen 
de verschillende doppen. Er werd bij alle doppen een werkzaamheid tussen 99,7% en 
100% vastgesteld. Uit eerdere proeven bleek wel dat de luchtmengdoppen in het alge-
meen beter presteerde met een hoger druk. Zeker in koude en droge jaren bleek een 
verhoogde druk belangrijk. Zorg dus steeds voor een voldoende hoge druk bij het spui-
ten met doppen met een hogere driftreducerende klasse (75% of 90%) in bieten. De 
50% driftreducerende is de minimale driftreductieklasse die moet gehanteerd worden. 

Conviso®Smart  

De introductie van de Conviso®Smart techniek in België was een succes.  
Het ras Smart Jitka KWS wordt in deze techniek gecombineerd met het ALS herbicide 
Conviso ® One. In onze proeven merkten wij een heel goede werkzaamheid wanneer het 
product correct werd ingezet. Maar wat betekent dat nu eigenlijk? Het tijdstip dat het 
product wordt ingezet is het moment dat drie belangrijke onkruiden nl. melganzenvoet, 
uitstaande melde en ereprijs (Figuur 3) zich in het 2-bladstadium (maximaal 4-
bladstadium) bevinden.  

 

 

 

 

 

Het product moet ook steeds gecombineerd worden met partners met een niet-ALS 
werking. Deze partners worden steeds toegevoegd om resistente onkruiden te vermij-
den. Tijdens de eerste bespuiting wordt 0,5l/ ha Conviso®One gecombineerd met 1 tot 
2l/ha ‘Betanal’, 0,25 l/ha ‘Tramat’ en 0,5 l/ha olie. De volgende en tevens laatste behan-
deling vindt plaats 10 tot 21 dagen later, afhankelijk van het stadium (2-blad) van de 
drie belangrijke onkruiden. Tijdens de 2e bespuiting kunnen er drie mogelijk scenario’s 
gevolgd worden.  

- Er zijn geen nieuwe kiemende onkruiden. Er wordt dan gekozen 0,5l/ ha Convi-
so®One, 0,5l/ ha ‘Frontier’ of ‘Dual’ en 0,5l/ ha olie. 

- Er zijn weinig nieuwe kiemende onkruiden. Er wordt gekozen voor 0,5l/ ha Convi-
so®One, 1 tot 2l/ha ‘Betanal’, 0,25 l/ha ‘Tramat’ en 0,5 l/ha olie. 

- Er zijn veel nieuwe kiemende onkruiden. Er wordt gekozen voor 0,5l/ ha Convi-
so®One, 1 tot 2l/ha ‘Betanal’, 0,25 l/ha ‘Tramat’, 0,5l/ ha ‘Frontier’ of ‘Dual’ en 0,5l/ 
ha olie. 

Deze aanpak werd gedemonstreerd in een demoveld op het proefbedrijf in Lennik 
waarbij de vergelijking werd gemaakt met foutief gebruik van de techniek (Tabel 3). Dit 
toont aan dat de beste werking wordt bekomen met het tweemalig gebruik van 0,5l/ha 
Conviso met partners op het geschikte moment. 

Opgelet: het ras Smart Jitka KWS is wel gevoelig voor Cercospora. In onze proeven merk-
ten wij ook een aantal schietende bietenplanten. Deze moeten zo snel mogelijk verwij-
derd worden om ALS-tolerante onkruidbieten te vermijden.  

23 april 
(melganzenvoet in 
2‐bladstadium)

5 mei 13 mei 22 mei Aantal resterende 
onkruiden

Conviso 1 L / / Conviso 1L + olie / 8

Conviso 2x 0,5 L 
zonder partners

Conviso 0,5L + 
olie /

Conviso 0,5L + 
olie / 4,25

Conviso 2x 0,5 L met 
partner maar te laat /

Conviso (0,5l) + 
olie + partners /

Conviso (0,5l) + 
olie + partners 0,75

Conviso 2x 0,5 L met 
partners (scenario 2)

Conviso 0,5L + 
olie + partners /

Conviso 0,5L + 
olie + partners / 0,25

spuitdop  doptype  driftreductie  Geteste spuitdruk 
Teejet XR 110 03  Standaard spleetdop  0% (niet toegelaten)  2 bar 
Teejet DG 110 03  Driftreducerende 

spleetdop 
50%  2 bar 

Agrotop Airmix 110 03  Lage druk 
luchtmengdop 

50%  2bar 

Albuz AVI 110 03  Luchtmengdop  75%  2 en 5 bar 
Lechler ID3 120 03  Luchtmengdop  90%  2 en 5 bar 
Lechler IDKT 120 03  Tweewaaier‐

luchtmengdop 
50%  2 en 5 bar 

Figuur 1: Chemische onkruidbestrijding (5 FAR-behandelingen) 

Figuur 2: Gecombineerde onkruidbestrijding. Vierde FAR-behandeling werd vervangen 
door een schoffel doorgang.  

Tabel 2: verschillende uitgeteste spleetdoppen .  

Tabel 3: demonstratie van het juist gebruik van de Conviso®Smart techniek 

 

 

Verwachte dominante flora Product Dosis/ha in normale grond 

‘FIESTA’ (*1) 3 l/ha (*2)

'KEZURO' (*6) 3 l/ha

'CENTIUM'(*3) 50-75 ml/ha

(+‘GOLTIX') (+1,5 à 2 l of kg/ha) 

‘PYRAMIN’(*4) 2,5 l/ha (*2)

of ‘GOLTIX’ (*5) 2 kg of l/ha (*2)

VO FACULTATIEF  voor bingelkruid, 
kruisbloemigen, varkensgras

‘PYRAMIN’(*4) 2,5 l/ha  (*2)

(*6) Maximale dosis van 'Kezuro' (571 g/l metamitron + 71 g/l quinmerac) is 3,5l/ha. 

(*5) Voor alle producten 'Goltix’ aan 700 g/l is de max. totale dosis 5 L/ha/jaar.

Kamille (sterke aanwezigheid) 

VOOROPKOMST : hoeft geen standaard te zijn!
Deze kan :
- de onkruidopkomst van breedbladige onkruiden sterk beperken of onkruiden "gevoeliger" maken 
voor de NO behandelingen
- kan nuttig zijn indien door natte omstandigheden pas laat uw NO kan starten
Deze kan weggelaten worden bij : 
- het tijdig uitvoeren van de eerste NO behandeling
- zeer late zaai 
- velden waar weinig onkruiden, probleemonkruiden worden verwacht
- in zeer droge omstandigheden = beperkte werking van deze bodemherbiciden
Deze wordt (max. 2 à 3 dagen na zaai) aangeraden bij :
- velden met probleemonkruiden, qua aantal en soort (zie hieronder)

Bingelkruid 
(+ Kleefkruid, hondspeterselie & 
gevlekte scheerling) 
Indien ook kamille

OPMERKINGEN : Toepassing van 'DUAL' of 'FRONTIER ELITE' in VO = VERBODEN (erkend vanaf 
4 blad stadium biet) kan leiden tot plantenverlies in natte omstandigheden.

(*2) Zware gronden : dosis vermeerderen met een factor 1,5 wanneer toegelaten. 

(*3) 'Centium' : afgeraden als VO in lichte of humusarme gronden, indien veel regen. Niet 
toegelaten in mengsel met 'Pyramin' of andere producten met chloridazon als actieve stof. Max. 
200 ml Centium in VO en NO samen. 
(*4) Dosis voor 'Pyramin’ aan 520 g/l, max. erkende dosis is 5L in VO. Voor 430 g/l chloridazon, max. 
erkende dosis is 2,5L in VO. Dosis chloridazon is beperkt tot 2,6 g/ha w.s. per 3 jaar.

(*1) 'FIESTA NEW', 'Pyramin' en producten op basis van chloridazon nog toegelaten tot 30/06/2021

Kleefkruid, hondspeterselie & 
gevlekte scheerling 

'Matrigon 100 g/l' (1,2 tot 1,5 l + olie) op meer ontwikkelde planten (niet in FAR-mengsel)

SPUITVOLUME
goede werking tussen 100 en 300 l/ha

GEBRUIK van minerale of plantaardige OLIE

CICHOREIOPSLAG en DISTELS

Nuttig om werking van FAR mengsel te verbeteren 
Onmisbaar bij sommige grassenmiddelen, zie tabel op pagina 4

300 tot 400 l/ha aanbevolen bij droog weer en/of op afgeharde onkruiden 

Dosis: 0,5-1 l/ha afh. van weersomstandigheden
Te vermijden bij hoge temperaturen (vanaf 22°C in schaduw)

De geësterifieerde koolzaad oliën (formuleringstype EC) mogen in het FAR mengsel gefractioneerd 
worden toegepast aan 0,3-1,0 l/ha, met een max. van 2 l/ha indien in menging met één enkel herbicide, 
max. 4 toepassingen per teelt (vb. Mero, Actirob B, Natol, Vegetop, Tipo).  De geësterifieerde koolzaad 
oliënmet formuleringstype EW: 1l in max 150l/ha, 4 toepassingen per teelt (vb. Gaon, Zarado).  

(*1) De aardappelopslag behandelen wanneer die 8 à 15 cm hoog is, dit is meestal pas vanaf het 4 blad stadium 
van de biet, indien de opslag toch vroeger ontwikkelt de dosis 'Betanal' verhogen.
(*2) Voeg steeds 0,5 à 1 l/ha olie toe.

(kiem- tot 2-blad biet)(*1) 'Betanal' 1l + 'Tramat' 0,2 l + 'Goltix' 0,5 l (*2)

4-6 blad 'Betanal' 1,5 l + 'Tramat' 0,3 l + 'Frontier' 0,4 -0,5 l of  'Dual' 0,3-0,5 l (*2)

voorbij 6 blad 'Betanal' 3 l + 'Tramat' 0,4 l + 'Frontier' 0,5 l of  'Dual' 0,5-0,65 l (*2)

+ 0,5 l/ha 'Matrigon 100 g/l' in groeizame omstandigheden bij hoge luchtvochtigheid

AARDAPPELOPSLAG
Preventief :
- rooi aardappelen verzorgen
- knollen laten bevriezen aan oppervlakte, ploegen na winter
Curatief :
- lokale behandelingen met glyfosaat (bij weinig opslag)
- onkruidstrijkers met glyfosaat (bij hoge aantallen)
- met selectieve middelen = duur en onvolledig = enkel loofdoding
- niet alle aardappelrassen even gevoelig voor selectieve middelen :
                  * goede loofafbranding voor : Bintje
                  * matig gevoelig : Felsina, Ramos
                  * weinig gevoelig : Agria, Innovator, Challenger, Asterix, Charlotte, Saturna, Victoria

Aanbevolen schema bestrijding aardappelopslag in suikerbiet
Stadium biet Spuitmengsel (dosissen in l/ha)

CONTACTMIDDELEN 
Componenten "F" en "A" 

Klassieke flora : 'BETANAL 160' 0,6 (*a) - 1,5 'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 
= flora die hieronder +'TRAMAT 500' 0,15 - 0,4 (*b)  of 'PYRAMIN 520' 0,5 - 1 l

niet vermeld staat + olie 0,5 - 1 (*c) of 'DUAL' (*d) 0,5 - 0,65 l 

of 'FRONTIER' (*d) 0,3 - 0,5 l 

Melganzevoet (*a), melde, varkensgras (*2), kamille (*2), 
duivenkervel, akkerviooltje 

" 'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 

 'DUAL'(*d) 0,5 - 0,65 l 
of 'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 

of 'FRONTIER' (*d) 0,3 - 0,5 l 

Hondspeterselie (*2) (*3) 'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 
Gevlekte scheerling (*2) (*3) of 'FRONTIER' (*d) 0,3 - 0,5 l 

of 'CENTIUM'-'FRONTIER' (*6) 50 ml + 0,3 - 0,4 l
'PYRAMIN 520' 0,5 - 1 l

of 'FRONTIER' (*d) 0,3 - 0,5 l 

of 'CENTIUM'(*6) 50 ml

Herik, knopherik, koolzaadopslag , zwaluwtong (*2) “ 'PYRAMIN 520' 0,5 - 1 l
Gemengde flora : Melganzevoet, varkensgras,      'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 
samen met bingelkruid, melde                              + 'VENZAR 500 sc‘ (*5) + max. 150 ml
of samen met kruisbloemigen of  'FRONTIER ' (*d) 0,3 - 0,5 l 

of 'CENTIUM'-'FRONTIER' (*6) 50 ml + 0,3 - 0,4 l
Kleefkruid (veel)                    zoals hierboven      '+ AVADEX 0,5 - 1 (*4) 'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 

Papegaaiekruid (*2)                                     'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 

FAR SYSTEEM in NAOPKOMST - BESTRIJDING DICOTYLE ONKRUIDSOORTEN
dosissen in deze tabel voor KIEMLOBSTADIUM ONKRUID tot 2 BLAD stadium ONKRUID

GEBRUIK STEEDS DE LAAGSTE VERMELDE DOSIS (l/ha) VOOR ONKRUIDEN IN HET KIEMLOBSTADIUM
Dominante onkruidsoorten + BODEMHERBICIDE 

Component "R" 

+'Safari' (*2)

Zwarte nachtschade, hanepoot                                 “ 

“ 

“ 

(*4) AVADEX  : kan ook ‘Tramat’ vervangen (indien geen bingelkruid of varkensgras). AVADEX nog toegelaten tot 30/06/2021

(*5) Toevoeging van VENZAR 500 sc : kan worden toegepast vanaf begin 2-blad van de biet aan maximum 150 ml (wettelijk: te fractioneren met interval 7 tot 14d, totaal max. 1l/ha, max. 500 g lenacil/ha/ 3jaar), afgeraden in 
koude en natte omstandigheden of op lichte gronden.
(*6) Flora waarbij 'CENTIUM' toevoegen aan het schema een goede werking heeft zijn: bingelkruid, melganzevoet, hondspeterselie, gevlekte scheerling, zwaluwtong, varkensgras, perzikkruid, zwarte nachtschade, kruiskruid en 
kleefkruid. 'CENTIUM' kan toegepast worden vanaf het 4-6 blad stadium van de biet in menging met 'Betanal' en 'Tramat' (best SC/SE formuleringen). Mag wettelijk niet gemengd worden met 'Pyramin'. Mengen met 'Goltix' aan 
lage dosis (0.3-0.5 L/ha) is mogelijk en noodzakelijk indien ook melde aanwezig is op het perceel. 'CENTIUM' niet mengen met 'Venzar', Avadex 480 of grassenmiddelen. Uit voorzorg kan men beter geen 'Venzar' gebruiken in een 
schema waar in een later stadium 'CENTIUM' zal worden toegepast. Maar in situaties waar zowel melde als bingelkruid voorkomt op het perceel en men zowel 'Venzar' als'CENTIUM' wenst te gebruiken in de FAR behandelingen, 
positioneer dan de 'Venzar' bij NO2 en pas dan 'CENTIUM' toe bij NO4/NO5. Voor het toepassen van grassenmiddelen dient men minstens 5 dagen tussen een FAR behandeling met 'CENTIUM' en de toepassing van een 
grassenmiddel te laten. De dosis (100ml/ha 'CENTIUM', toegepast zonder 'Betanal' of 'Tramat') of (50ml 'CENTIUM'+ 0,3-0,4 L 'FRONTIER') kan als laatste behandeling om nawerking te garanderen. Om een goede nawerking van 
'CENTIUM' te garanderen moet de cummulatieve dosis 120 à 150 ml zijn. Bij toepassing van'CENTIUM' treedt tijdelijke witverkleuring van de bieten op, indien de gebruiksvoorwaarden gerespecteerd worden zijn deze zonder 

 gevolg voor de opbrengst. 

Bingelkruid (*2)                                    

(*a) In geval van belangrijke bezetting van melganzevoet : bij eerste behandeling dosis 'Betanal' verhogen met 50% 
(*b) De dosis 'TRAMAT 500' mag 0,3l/ha niet overschrijden in het kiemlobstadium van de biet
(*c) zie kader gebruik van minerale of plantaardige olie
(*d) 'DUAL' of 'FRONTIER' nooit voor 4 blad stadium van de biet, indien toegepast in mengsel mag men max. 0,5 l 'FRONTIER' gebruiken, voor 'DUAL' mag men max. 0,65 l gebruiken en dit in mengsel met andere herbiciden.

(*2) FLORA WAARTEGEN 'SAFARI' KAN INGESCHAKELD WORDEN ('Safari' niet toepassen voor 70% opkomst van de bieten, dosis op dat moment max. 15 g) :
- Herik, knopherik, kamille, varkensgras, papegaaiekruid, opslag van koolzaad en facelia, melkdistel, veerdelig tandzaad en stekelnoot : 15 tot 20 g/ha 
- Hondspeterselie & gevlekte scheerling :  30 g/ha
- Bingelkruid : betere werking met toevoeging van 10 g/ha voor bingelkruid in 2 blad stadium, dit indien de dosis ‘Betanal’ te laag is of indien ‘Goltix’ als enig bodemherbicide wordt gebruikt (zonder bv 'Pyramin' of 'Frontier').

(*3) FLORA WAARTEGEN 'MATRIGON 100 g/l' KAN INGESCHAKELD WORDEN (0,5 l/ha) : Hondspeterselie, gevlekte scheerling, veerdelig tandzaad, stekelnoot en doornappel : Vanaf het 1-bladstadium van het onkruid en vanaf het 
2-bladstadium van de biet en bij groeizaam weer. 

 

Verwachte dominante flora Product Dosis/ha in normale grond 

‘FIESTA’ 
(*1)

3 l/ha
 (*2)

'KEZURO'
 (*6)

3 l/ha

'CENTIUM'
(*3) 50-75 ml/ha

(+‘GOLTIX') (+1,5 à 2 l of kg/ha) 

‘PYRAMIN’
(*4) 

2,5 l/ha 
(*2)

of ‘GOLTIX’ 
(*5) 

2 kg of l/ha
 (*2)

VO FACULTATIEF  voor bingelkruid, 
kruisbloemigen, varkensgras

‘PYRAMIN’
(*4)

2,5 l/ha  
(*2)

(*6) Maximale dosis van 'Kezuro' (571 g/l metamitron + 71 g/l quinmerac) is 3,5l/ha. 

(*5) Voor alle producten 'Goltix’ aan 700 g/l is de max. totale dosis 5 L/ha/jaar.

Kamille (sterke aanwezigheid) 

VOOROPKOMST : hoeft geen standaard te zijn!
Deze kan :
- de onkruidopkomst van breedbladige onkruiden sterk beperken of onkruiden "gevoeliger" maken 
voor de NO behandelingen
- kan nuttig zijn indien door natte omstandigheden pas laat uw NO kan starten
Deze kan weggelaten worden bij : 
- het tijdig uitvoeren van de eerste NO behandeling
- zeer late zaai 
- velden waar weinig onkruiden, probleemonkruiden worden verwacht
- in zeer droge omstandigheden = beperkte werking van deze bodemherbiciden
Deze wordt (max. 2 à 3 dagen na zaai) aangeraden bij :
- velden met probleemonkruiden, qua aantal en soort (zie hieronder)

Bingelkruid 
(+ Kleefkruid, hondspeterselie & 
gevlekte scheerling) 
Indien ook kamille

OPMERKINGEN : Toepassing van 'DUAL' of 'FRONTIER ELITE' in VO = VERBODEN (erkend vanaf 
4 blad stadium biet) kan leiden tot plantenverlies in natte omstandigheden.

(*2) Zware gronden : dosis vermeerderen met een factor 1,5 wanneer toegelaten. 

(*3) 'Centium' : afgeraden als VO in lichte of humusarme gronden, indien veel regen. Niet 
toegelaten in mengsel met 'Pyramin' of andere producten met chloridazon als actieve stof. Max. 
200 ml Centium in VO en NO samen. 
(*4) Dosis voor 'Pyramin’ aan 520 g/l, max. erkende dosis is 5L in VO. Voor 430 g/l chloridazon, max. 
erkende dosis is 2,5L in VO. Dosis chloridazon is beperkt tot 2,6 g/ha w.s. per 3 jaar.

(*1) 'FIESTA NEW', 'Pyramin' en producten op basis van chloridazon nog toegelaten tot 30/06/2021

Kleefkruid, hondspeterselie & 
gevlekte scheerling 

'Matrigon 100 g/l' (1,2 tot 1,5 l + olie) op meer ontwikkelde planten (niet in FAR-mengsel)

SPUITVOLUME
goede werking tussen 100 en 300 l/ha

GEBRUIK van minerale of plantaardige OLIE

CICHOREIOPSLAG en DISTELS

Nuttig om werking van FAR mengsel te verbeteren 
Onmisbaar bij sommige grassenmiddelen, zie tabel op pagina 4

300 tot 400 l/ha aanbevolen bij droog weer en/of op afgeharde onkruiden 

Dosis: 0,5-1 l/ha afh. van weersomstandigheden
Te vermijden bij hoge temperaturen (vanaf 22°C in schaduw)

De geësterifieerde koolzaad oliën (formuleringstype EC) mogen in het FAR mengsel gefractioneerd 
worden toegepast aan 0,3-1,0 l/ha, met een max. van 2 l/ha indien in menging met één enkel herbicide, 
max. 4 toepassingen per teelt (vb. Mero, Actirob B, Natol, Vegetop, Tipo).  De geësterifieerde koolzaad 
oliënmet formuleringstype EW: 1l in max 150l/ha, 4 toepassingen per teelt (vb. Gaon, Zarado).  

(*1) De aardappelopslag behandelen wanneer die 8 à 15 cm hoog is, dit is meestal pas vanaf het 4 blad stadium 
van de biet, indien de opslag toch vroeger ontwikkelt de dosis 'Betanal' verhogen.
(*2) Voeg steeds 0,5 à 1 l/ha olie toe.

(kiem- tot 2-blad biet)
(*1)

'Betanal' 1l + 'Tramat' 0,2 l + 'Goltix' 0,5 l
 (*2)

4-6 blad 'Betanal' 1,5 l + 'Tramat' 0,3 l + 'Frontier' 0,4 -0,5 l of  'Dual' 0,3-0,5 l 
(*2)

voorbij 6 blad 'Betanal' 3 l + 'Tramat' 0,4 l + 'Frontier' 0,5 l of  'Dual' 0,5-0,65 l
 (*2)

+ 0,5 l/ha 'Matrigon 100 g/l' in groeizame omstandigheden bij hoge luchtvochtigheid

AARDAPPELOPSLAG
Preventief :
- rooi aardappelen verzorgen
- knollen laten bevriezen aan oppervlakte, ploegen na winter
Curatief :
- lokale behandelingen met glyfosaat (bij weinig opslag)
- onkruidstrijkers met glyfosaat (bij hoge aantallen)
- met selectieve middelen = duur en onvolledig = enkel loofdoding
- niet alle aardappelrassen even gevoelig voor selectieve middelen :
                  * goede loofafbranding voor : Bintje
                  * matig gevoelig : Felsina, Ramos
                  * weinig gevoelig : Agria, Innovator, Challenger, Asterix, Charlotte, Saturna, Victoria

Aanbevolen schema bestrijding aardappelopslag in suikerbiet
Stadium biet Spuitmengsel (dosissen in l/ha)

CONTACTMIDDELEN 
Componenten "F" en "A" 

Klassieke flora : 'BETANAL 160' 0,6 
(*a)

 - 1,5 'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 
= flora die hieronder +'TRAMAT 500' 0,15 - 0,4 

(*b)  of 'PYRAMIN 520' 0,5 - 1 l
niet vermeld staat + olie 0,5 - 1 

(*c)
of 'DUAL'

 (*d) 0,5 - 0,65 l 

of 'FRONTIER' 
(*d) 0,3 - 0,5 l 

Melganzevoet 
(*a)

, melde, varkensgras 
(*2)

,
 
kamille 

(*2)
, 

duivenkervel, akkerviooltje 
" 'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 

 'DUAL'
(*d) 

0,5 - 0,65 l 
of 'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 

of 'FRONTIER' 
(*d) 

0,3 - 0,5 l 

Hondspeterselie 
(*2)

 
(*3) 'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 

Gevlekte scheerling (*2) (*3) of 'FRONTIER' 
(*d) 

0,3 - 0,5 l 
of 'CENTIUM'-'FRONTIER'

 (*6)
50 ml + 0,3 - 0,4 l

'PYRAMIN 520' 0,5 - 1 l

of 'FRONTIER' 
(*d) 0,3 - 0,5 l 

of 'CENTIUM'
(*6) 50 ml

Herik, knopherik, koolzaadopslag , zwaluwtong 
(*2)

“ 'PYRAMIN 520' 0,5 - 1 l
Gemengde flora : Melganzevoet, varkensgras,      'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 
samen met bingelkruid, melde                              + 'VENZAR 500 sc‘ 

(*5) 
+ max. 150 ml

of samen met kruisbloemigen of  'FRONTIER ' 
(*d) 

0,3 - 0,5 l 
of 'CENTIUM'-'FRONTIER'

 (*6)
50 ml + 0,3 - 0,4 l

Kleefkruid (veel)                    zoals hierboven      '+ AVADEX 0,5 - 1 
(*4) 

'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 

Papegaaiekruid 
(*2)                                     'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 

FAR SYSTEEM in NAOPKOMST - BESTRIJDING DICOTYLE ONKRUIDSOORTEN
dosissen in deze tabel voor KIEMLOBSTADIUM ONKRUID tot 2 BLAD stadium ONKRUID

GEBRUIK STEEDS DE LAAGSTE VERMELDE DOSIS (l/ha) VOOR ONKRUIDEN IN HET KIEMLOBSTADIUM
Dominante onkruidsoorten + BODEMHERBICIDE 

Component "R" 

+'Safari'
 (*2)

Zwarte nachtschade, hanepoot                                 “ 

“ 

“ 

(*4) AVADEX  : kan ook ‘Tramat’ vervangen (indien geen bingelkruid of varkensgras). AVADEX nog toegelaten tot 30/06/2021

(*5) Toevoeging van VENZAR 500 sc : kan worden toegepast vanaf begin 2-blad van de biet aan maximum 150 ml (wettelijk: te fractioneren met interval 7 tot 14d, totaal max. 1l/ha, max. 500 g lenacil/ha/ 3jaar), afgeraden in 
koude en natte omstandigheden of op lichte gronden.
(*6) Flora waarbij 'CENTIUM' toevoegen aan het schema een goede werking heeft zijn: bingelkruid, melganzevoet, hondspeterselie, gevlekte scheerling, zwaluwtong, varkensgras, perzikkruid, zwarte nachtschade, kruiskruid en 
kleefkruid. 'CENTIUM' kan toegepast worden vanaf het 4-6 blad stadium van de biet in menging met 'Betanal' en 'Tramat' (best SC/SE formuleringen). Mag wettelijk niet gemengd worden met 'Pyramin'. Mengen met 'Goltix' aan 
lage dosis (0.3-0.5 L/ha) is mogelijk en noodzakelijk indien ook melde aanwezig is op het perceel. 'CENTIUM' niet mengen met 'Venzar', Avadex 480 of grassenmiddelen. Uit voorzorg kan men beter geen 'Venzar' gebruiken in een 
schema waar in een later stadium 'CENTIUM' zal worden toegepast. Maar in situaties waar zowel melde als bingelkruid voorkomt op het perceel en men zowel 'Venzar' als'CENTIUM' wenst te gebruiken in de FAR behandelingen, 
positioneer dan de 'Venzar' bij NO2 en pas dan 'CENTIUM' toe bij NO4/NO5. Voor het toepassen van grassenmiddelen dient men minstens 5 dagen tussen een FAR behandeling met 'CENTIUM' en de toepassing van een 
grassenmiddel te laten. De dosis (100ml/ha 'CENTIUM', toegepast zonder 'Betanal' of 'Tramat') of (50ml 'CENTIUM'+ 0,3-0,4 L 'FRONTIER') kan als laatste behandeling om nawerking te garanderen. Om een goede nawerking van 
'CENTIUM' te garanderen moet de cummulatieve dosis 120 à 150 ml zijn. Bij toepassing van'CENTIUM' treedt tijdelijke witverkleuring van de bieten op, indien de gebruiksvoorwaarden gerespecteerd worden zijn deze zonder 

 gevolg voor de opbrengst. 

Bingelkruid 
(*2)                                    

(*a) In geval van belangrijke bezetting van melganzevoet : bij eerste behandeling dosis 'Betanal' verhogen met 50% 
(*b) De dosis 'TRAMAT 500' mag 0,3l/ha niet overschrijden in het kiemlobstadium van de biet
(*c) zie kader gebruik van minerale of plantaardige olie
(*d) 'DUAL' of 'FRONTIER' nooit voor 4 blad stadium van de biet, indien toegepast in mengsel mag men max. 0,5 l 'FRONTIER' gebruiken, voor 'DUAL' mag men max. 0,65 l gebruiken en dit in mengsel met andere herbiciden.

(*2) FLORA WAARTEGEN 'SAFARI' KAN INGESCHAKELD WORDEN ('Safari' niet toepassen voor 70% opkomst van de bieten, dosis op dat moment max. 15 g) :
- Herik, knopherik, kamille, varkensgras, papegaaiekruid, opslag van koolzaad en facelia, melkdistel, veerdelig tandzaad en stekelnoot : 15 tot 20 g/ha 
- Hondspeterselie & gevlekte scheerling :  30 g/ha
- Bingelkruid : betere werking met toevoeging van 10 g/ha voor bingelkruid in 2 blad stadium, dit indien de dosis ‘Betanal’ te laag is of indien ‘Goltix’ als enig bodemherbicide wordt gebruikt (zonder bv 'Pyramin' of 'Frontier').

(*3) FLORA WAARTEGEN 'MATRIGON 100 g/l' KAN INGESCHAKELD WORDEN (0,5 l/ha) : Hondspeterselie, gevlekte scheerling, veerdelig tandzaad, stekelnoot en doornappel : Vanaf het 1-bladstadium van het onkruid en vanaf het 
2-bladstadium van de biet en bij groeizaam weer. 

met mechanische doorgangen, er “slechts” 99.7% werkzaamheid werd bereikt.  

In 2020 werd een gelijkaardig protocol opgesteld (Tabel 1) waarbij verschillende chemi-
sche doorgangen werden vervangen door mechanische doorgangen. Samen met de 
schoffel doorgang werden ook vingerwieders ingezet.  

In 2020 werd een zeer slechte werkzaamheid van de chemische behandelingen onder-
vonden (Figuur 1). In tegenstelling tot 2019 werden in 2020 minder onkruiden geteld in 
objecten waar mechanische doorgangen aan werden toegevoegd. Zo werd in 2020 de 
werkzaamheid met 9% verbeterd in het object met zoveel mogelijk mechanische door-
gangen t.o.v. het volledig chemische object. Het object waarbij de chemische doorgang 
van 15 mei (4e  FAR) werd vervangen door een schoffeldoorgang leverde de beste resul-
taten op met een werkzaamheid van maar liefst 97% (Figuur 2). In de toekomst zullen 
meer proeven rond deze gecombineerde onkruidbestrijding worden uitgevoerd om het 
beste tijdstip te bepalen dat een schoffel of wiedeg kan worden ingezet. Hoewel er een 
zeker prijskaartje hangt aan zulke mechanische doorgangen, kunnen deze in droge ja-
ren aan belang winnen.  

Spuittechniek in de akkerbouw 

Het project “Spuittechniek in de akkerbouw onder de loep” liep in februari op zijn einde. 
Dit project werd uitgevoerd in samenwerking met Inagro, LCG en PCA en behandelde 
verschillende teelten zoals maïs, granen, aardappelen en bieten. In dit project werden 
0%, 50% 75% en 90% driftreducerende doppen vergeleken (Tabel 2) met verschillende 
spuittechnieken. De grovere druppels die geproduceerd worden door de driftreduceren-

de doppen zorgen dat de druppels minder makkelijk wegwaaien maar natuurlijk ook 
dat de vloeistof minder fijn verneveld wordt. Dit kan bij veel landbouwers voor twijfels 
zorgen bij het gebruik van zulke doppen. Dit project werd uitgevoerd om na te gaan of 
met de juiste spuittechniek driftreducerende doppen effectief even efficiënt zijn als niet 
driftreducerende doppen. 

Er werden zes verschillende doppen getest met een verschillende druk (2 en 5 bar) en 
een verschillend volume water per hectare (180 en 250 l/ha).  

Uit de onkruidtellingen in september bleek er weinig verschil in werkzaamheid tussen 
de verschillende doppen. Er werd bij alle doppen een werkzaamheid tussen 99,7% en 
100% vastgesteld. Uit eerdere proeven bleek wel dat de luchtmengdoppen in het alge-
meen beter presteerde met een hoger druk. Zeker in koude en droge jaren bleek een 
verhoogde druk belangrijk. Zorg dus steeds voor een voldoende hoge druk bij het spui-
ten met doppen met een hogere driftreducerende klasse (75% of 90%) in bieten. De 
50% driftreducerende is de minimale driftreductieklasse die moet gehanteerd worden. 

Conviso®Smart  

De introductie van de Conviso®Smart techniek in België was een succes.  
Het ras Smart Jitka KWS wordt in deze techniek gecombineerd met het ALS herbicide 
Conviso ® One. In onze proeven merkten wij een heel goede werkzaamheid wanneer het 
product correct werd ingezet. Maar wat betekent dat nu eigenlijk? Het tijdstip dat het 
product wordt ingezet is het moment dat drie belangrijke onkruiden nl. melganzenvoet, 
uitstaande melde en ereprijs (Figuur 3) zich in het 2-bladstadium (maximaal 4-
bladstadium) bevinden.  

 

 

 

 

 

Het product moet ook steeds gecombineerd worden met partners met een niet-ALS 
werking. Deze partners worden steeds toegevoegd om resistente onkruiden te vermij-
den. Tijdens de eerste bespuiting wordt 0,5l/ ha Conviso®One gecombineerd met 1 tot 
2l/ha ‘Betanal’, 0,25 l/ha ‘Tramat’ en 0,5 l/ha olie. De volgende en tevens laatste behan-
deling vindt plaats 10 tot 21 dagen later, afhankelijk van het stadium (2-blad) van de 
drie belangrijke onkruiden. Tijdens de 2e bespuiting kunnen er drie mogelijk scenario’s 
gevolgd worden.  

- Er zijn geen nieuwe kiemende onkruiden. Er wordt dan gekozen 0,5l/ ha Convi-
so®One, 0,5l/ ha ‘Frontier’ of ‘Dual’ en 0,5l/ ha olie. 

- Er zijn weinig nieuwe kiemende onkruiden. Er wordt gekozen voor 0,5l/ ha Convi-
so®One, 1 tot 2l/ha ‘Betanal’, 0,25 l/ha ‘Tramat’ en 0,5 l/ha olie. 

- Er zijn veel nieuwe kiemende onkruiden. Er wordt gekozen voor 0,5l/ ha Convi-
so®One, 1 tot 2l/ha ‘Betanal’, 0,25 l/ha ‘Tramat’, 0,5l/ ha ‘Frontier’ of ‘Dual’ en 0,5l/ 
ha olie. 

Deze aanpak werd gedemonstreerd in een demoveld op het proefbedrijf in Lennik 
waarbij de vergelijking werd gemaakt met foutief gebruik van de techniek (Tabel 3). Dit 
toont aan dat de beste werking wordt bekomen met het tweemalig gebruik van 0,5l/ha 
Conviso met partners op het geschikte moment. 

Opgelet: het ras Smart Jitka KWS is wel gevoelig voor Cercospora. In onze proeven merk-
ten wij ook een aantal schietende bietenplanten. Deze moeten zo snel mogelijk verwij-
derd worden om ALS-tolerante onkruidbieten te vermijden.  
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Figuur 1: Chemische onkruidbestrijding (5 FAR-behandelingen) 

Figuur 2: Gecombineerde onkruidbestrijding. Vierde FAR-behandeling werd vervangen 
door een schoffel doorgang.  

Tabel 2: verschillende uitgeteste spleetdoppen .  

Tabel 3: demonstratie van het juist gebruik van de Conviso®Smart techniek 
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zorgen bij het gebruik van zulke doppen. Dit project werd uitgevoerd om na te gaan of 
met de juiste spuittechniek driftreducerende doppen effectief even efficiënt zijn als niet 
driftreducerende doppen. 

Er werden zes verschillende doppen getest met een verschillende druk (2 en 5 bar) en 
een verschillend volume water per hectare (180 en 250 l/ha).  

Uit de onkruidtellingen in september bleek er weinig verschil in werkzaamheid tussen 
de verschillende doppen. Er werd bij alle doppen een werkzaamheid tussen 99,7% en 
100% vastgesteld. Uit eerdere proeven bleek wel dat de luchtmengdoppen in het alge-
meen beter presteerde met een hoger druk. Zeker in koude en droge jaren bleek een 
verhoogde druk belangrijk. Zorg dus steeds voor een voldoende hoge druk bij het spui-
ten met doppen met een hogere driftreducerende klasse (75% of 90%) in bieten. De 
50% driftreducerende is de minimale driftreductieklasse die moet gehanteerd worden. 

Conviso®Smart  

De introductie van de Conviso®Smart techniek in België was een succes.  
Het ras Smart Jitka KWS wordt in deze techniek gecombineerd met het ALS herbicide 
Conviso ® One. In onze proeven merkten wij een heel goede werkzaamheid wanneer het 
product correct werd ingezet. Maar wat betekent dat nu eigenlijk? Het tijdstip dat het 
product wordt ingezet is het moment dat drie belangrijke onkruiden nl. melganzenvoet, 
uitstaande melde en ereprijs (Figuur 3) zich in het 2-bladstadium (maximaal 4-
bladstadium) bevinden.  

 

 

 

 

 

Het product moet ook steeds gecombineerd worden met partners met een niet-ALS 
werking. Deze partners worden steeds toegevoegd om resistente onkruiden te vermij-
den. Tijdens de eerste bespuiting wordt 0,5l/ ha Conviso®One gecombineerd met 1 tot 
2l/ha ‘Betanal’, 0,25 l/ha ‘Tramat’ en 0,5 l/ha olie. De volgende en tevens laatste behan-
deling vindt plaats 10 tot 21 dagen later, afhankelijk van het stadium (2-blad) van de 
drie belangrijke onkruiden. Tijdens de 2e bespuiting kunnen er drie mogelijk scenario’s 
gevolgd worden.  

- Er zijn geen nieuwe kiemende onkruiden. Er wordt dan gekozen 0,5l/ ha Convi-
so®One, 0,5l/ ha ‘Frontier’ of ‘Dual’ en 0,5l/ ha olie. 

- Er zijn weinig nieuwe kiemende onkruiden. Er wordt gekozen voor 0,5l/ ha Convi-
so®One, 1 tot 2l/ha ‘Betanal’, 0,25 l/ha ‘Tramat’ en 0,5 l/ha olie. 

- Er zijn veel nieuwe kiemende onkruiden. Er wordt gekozen voor 0,5l/ ha Convi-
so®One, 1 tot 2l/ha ‘Betanal’, 0,25 l/ha ‘Tramat’, 0,5l/ ha ‘Frontier’ of ‘Dual’ en 0,5l/ 
ha olie. 

Deze aanpak werd gedemonstreerd in een demoveld op het proefbedrijf in Lennik 
waarbij de vergelijking werd gemaakt met foutief gebruik van de techniek (Tabel 3). Dit 
toont aan dat de beste werking wordt bekomen met het tweemalig gebruik van 0,5l/ha 
Conviso met partners op het geschikte moment. 

Opgelet: het ras Smart Jitka KWS is wel gevoelig voor Cercospora. In onze proeven merk-
ten wij ook een aantal schietende bietenplanten. Deze moeten zo snel mogelijk verwij-
derd worden om ALS-tolerante onkruidbieten te vermijden.  

23 april 
(melganzenvoet in 
2‐bladstadium)

5 mei 13 mei 22 mei Aantal resterende 
onkruiden

Conviso 1 L / / Conviso 1L + olie / 8

Conviso 2x 0,5 L 
zonder partners

Conviso 0,5L + 
olie /

Conviso 0,5L + 
olie / 4,25

Conviso 2x 0,5 L met 
partner maar te laat /

Conviso (0,5l) + 
olie + partners /

Conviso (0,5l) + 
olie + partners 0,75

Conviso 2x 0,5 L met 
partners (scenario 2)

Conviso 0,5L + 
olie + partners /

Conviso 0,5L + 
olie + partners / 0,25

spuitdop  doptype  driftreductie  Geteste spuitdruk 
Teejet XR 110 03  Standaard spleetdop  0% (niet toegelaten)  2 bar 
Teejet DG 110 03  Driftreducerende 

spleetdop 
50%  2 bar 

Agrotop Airmix 110 03  Lage druk 
luchtmengdop 

50%  2bar 

Albuz AVI 110 03  Luchtmengdop  75%  2 en 5 bar 
Lechler ID3 120 03  Luchtmengdop  90%  2 en 5 bar 
Lechler IDKT 120 03  Tweewaaier‐

luchtmengdop 
50%  2 en 5 bar 

Figuur 1: Chemische onkruidbestrijding (5 FAR-behandelingen) 

Figuur 2: Gecombineerde onkruidbestrijding. Vierde FAR-behandeling werd vervangen 
door een schoffel doorgang.  

Tabel 2: verschillende uitgeteste spleetdoppen .  

Tabel 3: demonstratie van het juist gebruik van de Conviso®Smart techniek 

 

 

Verwachte dominante flora Product Dosis/ha in normale grond 

‘FIESTA’ (*1) 3 l/ha (*2)

'KEZURO' (*6) 3 l/ha

'CENTIUM'(*3) 50-75 ml/ha

(+‘GOLTIX') (+1,5 à 2 l of kg/ha) 

‘PYRAMIN’(*4) 2,5 l/ha (*2)

of ‘GOLTIX’ (*5) 2 kg of l/ha (*2)

VO FACULTATIEF  voor bingelkruid, 
kruisbloemigen, varkensgras

‘PYRAMIN’(*4) 2,5 l/ha  (*2)

(*6) Maximale dosis van 'Kezuro' (571 g/l metamitron + 71 g/l quinmerac) is 3,5l/ha. 

(*5) Voor alle producten 'Goltix’ aan 700 g/l is de max. totale dosis 5 L/ha/jaar.

Kamille (sterke aanwezigheid) 

VOOROPKOMST : hoeft geen standaard te zijn!
Deze kan :
- de onkruidopkomst van breedbladige onkruiden sterk beperken of onkruiden "gevoeliger" maken 
voor de NO behandelingen
- kan nuttig zijn indien door natte omstandigheden pas laat uw NO kan starten
Deze kan weggelaten worden bij : 
- het tijdig uitvoeren van de eerste NO behandeling
- zeer late zaai 
- velden waar weinig onkruiden, probleemonkruiden worden verwacht
- in zeer droge omstandigheden = beperkte werking van deze bodemherbiciden
Deze wordt (max. 2 à 3 dagen na zaai) aangeraden bij :
- velden met probleemonkruiden, qua aantal en soort (zie hieronder)

Bingelkruid 
(+ Kleefkruid, hondspeterselie & 
gevlekte scheerling) 
Indien ook kamille

OPMERKINGEN : Toepassing van 'DUAL' of 'FRONTIER ELITE' in VO = VERBODEN (erkend vanaf 
4 blad stadium biet) kan leiden tot plantenverlies in natte omstandigheden.

(*2) Zware gronden : dosis vermeerderen met een factor 1,5 wanneer toegelaten. 

(*3) 'Centium' : afgeraden als VO in lichte of humusarme gronden, indien veel regen. Niet 
toegelaten in mengsel met 'Pyramin' of andere producten met chloridazon als actieve stof. Max. 
200 ml Centium in VO en NO samen. 
(*4) Dosis voor 'Pyramin’ aan 520 g/l, max. erkende dosis is 5L in VO. Voor 430 g/l chloridazon, max. 
erkende dosis is 2,5L in VO. Dosis chloridazon is beperkt tot 2,6 g/ha w.s. per 3 jaar.

(*1) 'FIESTA NEW', 'Pyramin' en producten op basis van chloridazon nog toegelaten tot 30/06/2021

Kleefkruid, hondspeterselie & 
gevlekte scheerling 

'Matrigon 100 g/l' (1,2 tot 1,5 l + olie) op meer ontwikkelde planten (niet in FAR-mengsel)

SPUITVOLUME
goede werking tussen 100 en 300 l/ha

GEBRUIK van minerale of plantaardige OLIE

CICHOREIOPSLAG en DISTELS

Nuttig om werking van FAR mengsel te verbeteren 
Onmisbaar bij sommige grassenmiddelen, zie tabel op pagina 4

300 tot 400 l/ha aanbevolen bij droog weer en/of op afgeharde onkruiden 

Dosis: 0,5-1 l/ha afh. van weersomstandigheden
Te vermijden bij hoge temperaturen (vanaf 22°C in schaduw)

De geësterifieerde koolzaad oliën (formuleringstype EC) mogen in het FAR mengsel gefractioneerd 
worden toegepast aan 0,3-1,0 l/ha, met een max. van 2 l/ha indien in menging met één enkel herbicide, 
max. 4 toepassingen per teelt (vb. Mero, Actirob B, Natol, Vegetop, Tipo).  De geësterifieerde koolzaad 
oliënmet formuleringstype EW: 1l in max 150l/ha, 4 toepassingen per teelt (vb. Gaon, Zarado).  

(*1) De aardappelopslag behandelen wanneer die 8 à 15 cm hoog is, dit is meestal pas vanaf het 4 blad stadium 
van de biet, indien de opslag toch vroeger ontwikkelt de dosis 'Betanal' verhogen.
(*2) Voeg steeds 0,5 à 1 l/ha olie toe.

(kiem- tot 2-blad biet)(*1) 'Betanal' 1l + 'Tramat' 0,2 l + 'Goltix' 0,5 l (*2)

4-6 blad 'Betanal' 1,5 l + 'Tramat' 0,3 l + 'Frontier' 0,4 -0,5 l of  'Dual' 0,3-0,5 l (*2)

voorbij 6 blad 'Betanal' 3 l + 'Tramat' 0,4 l + 'Frontier' 0,5 l of  'Dual' 0,5-0,65 l (*2)

+ 0,5 l/ha 'Matrigon 100 g/l' in groeizame omstandigheden bij hoge luchtvochtigheid

AARDAPPELOPSLAG
Preventief :
- rooi aardappelen verzorgen
- knollen laten bevriezen aan oppervlakte, ploegen na winter
Curatief :
- lokale behandelingen met glyfosaat (bij weinig opslag)
- onkruidstrijkers met glyfosaat (bij hoge aantallen)
- met selectieve middelen = duur en onvolledig = enkel loofdoding
- niet alle aardappelrassen even gevoelig voor selectieve middelen :
                  * goede loofafbranding voor : Bintje
                  * matig gevoelig : Felsina, Ramos
                  * weinig gevoelig : Agria, Innovator, Challenger, Asterix, Charlotte, Saturna, Victoria

Aanbevolen schema bestrijding aardappelopslag in suikerbiet
Stadium biet Spuitmengsel (dosissen in l/ha)

CONTACTMIDDELEN 
Componenten "F" en "A" 

Klassieke flora : 'BETANAL 160' 0,6 (*a) - 1,5 'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 
= flora die hieronder +'TRAMAT 500' 0,15 - 0,4 (*b)  of 'PYRAMIN 520' 0,5 - 1 l

niet vermeld staat + olie 0,5 - 1 (*c) of 'DUAL' (*d) 0,5 - 0,65 l 

of 'FRONTIER' (*d) 0,3 - 0,5 l 

Melganzevoet (*a), melde, varkensgras (*2), kamille (*2), 
duivenkervel, akkerviooltje 

" 'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 

 'DUAL'(*d) 0,5 - 0,65 l 
of 'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 

of 'FRONTIER' (*d) 0,3 - 0,5 l 

Hondspeterselie (*2) (*3) 'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 
Gevlekte scheerling (*2) (*3) of 'FRONTIER' (*d) 0,3 - 0,5 l 

of 'CENTIUM'-'FRONTIER' (*6) 50 ml + 0,3 - 0,4 l
'PYRAMIN 520' 0,5 - 1 l

of 'FRONTIER' (*d) 0,3 - 0,5 l 

of 'CENTIUM'(*6) 50 ml

Herik, knopherik, koolzaadopslag , zwaluwtong (*2) “ 'PYRAMIN 520' 0,5 - 1 l
Gemengde flora : Melganzevoet, varkensgras,      'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 
samen met bingelkruid, melde                              + 'VENZAR 500 sc‘ (*5) + max. 150 ml
of samen met kruisbloemigen of  'FRONTIER ' (*d) 0,3 - 0,5 l 

of 'CENTIUM'-'FRONTIER' (*6) 50 ml + 0,3 - 0,4 l
Kleefkruid (veel)                    zoals hierboven      '+ AVADEX 0,5 - 1 (*4) 'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 

Papegaaiekruid (*2)                                     'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 

FAR SYSTEEM in NAOPKOMST - BESTRIJDING DICOTYLE ONKRUIDSOORTEN
dosissen in deze tabel voor KIEMLOBSTADIUM ONKRUID tot 2 BLAD stadium ONKRUID

GEBRUIK STEEDS DE LAAGSTE VERMELDE DOSIS (l/ha) VOOR ONKRUIDEN IN HET KIEMLOBSTADIUM
Dominante onkruidsoorten + BODEMHERBICIDE 

Component "R" 

+'Safari' (*2)

Zwarte nachtschade, hanepoot                                 “ 

“ 

“ 

(*4) AVADEX  : kan ook ‘Tramat’ vervangen (indien geen bingelkruid of varkensgras). AVADEX nog toegelaten tot 30/06/2021

(*5) Toevoeging van VENZAR 500 sc : kan worden toegepast vanaf begin 2-blad van de biet aan maximum 150 ml (wettelijk: te fractioneren met interval 7 tot 14d, totaal max. 1l/ha, max. 500 g lenacil/ha/ 3jaar), afgeraden in 
koude en natte omstandigheden of op lichte gronden.
(*6) Flora waarbij 'CENTIUM' toevoegen aan het schema een goede werking heeft zijn: bingelkruid, melganzevoet, hondspeterselie, gevlekte scheerling, zwaluwtong, varkensgras, perzikkruid, zwarte nachtschade, kruiskruid en 
kleefkruid. 'CENTIUM' kan toegepast worden vanaf het 4-6 blad stadium van de biet in menging met 'Betanal' en 'Tramat' (best SC/SE formuleringen). Mag wettelijk niet gemengd worden met 'Pyramin'. Mengen met 'Goltix' aan 
lage dosis (0.3-0.5 L/ha) is mogelijk en noodzakelijk indien ook melde aanwezig is op het perceel. 'CENTIUM' niet mengen met 'Venzar', Avadex 480 of grassenmiddelen. Uit voorzorg kan men beter geen 'Venzar' gebruiken in een 
schema waar in een later stadium 'CENTIUM' zal worden toegepast. Maar in situaties waar zowel melde als bingelkruid voorkomt op het perceel en men zowel 'Venzar' als'CENTIUM' wenst te gebruiken in de FAR behandelingen, 
positioneer dan de 'Venzar' bij NO2 en pas dan 'CENTIUM' toe bij NO4/NO5. Voor het toepassen van grassenmiddelen dient men minstens 5 dagen tussen een FAR behandeling met 'CENTIUM' en de toepassing van een 
grassenmiddel te laten. De dosis (100ml/ha 'CENTIUM', toegepast zonder 'Betanal' of 'Tramat') of (50ml 'CENTIUM'+ 0,3-0,4 L 'FRONTIER') kan als laatste behandeling om nawerking te garanderen. Om een goede nawerking van 
'CENTIUM' te garanderen moet de cummulatieve dosis 120 à 150 ml zijn. Bij toepassing van'CENTIUM' treedt tijdelijke witverkleuring van de bieten op, indien de gebruiksvoorwaarden gerespecteerd worden zijn deze zonder 

 gevolg voor de opbrengst. 

Bingelkruid (*2)                                    

(*a) In geval van belangrijke bezetting van melganzevoet : bij eerste behandeling dosis 'Betanal' verhogen met 50% 
(*b) De dosis 'TRAMAT 500' mag 0,3l/ha niet overschrijden in het kiemlobstadium van de biet
(*c) zie kader gebruik van minerale of plantaardige olie
(*d) 'DUAL' of 'FRONTIER' nooit voor 4 blad stadium van de biet, indien toegepast in mengsel mag men max. 0,5 l 'FRONTIER' gebruiken, voor 'DUAL' mag men max. 0,65 l gebruiken en dit in mengsel met andere herbiciden.

(*2) FLORA WAARTEGEN 'SAFARI' KAN INGESCHAKELD WORDEN ('Safari' niet toepassen voor 70% opkomst van de bieten, dosis op dat moment max. 15 g) :
- Herik, knopherik, kamille, varkensgras, papegaaiekruid, opslag van koolzaad en facelia, melkdistel, veerdelig tandzaad en stekelnoot : 15 tot 20 g/ha 
- Hondspeterselie & gevlekte scheerling :  30 g/ha
- Bingelkruid : betere werking met toevoeging van 10 g/ha voor bingelkruid in 2 blad stadium, dit indien de dosis ‘Betanal’ te laag is of indien ‘Goltix’ als enig bodemherbicide wordt gebruikt (zonder bv 'Pyramin' of 'Frontier').

(*3) FLORA WAARTEGEN 'MATRIGON 100 g/l' KAN INGESCHAKELD WORDEN (0,5 l/ha) : Hondspeterselie, gevlekte scheerling, veerdelig tandzaad, stekelnoot en doornappel : Vanaf het 1-bladstadium van het onkruid en vanaf het 
2-bladstadium van de biet en bij groeizaam weer. 

 

Verwachte dominante flora Product Dosis/ha in normale grond 

‘FIESTA’ (*1)3 l/ha (*2)

'KEZURO' (*6)3 l/ha

'CENTIUM'(*3)50-75 ml/ha

(+‘GOLTIX') (+1,5 à 2 l of kg/ha) 

‘PYRAMIN’(*4) 2,5 l/ha (*2)

of ‘GOLTIX’ (*5) 2 kg of l/ha (*2)

VO FACULTATIEF voor bingelkruid, 
kruisbloemigen, varkensgras

‘PYRAMIN’(*4)2,5 l/ha  (*2)

(*6) Maximale dosis van 'Kezuro' (571 g/l metamitron + 71 g/l quinmerac) is 3,5l/ha. 

(*5) Voor alle producten 'Goltix’ aan 700 g/l is de max. totale dosis 5 L/ha/jaar.

Kamille (sterke aanwezigheid) 

VOOROPKOMST : hoeft geen standaard te zijn!
Deze kan :
- de onkruidopkomst van breedbladige onkruiden sterk beperken of onkruiden "gevoeliger" maken 
voor de NO behandelingen
- kan nuttig zijn indien door natte omstandigheden pas laat uw NO kan starten
Deze kan weggelaten worden bij : 
- het tijdig uitvoeren van de eerste NO behandeling
- zeer late zaai 
- velden waar weinig onkruiden, probleemonkruiden worden verwacht
- in zeer droge omstandigheden = beperkte werking van deze bodemherbiciden
Deze wordt (max. 2 à 3 dagen na zaai) aangeraden bij :
- velden met probleemonkruiden, qua aantal en soort (zie hieronder)

Bingelkruid 
(+ Kleefkruid, hondspeterselie & 
gevlekte scheerling) 
Indien ook kamille

OPMERKINGEN : Toepassing van 'DUAL' of 'FRONTIER ELITE' in VO = VERBODEN (erkend vanaf 
4 blad stadium biet) kan leiden tot plantenverlies in natte omstandigheden.

(*2) Zware gronden : dosis vermeerderen met een factor 1,5 wanneer toegelaten. 

(*3) 'Centium' : afgeraden als VO in lichte of humusarme gronden, indien veel regen. Niet 
toegelaten in mengsel met 'Pyramin' of andere producten met chloridazon als actieve stof. Max. 
200 ml Centium in VO en NO samen. 
(*4) Dosis voor 'Pyramin’ aan 520 g/l, max. erkende dosis is 5L in VO. Voor 430 g/l chloridazon, max. 
erkende dosis is 2,5L in VO. Dosis chloridazon is beperkt tot 2,6 g/ha w.s. per 3 jaar.

(*1) 'FIESTA NEW', 'Pyramin' en producten op basis van chloridazon nog toegelaten tot 30/06/2021

Kleefkruid, hondspeterselie & 
gevlekte scheerling 

'Matrigon 100 g/l' (1,2 tot 1,5 l + olie) op meer ontwikkelde planten (niet in FAR-mengsel)

SPUITVOLUME
goede werking tussen 100 en 300 l/ha

GEBRUIK van minerale of plantaardige OLIE

CICHOREIOPSLAG en DISTELS

Nuttig om werking van FAR mengsel te verbeteren 
Onmisbaar bij sommige grassenmiddelen, zie tabel op pagina 4

300 tot 400 l/ha aanbevolen bij droog weer en/of op afgeharde onkruiden 

Dosis: 0,5-1 l/ha afh. van weersomstandigheden
Te vermijden bij hoge temperaturen (vanaf 22°C in schaduw)

De geësterifieerde koolzaad oliën (formuleringstype EC) mogen in het FAR mengsel gefractioneerd 
worden toegepast aan 0,3-1,0 l/ha, met een max. van 2 l/ha indien in menging met één enkel herbicide, 
max. 4 toepassingen per teelt (vb. Mero, Actirob B, Natol, Vegetop, Tipo).  De geësterifieerde koolzaad 
oliënmet formuleringstype EW: 1l in max 150l/ha, 4 toepassingen per teelt (vb. Gaon, Zarado).  

(*1) De aardappelopslag behandelen wanneer die 8 à 15 cm hoog is, dit is meestal pas vanaf het 4 blad stadium 
van de biet, indien de opslag toch vroeger ontwikkelt de dosis 'Betanal' verhogen.
(*2) Voeg steeds 0,5 à 1 l/ha olie toe.

(kiem- tot 2-blad biet)(*1)'Betanal' 1l + 'Tramat' 0,2 l + 'Goltix' 0,5 l (*2)

4-6 blad'Betanal' 1,5 l + 'Tramat' 0,3 l + 'Frontier' 0,4 -0,5 l of 'Dual' 0,3-0,5 l (*2)

voorbij 6 blad'Betanal' 3 l + 'Tramat' 0,4 l + 'Frontier' 0,5 l of 'Dual' 0,5-0,65 l (*2)

+ 0,5 l/ha 'Matrigon 100 g/l' in groeizame omstandigheden bij hoge luchtvochtigheid

AARDAPPELOPSLAG
Preventief :
- rooi aardappelen verzorgen
- knollen laten bevriezen aan oppervlakte, ploegen na winter
Curatief :
- lokale behandelingen met glyfosaat (bij weinig opslag)
- onkruidstrijkers met glyfosaat (bij hoge aantallen)
- met selectieve middelen = duur en onvolledig = enkel loofdoding
- niet alle aardappelrassen even gevoelig voor selectieve middelen :
                  * goede loofafbranding voor : Bintje
                  * matig gevoelig : Felsina, Ramos
                  * weinig gevoelig : Agria, Innovator, Challenger, Asterix, Charlotte, Saturna, Victoria

Aanbevolen schema bestrijding aardappelopslag in suikerbiet
Stadium bietSpuitmengsel (dosissen in l/ha)

CONTACTMIDDELEN 
Componenten "F" en "A" 

Klassieke flora : 'BETANAL 160' 0,6 (*a) - 1,5'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 
= flora die hieronder+'TRAMAT 500' 0,15 - 0,4 (*b)  of 'PYRAMIN 520'0,5 - 1 l

niet vermeld staat + olie 0,5 - 1 (*c)of 'DUAL' (*d) 0,5 - 0,65 l 

of 'FRONTIER' (*d) 0,3 - 0,5 l 

Melganzevoet (*a), melde, varkensgras (*2), kamille (*2), 
duivenkervel, akkerviooltje 

"'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 

 'DUAL'(*d) 0,5 - 0,65 l 
of 'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 

of 'FRONTIER' (*d) 0,3 - 0,5 l 

Hondspeterselie (*2) (*3) 'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 
Gevlekte scheerling (*2) (*3) of 'FRONTIER' (*d) 0,3 - 0,5 l 

of 'CENTIUM'-'FRONTIER' (*6)50 ml + 0,3 - 0,4 l
'PYRAMIN 520' 0,5 - 1 l

of 'FRONTIER' (*d) 0,3 - 0,5 l 

of 'CENTIUM'(*6)50 ml

Herik, knopherik, koolzaadopslag , zwaluwtong (*2)“ 'PYRAMIN 520' 0,5 - 1 l
Gemengde flora : Melganzevoet, varkensgras,      'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 
samen met bingelkruid, melde                              + 'VENZAR 500 sc‘ (*5) + max. 150 ml
of samen met kruisbloemigen of  'FRONTIER ' (*d) 0,3 - 0,5 l 

of 'CENTIUM'-'FRONTIER' (*6)50 ml + 0,3 - 0,4 l
Kleefkruid (veel)                    zoals hierboven      '+ AVADEX 0,5 - 1 (*4) 'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 

Papegaaiekruid (*2)                                     'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 

FAR SYSTEEM in NAOPKOMST - BESTRIJDING DICOTYLE ONKRUIDSOORTEN
dosissen in deze tabel voor KIEMLOBSTADIUM ONKRUID tot 2 BLAD stadium ONKRUID

GEBRUIK STEEDS DE LAAGSTE VERMELDE DOSIS (l/ha) VOOR ONKRUIDEN IN HET KIEMLOBSTADIUM
Dominante onkruidsoorten + BODEMHERBICIDE 

Component "R" 

+'Safari' (*2)

Zwarte nachtschade, hanepoot                                 “ 

“ 

“ 

(*4) AVADEX  : kan ook ‘Tramat’ vervangen (indien geen bingelkruid of varkensgras). AVADEX nog toegelaten tot 30/06/2021

(*5) Toevoeging van VENZAR 500 sc : kan worden toegepast vanaf begin 2-blad van de biet aan maximum 150 ml (wettelijk: te fractioneren met interval 7 tot 14d, totaal max. 1l/ha, max. 500 g lenacil/ha/ 3jaar), afgeraden in 
koude en natte omstandigheden of op lichte gronden.
(*6) Flora waarbij 'CENTIUM' toevoegen aan het schema een goede werking heeft zijn: bingelkruid, melganzevoet, hondspeterselie, gevlekte scheerling, zwaluwtong, varkensgras, perzikkruid, zwarte nachtschade, kruiskruid en 
kleefkruid. 'CENTIUM' kan toegepast worden vanaf het 4-6 blad stadium van de biet in menging met 'Betanal' en 'Tramat' (best SC/SE formuleringen). Mag wettelijk niet gemengd worden met 'Pyramin'. Mengen met 'Goltix' aan 
lage dosis (0.3-0.5 L/ha) is mogelijk en noodzakelijk indien ook melde aanwezig is op het perceel. 'CENTIUM' niet mengen met 'Venzar', Avadex 480 of grassenmiddelen. Uit voorzorg kan men beter geen 'Venzar' gebruiken in een 
schema waar in een later stadium 'CENTIUM' zal worden toegepast. Maar in situaties waar zowel melde als bingelkruid voorkomt op het perceel en men zowel 'Venzar' als'CENTIUM' wenst te gebruiken in de FAR behandelingen, 
positioneer dan de 'Venzar' bij NO2 en pas dan 'CENTIUM' toe bij NO4/NO5. Voor het toepassen van grassenmiddelen dient men minstens 5 dagen tussen een FAR behandeling met 'CENTIUM' en de toepassing van een 
grassenmiddel te laten. De dosis (100ml/ha 'CENTIUM', toegepast zonder 'Betanal' of 'Tramat') of (50ml 'CENTIUM'+ 0,3-0,4 L 'FRONTIER') kan als laatste behandeling om nawerking te garanderen. Om een goede nawerking van 
'CENTIUM' te garanderen moet de cummulatieve dosis 120 à 150 ml zijn. Bij toepassing van'CENTIUM' treedt tijdelijke witverkleuring van de bieten op, indien de gebruiksvoorwaarden gerespecteerd worden zijn deze zonder 

 gevolg voor de opbrengst. 

Bingelkruid (*2)                                    

(*a) In geval van belangrijke bezetting van melganzevoet : bij eerste behandeling dosis 'Betanal' verhogen met 50% 
(*b) De dosis 'TRAMAT 500' mag 0,3l/ha niet overschrijden in het kiemlobstadium van de biet
(*c) zie kader gebruik van minerale of plantaardige olie
(*d) 'DUAL' of 'FRONTIER' nooit voor 4 blad stadium van de biet, indien toegepast in mengsel mag men max. 0,5 l 'FRONTIER' gebruiken, voor 'DUAL' mag men max. 0,65 l gebruiken en dit in mengsel met andere herbiciden.

(*2) FLORA WAARTEGEN 'SAFARI' KAN INGESCHAKELD WORDEN ('Safari' niet toepassen voor 70% opkomst van de bieten, dosis op dat moment max. 15 g) :
- Herik, knopherik, kamille, varkensgras, papegaaiekruid, opslag van koolzaad en facelia, melkdistel, veerdelig tandzaad en stekelnoot : 15 tot 20 g/ha 
- Hondspeterselie & gevlekte scheerling :  30 g/ha
- Bingelkruid : betere werking met toevoeging van 10 g/ha voor bingelkruid in 2 blad stadium, dit indien de dosis ‘Betanal’ te laag is of indien ‘Goltix’ als enig bodemherbicide wordt gebruikt (zonder bv 'Pyramin' of 'Frontier').

(*3) FLORA WAARTEGEN 'MATRIGON 100 g/l' KAN INGESCHAKELD WORDEN (0,5 l/ha) : Hondspeterselie, gevlekte scheerling, veerdelig tandzaad, stekelnoot en doornappel : Vanaf het 1-bladstadium van het onkruid en vanaf het 
2-bladstadium van de biet en bij groeizaam weer. 

 

Verwachte dominante flora Product Dosis/ha in normale grond 

‘FIESTA’ 
(*1)

3 l/ha
 (*2)

'KEZURO'
 (*6)

3 l/ha

'CENTIUM'
(*3) 50-75 ml/ha

(+‘GOLTIX') (+1,5 à 2 l of kg/ha) 

‘PYRAMIN’
(*4) 

2,5 l/ha 
(*2)

of ‘GOLTIX’ 
(*5) 

2 kg of l/ha
 (*2)

VO FACULTATIEF  voor bingelkruid, 
kruisbloemigen, varkensgras

‘PYRAMIN’
(*4)

2,5 l/ha  
(*2)

(*6) Maximale dosis van 'Kezuro' (571 g/l metamitron + 71 g/l quinmerac) is 3,5l/ha. 

(*5) Voor alle producten 'Goltix’ aan 700 g/l is de max. totale dosis 5 L/ha/jaar.

Kamille (sterke aanwezigheid) 

VOOROPKOMST : hoeft geen standaard te zijn!
Deze kan :
- de onkruidopkomst van breedbladige onkruiden sterk beperken of onkruiden "gevoeliger" maken 
voor de NO behandelingen
- kan nuttig zijn indien door natte omstandigheden pas laat uw NO kan starten
Deze kan weggelaten worden bij : 
- het tijdig uitvoeren van de eerste NO behandeling
- zeer late zaai 
- velden waar weinig onkruiden, probleemonkruiden worden verwacht
- in zeer droge omstandigheden = beperkte werking van deze bodemherbiciden
Deze wordt (max. 2 à 3 dagen na zaai) aangeraden bij :
- velden met probleemonkruiden, qua aantal en soort (zie hieronder)

Bingelkruid 
(+ Kleefkruid, hondspeterselie & 
gevlekte scheerling) 
Indien ook kamille

OPMERKINGEN : Toepassing van 'DUAL' of 'FRONTIER ELITE' in VO = VERBODEN (erkend vanaf 
4 blad stadium biet) kan leiden tot plantenverlies in natte omstandigheden.

(*2) Zware gronden : dosis vermeerderen met een factor 1,5 wanneer toegelaten. 

(*3) 'Centium' : afgeraden als VO in lichte of humusarme gronden, indien veel regen. Niet 
toegelaten in mengsel met 'Pyramin' of andere producten met chloridazon als actieve stof. Max. 
200 ml Centium in VO en NO samen. 
(*4) Dosis voor 'Pyramin’ aan 520 g/l, max. erkende dosis is 5L in VO. Voor 430 g/l chloridazon, max. 
erkende dosis is 2,5L in VO. Dosis chloridazon is beperkt tot 2,6 g/ha w.s. per 3 jaar.

(*1) 'FIESTA NEW', 'Pyramin' en producten op basis van chloridazon nog toegelaten tot 30/06/2021

Kleefkruid, hondspeterselie & 
gevlekte scheerling 

'Matrigon 100 g/l' (1,2 tot 1,5 l + olie) op meer ontwikkelde planten (niet in FAR-mengsel)

SPUITVOLUME
goede werking tussen 100 en 300 l/ha

GEBRUIK van minerale of plantaardige OLIE

CICHOREIOPSLAG en DISTELS

Nuttig om werking van FAR mengsel te verbeteren 
Onmisbaar bij sommige grassenmiddelen, zie tabel op pagina 4

300 tot 400 l/ha aanbevolen bij droog weer en/of op afgeharde onkruiden 

Dosis: 0,5-1 l/ha afh. van weersomstandigheden
Te vermijden bij hoge temperaturen (vanaf 22°C in schaduw)

De geësterifieerde koolzaad oliën (formuleringstype EC) mogen in het FAR mengsel gefractioneerd 
worden toegepast aan 0,3-1,0 l/ha, met een max. van 2 l/ha indien in menging met één enkel herbicide, 
max. 4 toepassingen per teelt (vb. Mero, Actirob B, Natol, Vegetop, Tipo).  De geësterifieerde koolzaad 
oliënmet formuleringstype EW: 1l in max 150l/ha, 4 toepassingen per teelt (vb. Gaon, Zarado).  

(*1) De aardappelopslag behandelen wanneer die 8 à 15 cm hoog is, dit is meestal pas vanaf het 4 blad stadium 
van de biet, indien de opslag toch vroeger ontwikkelt de dosis 'Betanal' verhogen.
(*2) Voeg steeds 0,5 à 1 l/ha olie toe.

(kiem- tot 2-blad biet)
(*1)

'Betanal' 1l + 'Tramat' 0,2 l + 'Goltix' 0,5 l
 (*2)

4-6 blad 'Betanal' 1,5 l + 'Tramat' 0,3 l + 'Frontier' 0,4 -0,5 l of  'Dual' 0,3-0,5 l 
(*2)

voorbij 6 blad 'Betanal' 3 l + 'Tramat' 0,4 l + 'Frontier' 0,5 l of  'Dual' 0,5-0,65 l
 (*2)

+ 0,5 l/ha 'Matrigon 100 g/l' in groeizame omstandigheden bij hoge luchtvochtigheid

AARDAPPELOPSLAG
Preventief :
- rooi aardappelen verzorgen
- knollen laten bevriezen aan oppervlakte, ploegen na winter
Curatief :
- lokale behandelingen met glyfosaat (bij weinig opslag)
- onkruidstrijkers met glyfosaat (bij hoge aantallen)
- met selectieve middelen = duur en onvolledig = enkel loofdoding
- niet alle aardappelrassen even gevoelig voor selectieve middelen :
                  * goede loofafbranding voor : Bintje
                  * matig gevoelig : Felsina, Ramos
                  * weinig gevoelig : Agria, Innovator, Challenger, Asterix, Charlotte, Saturna, Victoria

Aanbevolen schema bestrijding aardappelopslag in suikerbiet
Stadium biet Spuitmengsel (dosissen in l/ha)

CONTACTMIDDELEN 
Componenten "F" en "A" 

Klassieke flora : 'BETANAL 160' 0,6 
(*a)

 - 1,5 'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 
= flora die hieronder +'TRAMAT 500' 0,15 - 0,4 

(*b)  of 'PYRAMIN 520' 0,5 - 1 l
niet vermeld staat + olie 0,5 - 1 

(*c)
of 'DUAL'

 (*d) 0,5 - 0,65 l 

of 'FRONTIER' 
(*d) 0,3 - 0,5 l 

Melganzevoet 
(*a)

, melde, varkensgras 
(*2)

,
 
kamille 

(*2)
, 

duivenkervel, akkerviooltje 
" 'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 

 'DUAL'
(*d) 

0,5 - 0,65 l 
of 'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 

of 'FRONTIER' 
(*d) 

0,3 - 0,5 l 

Hondspeterselie 
(*2)

 
(*3) 'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 

Gevlekte scheerling (*2) (*3) of 'FRONTIER' 
(*d) 

0,3 - 0,5 l 
of 'CENTIUM'-'FRONTIER'

 (*6)
50 ml + 0,3 - 0,4 l

'PYRAMIN 520' 0,5 - 1 l

of 'FRONTIER' 
(*d) 0,3 - 0,5 l 

of 'CENTIUM'
(*6) 50 ml

Herik, knopherik, koolzaadopslag , zwaluwtong 
(*2)

“ 'PYRAMIN 520' 0,5 - 1 l
Gemengde flora : Melganzevoet, varkensgras,      'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 
samen met bingelkruid, melde                              + 'VENZAR 500 sc‘ 

(*5) 
+ max. 150 ml

of samen met kruisbloemigen of  'FRONTIER ' 
(*d) 

0,3 - 0,5 l 
of 'CENTIUM'-'FRONTIER'

 (*6)
50 ml + 0,3 - 0,4 l

Kleefkruid (veel)                    zoals hierboven      '+ AVADEX 0,5 - 1 
(*4) 

'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 

Papegaaiekruid 
(*2)                                     'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 

FAR SYSTEEM in NAOPKOMST - BESTRIJDING DICOTYLE ONKRUIDSOORTEN
dosissen in deze tabel voor KIEMLOBSTADIUM ONKRUID tot 2 BLAD stadium ONKRUID

GEBRUIK STEEDS DE LAAGSTE VERMELDE DOSIS (l/ha) VOOR ONKRUIDEN IN HET KIEMLOBSTADIUM
Dominante onkruidsoorten + BODEMHERBICIDE 

Component "R" 

+'Safari'
 (*2)

Zwarte nachtschade, hanepoot                                 “ 

“ 

“ 

(*4) AVADEX  : kan ook ‘Tramat’ vervangen (indien geen bingelkruid of varkensgras). AVADEX nog toegelaten tot 30/06/2021

(*5) Toevoeging van VENZAR 500 sc : kan worden toegepast vanaf begin 2-blad van de biet aan maximum 150 ml (wettelijk: te fractioneren met interval 7 tot 14d, totaal max. 1l/ha, max. 500 g lenacil/ha/ 3jaar), afgeraden in 
koude en natte omstandigheden of op lichte gronden.
(*6) Flora waarbij 'CENTIUM' toevoegen aan het schema een goede werking heeft zijn: bingelkruid, melganzevoet, hondspeterselie, gevlekte scheerling, zwaluwtong, varkensgras, perzikkruid, zwarte nachtschade, kruiskruid en 
kleefkruid. 'CENTIUM' kan toegepast worden vanaf het 4-6 blad stadium van de biet in menging met 'Betanal' en 'Tramat' (best SC/SE formuleringen). Mag wettelijk niet gemengd worden met 'Pyramin'. Mengen met 'Goltix' aan 
lage dosis (0.3-0.5 L/ha) is mogelijk en noodzakelijk indien ook melde aanwezig is op het perceel. 'CENTIUM' niet mengen met 'Venzar', Avadex 480 of grassenmiddelen. Uit voorzorg kan men beter geen 'Venzar' gebruiken in een 
schema waar in een later stadium 'CENTIUM' zal worden toegepast. Maar in situaties waar zowel melde als bingelkruid voorkomt op het perceel en men zowel 'Venzar' als'CENTIUM' wenst te gebruiken in de FAR behandelingen, 
positioneer dan de 'Venzar' bij NO2 en pas dan 'CENTIUM' toe bij NO4/NO5. Voor het toepassen van grassenmiddelen dient men minstens 5 dagen tussen een FAR behandeling met 'CENTIUM' en de toepassing van een 
grassenmiddel te laten. De dosis (100ml/ha 'CENTIUM', toegepast zonder 'Betanal' of 'Tramat') of (50ml 'CENTIUM'+ 0,3-0,4 L 'FRONTIER') kan als laatste behandeling om nawerking te garanderen. Om een goede nawerking van 
'CENTIUM' te garanderen moet de cummulatieve dosis 120 à 150 ml zijn. Bij toepassing van'CENTIUM' treedt tijdelijke witverkleuring van de bieten op, indien de gebruiksvoorwaarden gerespecteerd worden zijn deze zonder 

 gevolg voor de opbrengst. 

Bingelkruid 
(*2)                                    

(*a) In geval van belangrijke bezetting van melganzevoet : bij eerste behandeling dosis 'Betanal' verhogen met 50% 
(*b) De dosis 'TRAMAT 500' mag 0,3l/ha niet overschrijden in het kiemlobstadium van de biet
(*c) zie kader gebruik van minerale of plantaardige olie
(*d) 'DUAL' of 'FRONTIER' nooit voor 4 blad stadium van de biet, indien toegepast in mengsel mag men max. 0,5 l 'FRONTIER' gebruiken, voor 'DUAL' mag men max. 0,65 l gebruiken en dit in mengsel met andere herbiciden.

(*2) FLORA WAARTEGEN 'SAFARI' KAN INGESCHAKELD WORDEN ('Safari' niet toepassen voor 70% opkomst van de bieten, dosis op dat moment max. 15 g) :
- Herik, knopherik, kamille, varkensgras, papegaaiekruid, opslag van koolzaad en facelia, melkdistel, veerdelig tandzaad en stekelnoot : 15 tot 20 g/ha 
- Hondspeterselie & gevlekte scheerling :  30 g/ha
- Bingelkruid : betere werking met toevoeging van 10 g/ha voor bingelkruid in 2 blad stadium, dit indien de dosis ‘Betanal’ te laag is of indien ‘Goltix’ als enig bodemherbicide wordt gebruikt (zonder bv 'Pyramin' of 'Frontier').

(*3) FLORA WAARTEGEN 'MATRIGON 100 g/l' KAN INGESCHAKELD WORDEN (0,5 l/ha) : Hondspeterselie, gevlekte scheerling, veerdelig tandzaad, stekelnoot en doornappel : Vanaf het 1-bladstadium van het onkruid en vanaf het 
2-bladstadium van de biet en bij groeizaam weer. 

 

Verwachte dominante flora Product Dosis/ha in normale grond 

‘FIESTA’ 
(*1)

3 l/ha
 (*2)

'KEZURO'
 (*6)

3 l/ha

'CENTIUM'
(*3)50-75 ml/ha

(+‘GOLTIX') (+1,5 à 2 l of kg/ha) 

‘PYRAMIN’
(*4) 

2,5 l/ha 
(*2)

of ‘GOLTIX’ 
(*5) 

2 kg of l/ha
 (*2)

VO FACULTATIEF voor bingelkruid, 
kruisbloemigen, varkensgras

‘PYRAMIN’
(*4)

2,5 l/ha  
(*2)

(*6) Maximale dosis van 'Kezuro' (571 g/l metamitron + 71 g/l quinmerac) is 3,5l/ha. 

(*5) Voor alle producten 'Goltix’ aan 700 g/l is de max. totale dosis 5 L/ha/jaar.

Kamille (sterke aanwezigheid) 

VOOROPKOMST : hoeft geen standaard te zijn!
Deze kan :
- de onkruidopkomst van breedbladige onkruiden sterk beperken of onkruiden "gevoeliger" maken 
voor de NO behandelingen
- kan nuttig zijn indien door natte omstandigheden pas laat uw NO kan starten
Deze kan weggelaten worden bij : 
- het tijdig uitvoeren van de eerste NO behandeling
- zeer late zaai 
- velden waar weinig onkruiden, probleemonkruiden worden verwacht
- in zeer droge omstandigheden = beperkte werking van deze bodemherbiciden
Deze wordt (max. 2 à 3 dagen na zaai) aangeraden bij :
- velden met probleemonkruiden, qua aantal en soort (zie hieronder)

Bingelkruid 
(+ Kleefkruid, hondspeterselie & 
gevlekte scheerling) 
Indien ook kamille

OPMERKINGEN : Toepassing van 'DUAL' of 'FRONTIER ELITE' in VO = VERBODEN (erkend vanaf 
4 blad stadium biet) kan leiden tot plantenverlies in natte omstandigheden.

(*2) Zware gronden : dosis vermeerderen met een factor 1,5 wanneer toegelaten. 

(*3) 'Centium' : afgeraden als VO in lichte of humusarme gronden, indien veel regen. Niet 
toegelaten in mengsel met 'Pyramin' of andere producten met chloridazon als actieve stof. Max. 
200 ml Centium in VO en NO samen. 
(*4) Dosis voor 'Pyramin’ aan 520 g/l, max. erkende dosis is 5L in VO. Voor 430 g/l chloridazon, max. 
erkende dosis is 2,5L in VO. Dosis chloridazon is beperkt tot 2,6 g/ha w.s. per 3 jaar.

(*1) 'FIESTA NEW', 'Pyramin' en producten op basis van chloridazon nog toegelaten tot 30/06/2021

Kleefkruid, hondspeterselie & 
gevlekte scheerling 

'Matrigon 100 g/l' (1,2 tot 1,5 l + olie) op meer ontwikkelde planten (niet in FAR-mengsel)

SPUITVOLUME
goede werking tussen 100 en 300 l/ha

GEBRUIK van minerale of plantaardige OLIE

CICHOREIOPSLAG en DISTELS

Nuttig om werking van FAR mengsel te verbeteren 
Onmisbaar bij sommige grassenmiddelen, zie tabel op pagina 4

300 tot 400 l/ha aanbevolen bij droog weer en/of op afgeharde onkruiden 

Dosis: 0,5-1 l/ha afh. van weersomstandigheden
Te vermijden bij hoge temperaturen (vanaf 22°C in schaduw)

De geësterifieerde koolzaad oliën (formuleringstype EC) mogen in het FAR mengsel gefractioneerd 
worden toegepast aan 0,3-1,0 l/ha, met een max. van 2 l/ha indien in menging met één enkel herbicide, 
max. 4 toepassingen per teelt (vb. Mero, Actirob B, Natol, Vegetop, Tipo).  De geësterifieerde koolzaad 
oliënmet formuleringstype EW: 1l in max 150l/ha, 4 toepassingen per teelt (vb. Gaon, Zarado).  

(*1) De aardappelopslag behandelen wanneer die 8 à 15 cm hoog is, dit is meestal pas vanaf het 4 blad stadium 
van de biet, indien de opslag toch vroeger ontwikkelt de dosis 'Betanal' verhogen.
(*2) Voeg steeds 0,5 à 1 l/ha olie toe.

(kiem- tot 2-blad biet)
(*1)

'Betanal' 1l + 'Tramat' 0,2 l + 'Goltix' 0,5 l
 (*2)

4-6 blad'Betanal' 1,5 l + 'Tramat' 0,3 l + 'Frontier' 0,4 -0,5 l of 'Dual' 0,3-0,5 l 
(*2)

voorbij 6 blad'Betanal' 3 l + 'Tramat' 0,4 l + 'Frontier' 0,5 l of 'Dual' 0,5-0,65 l
 (*2)

+ 0,5 l/ha 'Matrigon 100 g/l' in groeizame omstandigheden bij hoge luchtvochtigheid

AARDAPPELOPSLAG
Preventief :
- rooi aardappelen verzorgen
- knollen laten bevriezen aan oppervlakte, ploegen na winter
Curatief :
- lokale behandelingen met glyfosaat (bij weinig opslag)
- onkruidstrijkers met glyfosaat (bij hoge aantallen)
- met selectieve middelen = duur en onvolledig = enkel loofdoding
- niet alle aardappelrassen even gevoelig voor selectieve middelen :
                  * goede loofafbranding voor : Bintje
                  * matig gevoelig : Felsina, Ramos
                  * weinig gevoelig : Agria, Innovator, Challenger, Asterix, Charlotte, Saturna, Victoria

Aanbevolen schema bestrijding aardappelopslag in suikerbiet
Stadium bietSpuitmengsel (dosissen in l/ha)

CONTACTMIDDELEN 
Componenten "F" en "A" 

Klassieke flora : 'BETANAL 160' 0,6 
(*a)

 - 1,5'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 
= flora die hieronder+'TRAMAT 500' 0,15 - 0,4 

(*b)  of 'PYRAMIN 520'0,5 - 1 l
niet vermeld staat + olie 0,5 - 1 

(*c)
of 'DUAL'

 (*d) 0,5 - 0,65 l 

of 'FRONTIER' 
(*d) 0,3 - 0,5 l 

Melganzevoet 
(*a)

, melde, varkensgras 
(*2)

,
 
kamille 

(*2)
, 

duivenkervel, akkerviooltje 
"'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 

 'DUAL'
(*d) 

0,5 - 0,65 l 
of 'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 

of 'FRONTIER' 
(*d) 

0,3 - 0,5 l 

Hondspeterselie 
(*2)

 
(*3) 'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 

Gevlekte scheerling (*2) (*3) of 'FRONTIER' 
(*d) 

0,3 - 0,5 l 
of 'CENTIUM'-'FRONTIER'

 (*6)
50 ml + 0,3 - 0,4 l

'PYRAMIN 520' 0,5 - 1 l

of 'FRONTIER' 
(*d) 0,3 - 0,5 l 

of 'CENTIUM'
(*6)50 ml

Herik, knopherik, koolzaadopslag , zwaluwtong 
(*2)

“ 'PYRAMIN 520' 0,5 - 1 l
Gemengde flora : Melganzevoet, varkensgras,      'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 
samen met bingelkruid, melde                              + 'VENZAR 500 sc‘ 

(*5) 
+ max. 150 ml

of samen met kruisbloemigen of  'FRONTIER ' 
(*d) 

0,3 - 0,5 l 
of 'CENTIUM'-'FRONTIER'

 (*6)
50 ml + 0,3 - 0,4 l

Kleefkruid (veel)                    zoals hierboven      '+ AVADEX 0,5 - 1 
(*4) 

'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 

Papegaaiekruid 
(*2)                                     'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 

FAR SYSTEEM in NAOPKOMST - BESTRIJDING DICOTYLE ONKRUIDSOORTEN
dosissen in deze tabel voor KIEMLOBSTADIUM ONKRUID tot 2 BLAD stadium ONKRUID

GEBRUIK STEEDS DE LAAGSTE VERMELDE DOSIS (l/ha) VOOR ONKRUIDEN IN HET KIEMLOBSTADIUM
Dominante onkruidsoorten + BODEMHERBICIDE 

Component "R" 

+'Safari'
 (*2)

Zwarte nachtschade, hanepoot                                 “ 

“ 

“ 

(*4) AVADEX  : kan ook ‘Tramat’ vervangen (indien geen bingelkruid of varkensgras). AVADEX nog toegelaten tot 30/06/2021

(*5) Toevoeging van VENZAR 500 sc : kan worden toegepast vanaf begin 2-blad van de biet aan maximum 150 ml (wettelijk: te fractioneren met interval 7 tot 14d, totaal max. 1l/ha, max. 500 g lenacil/ha/ 3jaar), afgeraden in 
koude en natte omstandigheden of op lichte gronden.
(*6) Flora waarbij 'CENTIUM' toevoegen aan het schema een goede werking heeft zijn: bingelkruid, melganzevoet, hondspeterselie, gevlekte scheerling, zwaluwtong, varkensgras, perzikkruid, zwarte nachtschade, kruiskruid en 
kleefkruid. 'CENTIUM' kan toegepast worden vanaf het 4-6 blad stadium van de biet in menging met 'Betanal' en 'Tramat' (best SC/SE formuleringen). Mag wettelijk niet gemengd worden met 'Pyramin'. Mengen met 'Goltix' aan 
lage dosis (0.3-0.5 L/ha) is mogelijk en noodzakelijk indien ook melde aanwezig is op het perceel. 'CENTIUM' niet mengen met 'Venzar', Avadex 480 of grassenmiddelen. Uit voorzorg kan men beter geen 'Venzar' gebruiken in een 
schema waar in een later stadium 'CENTIUM' zal worden toegepast. Maar in situaties waar zowel melde als bingelkruid voorkomt op het perceel en men zowel 'Venzar' als'CENTIUM' wenst te gebruiken in de FAR behandelingen, 
positioneer dan de 'Venzar' bij NO2 en pas dan 'CENTIUM' toe bij NO4/NO5. Voor het toepassen van grassenmiddelen dient men minstens 5 dagen tussen een FAR behandeling met 'CENTIUM' en de toepassing van een 
grassenmiddel te laten. De dosis (100ml/ha 'CENTIUM', toegepast zonder 'Betanal' of 'Tramat') of (50ml 'CENTIUM'+ 0,3-0,4 L 'FRONTIER') kan als laatste behandeling om nawerking te garanderen. Om een goede nawerking van 
'CENTIUM' te garanderen moet de cummulatieve dosis 120 à 150 ml zijn. Bij toepassing van'CENTIUM' treedt tijdelijke witverkleuring van de bieten op, indien de gebruiksvoorwaarden gerespecteerd worden zijn deze zonder 

 gevolg voor de opbrengst. 

Bingelkruid 
(*2)                                    

(*a) In geval van belangrijke bezetting van melganzevoet : bij eerste behandeling dosis 'Betanal' verhogen met 50% 
(*b) De dosis 'TRAMAT 500' mag 0,3l/ha niet overschrijden in het kiemlobstadium van de biet
(*c) zie kader gebruik van minerale of plantaardige olie
(*d) 'DUAL' of 'FRONTIER' nooit voor 4 blad stadium van de biet, indien toegepast in mengsel mag men max. 0,5 l 'FRONTIER' gebruiken, voor 'DUAL' mag men max. 0,65 l gebruiken en dit in mengsel met andere herbiciden.

(*2) FLORA WAARTEGEN 'SAFARI' KAN INGESCHAKELD WORDEN ('Safari' niet toepassen voor 70% opkomst van de bieten, dosis op dat moment max. 15 g) :
- Herik, knopherik, kamille, varkensgras, papegaaiekruid, opslag van koolzaad en facelia, melkdistel, veerdelig tandzaad en stekelnoot : 15 tot 20 g/ha 
- Hondspeterselie & gevlekte scheerling :  30 g/ha
- Bingelkruid : betere werking met toevoeging van 10 g/ha voor bingelkruid in 2 blad stadium, dit indien de dosis ‘Betanal’ te laag is of indien ‘Goltix’ als enig bodemherbicide wordt gebruikt (zonder bv 'Pyramin' of 'Frontier').

(*3) FLORA WAARTEGEN 'MATRIGON 100 g/l' KAN INGESCHAKELD WORDEN (0,5 l/ha) : Hondspeterselie, gevlekte scheerling, veerdelig tandzaad, stekelnoot en doornappel : Vanaf het 1-bladstadium van het onkruid en vanaf het 
2-bladstadium van de biet en bij groeizaam weer. 

met mechanische doorgangen, er “slechts” 99.7% werkzaamheid werd bereikt.  

In 2020 werd een gelijkaardig protocol opgesteld (Tabel 1) waarbij verschillende chemi-
sche doorgangen werden vervangen door mechanische doorgangen. Samen met de 
schoffel doorgang werden ook vingerwieders ingezet.  

In 2020 werd een zeer slechte werkzaamheid van de chemische behandelingen onder-
vonden (Figuur 1). In tegenstelling tot 2019 werden in 2020 minder onkruiden geteld in 
objecten waar mechanische doorgangen aan werden toegevoegd. Zo werd in 2020 de 
werkzaamheid met 9% verbeterd in het object met zoveel mogelijk mechanische door-
gangen t.o.v. het volledig chemische object. Het object waarbij de chemische doorgang 
van 15 mei (4e  FAR) werd vervangen door een schoffeldoorgang leverde de beste resul-
taten op met een werkzaamheid van maar liefst 97% (Figuur 2). In de toekomst zullen 
meer proeven rond deze gecombineerde onkruidbestrijding worden uitgevoerd om het 
beste tijdstip te bepalen dat een schoffel of wiedeg kan worden ingezet. Hoewel er een 
zeker prijskaartje hangt aan zulke mechanische doorgangen, kunnen deze in droge ja-
ren aan belang winnen.  

Spuittechniek in de akkerbouw 

Het project “Spuittechniek in de akkerbouw onder de loep” liep in februari op zijn einde. 
Dit project werd uitgevoerd in samenwerking met Inagro, LCG en PCA en behandelde 
verschillende teelten zoals maïs, granen, aardappelen en bieten. In dit project werden 
0%, 50% 75% en 90% driftreducerende doppen vergeleken (Tabel 2) met verschillende 
spuittechnieken. De grovere druppels die geproduceerd worden door de driftreduceren-

de doppen zorgen dat de druppels minder makkelijk wegwaaien maar natuurlijk ook 
dat de vloeistof minder fijn verneveld wordt. Dit kan bij veel landbouwers voor twijfels 
zorgen bij het gebruik van zulke doppen. Dit project werd uitgevoerd om na te gaan of 
met de juiste spuittechniek driftreducerende doppen effectief even efficiënt zijn als niet 
driftreducerende doppen. 

Er werden zes verschillende doppen getest met een verschillende druk (2 en 5 bar) en 
een verschillend volume water per hectare (180 en 250 l/ha).  

Uit de onkruidtellingen in september bleek er weinig verschil in werkzaamheid tussen 
de verschillende doppen. Er werd bij alle doppen een werkzaamheid tussen 99,7% en 
100% vastgesteld. Uit eerdere proeven bleek wel dat de luchtmengdoppen in het alge-
meen beter presteerde met een hoger druk. Zeker in koude en droge jaren bleek een 
verhoogde druk belangrijk. Zorg dus steeds voor een voldoende hoge druk bij het spui-
ten met doppen met een hogere driftreducerende klasse (75% of 90%) in bieten. De 
50% driftreducerende is de minimale driftreductieklasse die moet gehanteerd worden. 

Conviso®Smart  

De introductie van de Conviso®Smart techniek in België was een succes.  
Het ras Smart Jitka KWS wordt in deze techniek gecombineerd met het ALS herbicide 
Conviso ® One. In onze proeven merkten wij een heel goede werkzaamheid wanneer het 
product correct werd ingezet. Maar wat betekent dat nu eigenlijk? Het tijdstip dat het 
product wordt ingezet is het moment dat drie belangrijke onkruiden nl. melganzenvoet, 
uitstaande melde en ereprijs (Figuur 3) zich in het 2-bladstadium (maximaal 4-
bladstadium) bevinden.  

 

 

 

 

 

Het product moet ook steeds gecombineerd worden met partners met een niet-ALS 
werking. Deze partners worden steeds toegevoegd om resistente onkruiden te vermij-
den. Tijdens de eerste bespuiting wordt 0,5l/ ha Conviso®One gecombineerd met 1 tot 
2l/ha ‘Betanal’, 0,25 l/ha ‘Tramat’ en 0,5 l/ha olie. De volgende en tevens laatste behan-
deling vindt plaats 10 tot 21 dagen later, afhankelijk van het stadium (2-blad) van de 
drie belangrijke onkruiden. Tijdens de 2e bespuiting kunnen er drie mogelijk scenario’s 
gevolgd worden.  

- Er zijn geen nieuwe kiemende onkruiden. Er wordt dan gekozen 0,5l/ ha Convi-
so®One, 0,5l/ ha ‘Frontier’ of ‘Dual’ en 0,5l/ ha olie. 

- Er zijn weinig nieuwe kiemende onkruiden. Er wordt gekozen voor 0,5l/ ha Convi-
so®One, 1 tot 2l/ha ‘Betanal’, 0,25 l/ha ‘Tramat’ en 0,5 l/ha olie. 

- Er zijn veel nieuwe kiemende onkruiden. Er wordt gekozen voor 0,5l/ ha Convi-
so®One, 1 tot 2l/ha ‘Betanal’, 0,25 l/ha ‘Tramat’, 0,5l/ ha ‘Frontier’ of ‘Dual’ en 0,5l/ 
ha olie. 

Deze aanpak werd gedemonstreerd in een demoveld op het proefbedrijf in Lennik 
waarbij de vergelijking werd gemaakt met foutief gebruik van de techniek (Tabel 3). Dit 
toont aan dat de beste werking wordt bekomen met het tweemalig gebruik van 0,5l/ha 
Conviso met partners op het geschikte moment. 

Opgelet: het ras Smart Jitka KWS is wel gevoelig voor Cercospora. In onze proeven merk-
ten wij ook een aantal schietende bietenplanten. Deze moeten zo snel mogelijk verwij-
derd worden om ALS-tolerante onkruidbieten te vermijden.  

23 april 
(melganzenvoet in 
2‐bladstadium)

5 mei 13 mei 22 mei Aantal resterende 
onkruiden

Conviso 1 L / / Conviso 1L + olie / 8

Conviso 2x 0,5 L 
zonder partners

Conviso 0,5L + 
olie /

Conviso 0,5L + 
olie / 4,25

Conviso 2x 0,5 L met 
partner maar te laat /

Conviso (0,5l) + 
olie + partners /

Conviso (0,5l) + 
olie + partners 0,75

Conviso 2x 0,5 L met 
partners (scenario 2)

Conviso 0,5L + 
olie + partners /

Conviso 0,5L + 
olie + partners / 0,25

spuitdop  doptype  driftreductie  Geteste spuitdruk 
Teejet XR 110 03  Standaard spleetdop  0% (niet toegelaten)  2 bar 
Teejet DG 110 03  Driftreducerende 

spleetdop 
50%  2 bar 

Agrotop Airmix 110 03  Lage druk 
luchtmengdop 

50%  2bar 

Albuz AVI 110 03  Luchtmengdop  75%  2 en 5 bar 
Lechler ID3 120 03  Luchtmengdop  90%  2 en 5 bar 
Lechler IDKT 120 03  Tweewaaier‐

luchtmengdop 
50%  2 en 5 bar 

Figuur 1: Chemische onkruidbestrijding (5 FAR-behandelingen) 

Figuur 2: Gecombineerde onkruidbestrijding. Vierde FAR-behandeling werd vervangen 
door een schoffel doorgang.  

Tabel 2: verschillende uitgeteste spleetdoppen .  

Tabel 3: demonstratie van het juist gebruik van de Conviso®Smart techniek 
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FAR-component Product en gehalte 

Onkruid in KIEMLOB stadium Onkruid in 2-BLAD stadium Onkruid in 4-6 BLAD stadium Max. dosis

'BETANAL' 160 SC/SE 0,6 - 0,8 l (*2) 1 (-1,5) l 2 - 3 l 6 l (*4) 

of 'BETANAL' 320 SC 0,3 - 0,4 l (*2) 0,5 (- 0,75) l 1 - 1,5 l 3 l (*4) 

A 'TRAMAT' 500 SC 0,15 - 0,25 l (*2) 0,3 (-0,4) l 0,6 - 0,8 l 2 l (*5) 

GOLTIX' 70WG/700SC  0,5 l of kg 0,5-0,75 l of kg 1 l of kg 5 l of kg (*7) 

'GOLTIX QUEEN' 0,75-1,0 l 1-1,5 l 1,5-2 l 6 l (*7) 

'KEZURO' 0,75-1,0 l 1-1,25 l 1-1,5 l 3,5 l (*7)

'PYRAMIN' 520 (*3) 0,5 l 0,5 - 0,75 l 1 l 5 l (*3 en *6) 

of ‘DUAL' 0,5 - 0,65 l 1,3 l 

of 'FRONTIER' 0,3 - 0,5 l 1,0 l 

FAR-DOSIS (aan te passen aan het onkruidstadium)

STADIUM VAN HET ONKRUID (*1)

(volgens de erkenningen in feb 2021)

F 

(*6) Dosis chloridazon beperkt tot 2.600 g/ha w.s. per 3 jaar.  Producten op basis van chloridazon nog toegelaten 
tot 30/06/2021.

(*7) Dosis metamitron is beperkt tot 3.500 g/ha w.s./jaar. 

(*4) Dosis fenmedifam beperkt tot 960 g/ha w.s. per jaar. (*5) Dosis ethofumesaat beperkt tot 1.000 g/ha w.s. per 3 jaar.

R 

Niet vóór het 4-bladstadium

van de bieten 

(*1) Het bietenstadium heeft weinig belang voor een FAR (B/T/G) zolang de dosis ‘Tramat 500’ 0,3 l/ha in het kiemlobstadium niet overschreden wordt. Het is raadzaam om de dosis te verhogen indien de 
weersomstandigheden het niet toegelaten hebben om de NO1 uit te voeren vanaf de opkomst van de eerste onkruiden en/of een interval van maximum 6 tot 8 dagen tussen NO1 & NO2 te respecteren. 

(*2) Hoogste dosis bij een belangrijke bezetting van melganzevoet, melde, bingelkruid, varkensgras of kleefkruid.

(*3) Dosis aanpassen voor producten met 430 g/l werkzame stof, de maximaal toegelaten dosis voor producten met 430 g/L chloridazon is 3L/ha in naopkomst. 'Pyramin' en andere producten op basis van chloridazon nog 
toegelaten tot 30/06/2021.

FOCUS Plus(b) ELOGE  (d) PANTERA 

Actieve stof cycloxydim haloxyfop-P-methyl quizalofop-P-tefuryl
lage volle volle lage volle volle lage volle lage volle volle
dosis dosis dosis dosis dosis dosis dosis dosis dosis dosis dosis 

Duist 1 2 - 0,75-1 0.5 2 x 0,5 1 2 x 0,5 à 0,6 1-1,5 1.5

Hanepoot 2 x 0,5 1 2 - 0,75-1 0.5 2 x 0,5 1 2 x 0,5 à 0,6 1-1,5 1.5

Wilde haver 2 x 0,5 1 2 2 x 0,4 1-1,2 0.5 - 1.5 2 x 0,5 à 0,6 1-1,5 1.5

Graan (opslag) 2 x 0,5 1 2 - 0,75-1 0.5 - 1.5 - 1-1,5 1.5

Raaigras 2 x 0,5 1 - - 1-1,2 - - 1.5 - - 1.5

Windhalm 2 x 0,5 1 - 0,75-1 0.5 - 1.5 - 1-1,5 1.5

Straatgras éénjarig 2 x 0,5 1 - - - - - - - - - 

Kweekgras - 2,5 of 2 x 1,25 4 - 1,5 of 2 x 0,75 - - 3 of 2 x 1,5 - 3 of 2 x 1,5 2.25

Olie vereist (*1) NEEN (*1) NEEN (*1) NEEN

GRASSENBESTRIJDING 
Opmerkingen :

- Voor de bestrijding van duist is het afgeraden om te fractioneren in de FAR, pas steeds de volle dosis toe, in geval van resistentie werken de dim's beter dan de fop's. Bij een problematische bestrijding van duist kan 
Avadex in voor-zaai worden ingewerkt aan 3 - 3,5 l/ha afhankelijk van het bodemtype.
- Fractionering wordt afgeraden zeker op zware gronden of waar resistentie wordt verwacht.
- Niet alle producten kunnen aan volle dosis in het FAR mengsel toegepast worden, niet aan alle producten moet olie toegevoegd worden (zie in tabel), alle dosissen zijn uitgedrukt in l/ha.
- Voor kweek behandel in 20 à 30 cm stadium, niet toepassen in FAR, indien 2 behandelingen gebeuren, voer 2de behandeling uit op kweek hersteld van de voorgaande grasbestrijding om een goede werking van het 
product te garanderen.
- 'CENTIUM' mag nooit gemengd worden met grassenmiddelen, als regel kan men best 5 dagen laten tussen de behandeling met een grassenmiddel en de toepassing van 'CENTIUM'.

GRASSOORT 

SELECT Prim (a) AGIL  (c)

quizalofop-P-ethyl

TARGA Prestige en Targa 

Megamax (f)

clethodim propaquizafop fluazifop-P-butyl

JA JA 

(a)- dosis 2 x 0,5l kan in 1-2 blad stadium van hanepoot, raaigras, graanopslag, wilde haver, dosis 1 x 1l voor 2-4 blad stadium van deze grassen / - max. 0,5 l toevoegen aan FAR mengsel.
(b)- tot 2 l/ha in FAR mengsel.
(c)- vanaf 0,75l/ha niet in mengsel met FAR toepassen / - voor uitstoeling 0,75l, na uitstoeling 1,0l / - 2 x 0,4 l kan indien 1 à 2 blad stadium van de wilde haver.
(d)- max. 1 toepassing per 36 maanden.
(e)- vanaf 1 l niet toepassen in FAR mengsel / max. 3l/ha/jaar / - max. 2 toepassingen per jaar.
(f)- maximum 1l/ha toevoegen aan FAR mengsel.
(1*)- een additief (enkel olie) kan wel vereist zijn indien het grassenmiddel in een FAR-mengsel toegepast wordt.

FUSILADE Max (e)

NEEN (*1) NEEN (*1) 

TERMINOLOGIE VAN DE PRODUCTEN (exclusief grassenmiddelen)

Producten buiten patent en generische producten : Alle producten buiten patent en vervangbaar door 
generische producten zijn met hun meest bekende naam tussen 'aanhalingstekens' vermeld : 'Betanal' = 
fenmedifam (B); 'Dual' = s-metolachloor; 'Fiesta'= chloridazon + quinmerac; 'Goltix' = metamitron (G);  
'Matrigon' = clopyralid; 'Pyramin' = chloridazon; 'Tramat' = ethofumesaat (T); 'Venzar' = lenacil;  'Frontier'  = 
dimethenamide-P (Fr); 'Safari' = triflusulfuron-methyl 50WG; ' Centium' = clomazone; 'Kezuro' 'Goltix Queen' 
= metamitron + quinmerac
Niet-generische producten : Avadex = tri-allaat 480EC

 NO = naopkomst; VO = vooropkomst; SC = Suspensie concentraat; SE = Suspo-emulsie; EC = Emulgeerbaar 
concentraat; WG = Water dispergeerbaar granulaat; OD= olie dispersie

MECHANISCHE ONKRUIDBESTRIJDING :
Een aanvulling van het FAR-systeem 

SCHOFFELEN : vernietigt de aanwezige overlevende onkruiden, verlucht en warmt tevens de bodem op.

Ø Uit te voeren op een voldoende droge bodem, om een (latere) FAR-behandeling te vervangen

Ø Uit te voeren op een voldoende droge bodem, vóór de toepassing van een bodemherbicide.

Ø Let erop dat de jonge bieten noch uitgetrokken, noch omgewoeld worden.

Ø Kan gecombineerd worden met een rijenbespuiting.

WIEDEGGEN : kan interessant zijn bij een laattijdige opkomst van kleine onkruiden in 
ontwikkelde bieten (minstens 8 tot 10 bladeren). Wiedeggen is enkel efficiênt op "kiemende" 
(draadvormig) onkruiden.

WANNEER DE GROND ONKRUIDVRIJ IS
De NAWERKINGSBEHANDELING niet vergeten

Op basis van bv. 0,8 l 'VENZAR 500sc' (1 l op zware gronden), vanaf het 4-6 bladstadium 
van de bieten

Velden met een risico voor late opkomst van zwarte nachtschade , of zomergrassen 
(hanenpoot, naaldaar, …) : afzonderlijke toepassing van  ‘DUAL’ (max. 1,3 l/ha) of van 
'FRONTIER' (max. 1 l/ha) .  Niet vóór het 4-bladstadium van alle bieten.

Velden met een risico voor late opkomsten van bingelkruid en melganzevoet :
 'CENTIUM' 50 ml + 'FRONTIER' 0,4L/ha niet vóór  4-6 blad stadium biet. 

EEN BELANGRIJKE TROEF VOOR EEN ONKRUIDVRIJ VELD IN DE ZOMER : 

= EEN GOEDE BODEMBEDEKKING DOOR DE BIETEN (= ook rasafhankelijk)

Waarschuwing 
De opvolging van de hier voorgestelde aanbevelingen gebeurt 

onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. 
Het KBIVB kan niet verantwoordelijk gesteld worden 

voor schade aan de teelt of voor een gebrek aan werkzaamheid.

LEES AANDACHTIG DE ETIKETTEN VAN DE PRODUCTEN 
ALVORENS ZE TE GEBRUIKEN ! 

Een belangrijk jaar voor de cichoreiteelt 
Op Europees niveau staan er dit jaar enkele belangrijke beslissing op het programma voor 
de cichoreiteelt. Zo werd de hernieuwing van de erkenning van triflusulfuron-metyl 
(‘Safari’) aangevraagd alsook deze van benfluralin (‘Bonalan’). Vorig jaar was het laatste 
jaar dat CIPC nog kon gebruikt worden. Legurame mag nog tot eind 2022 gebruikt wor-
den. Zo wordt het lijstje met toegelaten producten in cichorei weer een beetje kleiner.  

Gecombineerde onkruidbestrijding 
In het kader van het demoproject ‘Onkruidbestrijding 2.0 met slimme combinatie van 
chemie en techniek’ onderzochten verschillende instituten (KBIVB, Inagro, Hooibeekhoeve 
en Proefhoeve Bottelare) de mogelijkheden rond gecombineerde chemisch-mechanische 
onkruidbestrijding. Bij de cichoreiteelt zouden mechanische doorgangen met een schoffel 
of wiedeg kunnen zorgen voor minder herbiciden en dus minder remming van de cicho-
reiplanten. Daarnaast kunnen ook resistente onkruiden gemakkelijk verwijderd worden. 
Het tijdstip en de instellingen van een toestel kunnen grote verschillen in overblijvende 
onkruiden veroorzaken.  

De nieuwe wiedeggen bieden de mogelijkheid om al in een heel vroeg stadium te wied-
eggen doordat ze zeer licht kunnen afgesteld worden, maar ook schoffels bieden veel 
mogelijkheden. Daarom is het belangrijk om ervaring op te doen met de zulke toestellen 
om zowel het bladstadium vanaf wanneer bv. een wiedeg of vingerwieders kunnen ge-
bruikt worden als de instellingen van de schoffelmessen te bepalen.  

In onze proef werden verschillende objecten aangelegd waarbij chemische doorgangen 
vergeleken werden met chemisch-mechanische doorgangen. Er werd één object aange-
legd waarbij twee chemische behandelingen werden vervangen door één doorgang met 
de wiedeg en twee doorgangen met de schoffel. Daarnaast werd een chemisch object als 
referentie aangelegd. Een 3e en 4e object maakte gebruik van een volleveldsbrander. 
Deze brander werd ingezet in het 3- tot 4-bladstadium van de cichoreiplanten en brand-
de, naast de onkruiden, ook de cichoreiplanten weg. De volleveldsbrander na opkomst 
gebruiken heeft als voordeel dat dit geen kieming stimuleert maar wel onkruiden en vnl. 
melganzenvoet goed kan bestrijden. De omstandigheden en het tijdstip van het branden 
zijn van groot belang. Te vroeg of te hard branden kan zorgen voor plantenuitval. Er kan 
ook best niet gebrand worden wanneer er te veel wind is, het te koud is of wanneer nacht-
vorst wordt voorspeld. Na het branden werd in het 3e object enkel chemische behandeld en in 
het 4e object werden twee mechanische doorgangen uitgevoerd en als laatste werd een chemi-
sche behandeling in het 8-bladstadium van de cichorei uitgevoerd.  

Door de droogte in het voorjaar van 2020 was de werkzaamheid van het object met chemische en 
twee vervangende mechanische doorgangen beter dan een volledig herbicideprogramma. Ook in 
de objecten waar de brander werd ingezet kon een betere werkzaamheid tegen melganzenvoet 
worden waargenomen maar het beste object was de brander met chemische en mechanische 
doorgangen. In deze proef kon geen slechte opbrengst worden waargenomen in de gebrande 
objecten. In tegendeel, het object waarin gebrand werd en chemisch mechanische doorgangen 
werden uitgevoerd had een hogere opbrengst dan het volledig chemische object.  

Onkruidbestrijding cichorei: strategie en middelenkeuze  Sanne Torfs  (KBIVB vzw—IRBAB asbl ) 

Product (*1) Dosis/ha Doelonkruid Toepassing Opmerkingen 

T 1: VOORZAAI 

BONALAN 8 L 

Meerdere breedbladige onkruidsoorten 
(melganzenvoet, kleefkruid, veelknopigen, do-

venetel, ereprijs, muur, wilde bieten…) en enke-
le grassoorten (duist en straatgras). 

Bij voorkeur 's avonds (want fotolabiel product). Onmiddellijk 
in te werken (want vluchtig en voornamelijk fotolabiel pro-

duct) tot op een diepte van 7 tot 8 cm,  
met een werktuig van het type 'cultivator'.  

Gebruik van rotoreg is afgeraden. 

Mogelijkheid om in te werken in het  
‘vals zaaibed’ reeds meerder weken voor de zaai. 

Kies een overtrokken dag  
zonder wind.   

T 2: VOOROPKOMST 

‘KERB’  
(verplicht) 

1 – 1,25 L 
Vooral zwarte nachtschade, bingelkruid, kleef-

kruid en varkensgras, alsook muur, dovenetel en 
grassen. 

Bij droog weer en 's avonds, wanneer de verdamping mini-
maal is, met voldoende water. Bij voorkeur direct na het zaai-
en omwille van de lange nawerking van de producten en voor 

een maximale benutting van het bodemvocht 

De werkzaamheid is sterk afhankelijk van de 
bodemvochtigheid (lage oplosbaarheid).  

Let op de maximale dosis bij inzaaien van een 
volgteelt granen zonder ploegen ! 

+ ‘LEGURAME’  
(facultatief) 

1 (-3) L Bingelkruid Dosis van 3 l enkel in velden met veel bingelkruid.   

T 3a: In geval van onregelmatige opkomst van cichorei 1° NAOPKOMST in het stadium OPKOMST-KIEMLOB van de cichorei 

‘KERB’ 0,3 L   Maximale totale dosis : 3,1 l/ha/jaar   

+ SAFARI 5 g Aanwezigheid van knopkruid, kamille, koolzaad-
opslag, hondspeterselie. 

Maximale totale dosis: 90 g   

+ 'LEGURAME' 0,5 L       

of T 3b: in geval van een regelmatige opkomst van de cichorei 1° NAOPKOMST in het stadium KIEMLOB - 1 ECHT BLAD  
vanaf 6 tot 7 cichoreiplanten in het 1-echtbladstadium per lopende meter 

SAFARI 5 -10 g Composieten, kruisbloemigen  
en schermbloemigen 

  
Tijdelijke vergeling mogelijk, vooral bij grote 

schommelingen tussen dag- en nachttempera-
turen. 

+ ‘KERB’ 0,3 L       

+ ‘LEGURAME’ 0,5 L       

+ BOA  
(facultatief) 

50 - 100 ml 
Kamille, herderstasje, melganzenvoet, doornap-
pel, knopkruid, zwarte nachtschade, kruiskruid, 

herik, varkenskers 

Fractioneren: lage dosissen vanaf vroeg stadium voor een 
goede werking. Voor varkenskers fractioneer 100-200 ml 

vroeg. Max 0,75 l/ha 

vermijd complexe mengsels  
met hoge dosissen safari  

+ BOA 50 ml 
Kamille, herderstasje, melganzenvoet, doornap-
pel, knopkruid, zwarte nachtschade, kruiskruid, 

herik, varkenskers 
maximum 50 ml ! 

 risico op fytotoxiciteit in lichte grond  
en/of bij hevige regen en  

koude temperatuur ! 

of + ‘AZ’  
(facultatief) 

25 – 30 ml Composieten, kruisbloemigen ereprijs, dovene-
tels, akkerviooltje. 

totale maximale dosis: 200 ml/ha 

Sterk afhankelijk van bodemvocht (lage oplos-
baarheid), maar kan remmend zijn na hevige 

regen, let op op lichte grond.  
Vermijd kiemlobstadium. 

Een belangrijk jaar voor de cichoreiteelt 
Op Europees niveau staan er dit jaar enkele belangrijke beslissing op het programma voor 
de cichoreiteelt. Zo werd de hernieuwing van de erkenning van triflusulfuron-metyl 
(‘Safari’) aangevraagd alsook deze van benfluralin (‘Bonalan’). Vorig jaar was het laatste 
jaar dat CIPC nog kon gebruikt worden. Legurame mag nog tot eind 2022 gebruikt wor-
den. Zo wordt het lijstje met toegelaten producten in cichorei weer een beetje kleiner.  

Gecombineerde onkruidbestrijding 
In het kader van het demoproject ‘Onkruidbestrijding 2.0 met slimme combinatie van 
chemie en techniek’ onderzochten verschillende instituten (KBIVB, Inagro, Hooibeekhoeve 
en Proefhoeve Bottelare) de mogelijkheden rond gecombineerde chemisch-mechanische 
onkruidbestrijding. Bij de cichoreiteelt zouden mechanische doorgangen met een schoffel 
of wiedeg kunnen zorgen voor minder herbiciden en dus minder remming van de cicho-
reiplanten. Daarnaast kunnen ook resistente onkruiden gemakkelijk verwijderd worden. 
Het tijdstip en de instellingen van een toestel kunnen grote verschillen in overblijvende 
onkruiden veroorzaken.  

De nieuwe wiedeggen bieden de mogelijkheid om al in een heel vroeg stadium te wied-
eggen doordat ze zeer licht kunnen afgesteld worden, maar ook schoffels bieden veel 
mogelijkheden. Daarom is het belangrijk om ervaring op te doen met de zulke toestellen 
om zowel het bladstadium vanaf wanneer bv. een wiedeg of vingerwieders kunnen ge-
bruikt worden als de instellingen van de schoffelmessen te bepalen.  

In onze proef werden verschillende objecten aangelegd waarbij chemische doorgangen 
vergeleken werden met chemisch-mechanische doorgangen. Er werd één object aange-
legd waarbij twee chemische behandelingen werden vervangen door één doorgang met 
de wiedeg en twee doorgangen met de schoffel. Daarnaast werd een chemisch object als 
referentie aangelegd. Een 3e en 4e object maakte gebruik van een volleveldsbrander. 
Deze brander werd ingezet in het 3- tot 4-bladstadium van de cichoreiplanten en brand-
de, naast de onkruiden, ook de cichoreiplanten weg. De volleveldsbrander na opkomst 
gebruiken heeft als voordeel dat dit geen kieming stimuleert maar wel onkruiden en vnl. 
melganzenvoet goed kan bestrijden. De omstandigheden en het tijdstip van het branden 
zijn van groot belang. Te vroeg of te hard branden kan zorgen voor plantenuitval. Er kan 
ook best niet gebrand worden wanneer er te veel wind is, het te koud is of wanneer nacht-
vorst wordt voorspeld. Na het branden werd in het 3e object enkel chemische behandeld en in 
het 4e object werden twee mechanische doorgangen uitgevoerd en als laatste werd een chemi-
sche behandeling in het 8-bladstadium van de cichorei uitgevoerd.  

Door de droogte in het voorjaar van 2020 was de werkzaamheid van het object met chemische en 
twee vervangende mechanische doorgangen beter dan een volledig herbicideprogramma. Ook in 
de objecten waar de brander werd ingezet kon een betere werkzaamheid tegen melganzenvoet 
worden waargenomen maar het beste object was de brander met chemische en mechanische 
doorgangen. In deze proef kon geen slechte opbrengst worden waargenomen in de gebrande 
objecten. In tegendeel, het object waarin gebrand werd en chemisch mechanische doorgangen 
werden uitgevoerd had een hogere opbrengst dan het volledig chemische object.  

Onkruidbestrijding cichorei: strategie en middelenkeuze  Sanne Torfs  (KBIVB vzw—IRBAB asbl ) 

Product (*1) Dosis/ha Doelonkruid Toepassing Opmerkingen 

T 1: VOORZAAI 

BONALAN 8 L 

Meerdere breedbladige onkruidsoorten 
(melganzenvoet, kleefkruid, veelknopigen, do-

venetel, ereprijs, muur, wilde bieten…) en enke-
le grassoorten (duist en straatgras). 

Bij voorkeur 's avonds (want fotolabiel product). Onmiddellijk 
in te werken (want vluchtig en voornamelijk fotolabiel pro-

duct) tot op een diepte van 7 tot 8 cm,  
met een werktuig van het type 'cultivator'.  

Gebruik van rotoreg is afgeraden. 

Mogelijkheid om in te werken in het  
‘vals zaaibed’ reeds meerder weken voor de zaai. 

Kies een overtrokken dag  
zonder wind.   

T 2: VOOROPKOMST 

‘KERB’  
(verplicht) 

1 – 1,25 L 
Vooral zwarte nachtschade, bingelkruid, kleef-

kruid en varkensgras, alsook muur, dovenetel en 
grassen. 

Bij droog weer en 's avonds, wanneer de verdamping mini-
maal is, met voldoende water. Bij voorkeur direct na het zaai-
en omwille van de lange nawerking van de producten en voor 

een maximale benutting van het bodemvocht 

De werkzaamheid is sterk afhankelijk van de 
bodemvochtigheid (lage oplosbaarheid).  

Let op de maximale dosis bij inzaaien van een 
volgteelt granen zonder ploegen ! 

+ ‘LEGURAME’  
(facultatief) 

1 (-3) L Bingelkruid Dosis van 3 l enkel in velden met veel bingelkruid.   

T 3a: In geval van onregelmatige opkomst van cichorei 1° NAOPKOMST in het stadium OPKOMST-KIEMLOB van de cichorei 

‘KERB’ 0,3 L   Maximale totale dosis : 3,1 l/ha/jaar   

+ SAFARI 5 g 
Aanwezigheid van knopkruid, kamille, koolzaad-

opslag, hondspeterselie. 
Maximale totale dosis: 90 g   

+ 'LEGURAME' 0,5 L       

of T 3b: in geval van een regelmatige opkomst van de cichorei 1° NAOPKOMST in het stadium KIEMLOB - 1 ECHT BLAD  
vanaf 6 tot 7 cichoreiplanten in het 1-echtbladstadium per lopende meter 

SAFARI 5 -10 g 
Composieten, kruisbloemigen  

en schermbloemigen 
  

Tijdelijke vergeling mogelijk, vooral bij grote 
schommelingen tussen dag- en nachttempera-

turen. 

+ ‘KERB’ 0,3 L       

+ ‘LEGURAME’ 0,5 L       

+ BOA  
(facultatief) 

50 - 100 ml 
Kamille, herderstasje, melganzenvoet, doornap-
pel, knopkruid, zwarte nachtschade, kruiskruid, 

herik, varkenskers 

Fractioneren: lage dosissen vanaf vroeg stadium voor een 
goede werking. Voor varkenskers fractioneer 100-200 ml 

vroeg. Max 0,75 l/ha 

vermijd complexe mengsels  
met hoge dosissen safari  

+ BOA 50 ml 
Kamille, herderstasje, melganzenvoet, doornap-
pel, knopkruid, zwarte nachtschade, kruiskruid, 

herik, varkenskers 
maximum 50 ml ! 

 risico op fytotoxiciteit in lichte grond  
en/of bij hevige regen en  

koude temperatuur ! 

of + ‘AZ’  
(facultatief) 

25 – 30 ml 
Composieten, kruisbloemigen ereprijs, dovene-

tels, akkerviooltje. 
totale maximale dosis: 200 ml/ha 

Sterk afhankelijk van bodemvocht (lage oplos-
baarheid), maar kan remmend zijn na hevige 

regen, let op op lichte grond.  
Vermijd kiemlobstadium. 

 

FAR-component Product en gehalte 

Onkruid in KIEMLOB stadium Onkruid in 2-BLAD stadium Onkruid in 4-6 BLAD stadium Max. dosis

'BETANAL' 160 SC/SE 0,6 - 0,8 l 
(*2) 1 (-1,5) l 2 - 3 l 6 l 

(*4) 

of 'BETANAL' 320 SC 0,3 - 0,4 l 
(*2) 

0,5 (- 0,75) l 1 - 1,5 l 3 l 
(*4) 

A 'TRAMAT' 500 SC 0,15 - 0,25 l 
(*2) 0,3 (-0,4) l 0,6 - 0,8 l 2 l 

(*5) 

GOLTIX' 70WG/700SC  0,5 l of kg 0,5-0,75 l of kg 1 l of kg 5 l of kg 
(*7) 

'GOLTIX QUEEN' 0,75-1,0 l 1-1,5 l 1,5-2 l 6 l 
(*7) 

'KEZURO' 0,75-1,0 l 1-1,25 l 1-1,5 l 3,5 l 
(*7)

'PYRAMIN' 520 
(*3) 

0,5 l 0,5 - 0,75 l 1 l 5 l 
(*3 en *6) 

of ‘DUAL' 0,5 - 0,65 l 1,3 l 

of 'FRONTIER' 0,3 - 0,5 l 1,0 l 

FAR-DOSIS (aan te passen aan het onkruidstadium)

STADIUM VAN HET ONKRUID 
(*1)

(volgens de erkenningen in feb 2021)

F 

(*6) Dosis chloridazon beperkt tot 2.600 g/ha w.s. per 3 jaar.  Producten op basis van chloridazon nog toegelaten 
tot 30/06/2021.

(*7) Dosis metamitron is beperkt tot 3.500 g/ha w.s./jaar. 

(*4) Dosis fenmedifam beperkt tot 960 g/ha w.s. per jaar. (*5) Dosis ethofumesaat beperkt tot 1.000 g/ha w.s. per 3 jaar.

R 

Niet vóór het 4-bladstadium

van de bieten 

(*1) Het bietenstadium heeft weinig belang voor een FAR (B/T/G) zolang de dosis ‘Tramat 500’ 0,3 l/ha in het kiemlobstadium niet overschreden wordt. Het is raadzaam om de dosis te verhogen indien de 
weersomstandigheden het niet toegelaten hebben om de NO1 uit te voeren vanaf de opkomst van de eerste onkruiden en/of een interval van maximum 6 tot 8 dagen tussen NO1 & NO2 te respecteren. 

(*2) Hoogste dosis bij een belangrijke bezetting van melganzevoet, melde, bingelkruid, varkensgras of kleefkruid.

(*3) Dosis aanpassen voor producten met 430 g/l werkzame stof, de maximaal toegelaten dosis voor producten met 430 g/L chloridazon is 3L/ha in naopkomst. 'Pyramin' en andere producten op basis van chloridazon nog 
toegelaten tot 30/06/2021.

FOCUS Plus
(b)

ELOGE  
(d) PANTERA 

Actieve stof cycloxydim haloxyfop-P-methyl quizalofop-P-tefuryl
lage volle volle lage volle volle lage volle lage volle volle
dosis dosis dosis dosis dosis dosis dosis dosis dosis dosis dosis 

Duist 1 2 - 0,75-1 0.5 2 x 0,5 1 2 x 0,5 à 0,6 1-1,5 1.5

Hanepoot 2 x 0,5 1 2 - 0,75-1 0.5 2 x 0,5 1 2 x 0,5 à 0,6 1-1,5 1.5

Wilde haver 2 x 0,5 1 2 2 x 0,4 1-1,2 0.5 - 1.5 2 x 0,5 à 0,6 1-1,5 1.5

Graan (opslag) 2 x 0,5 1 2 - 0,75-1 0.5 - 1.5 - 1-1,5 1.5

Raaigras 2 x 0,5 1 - - 1-1,2 - - 1.5 - - 1.5

Windhalm 2 x 0,5 1 - 0,75-1 0.5 - 1.5 - 1-1,5 1.5

Straatgras éénjarig 2 x 0,5 1 - - - - - - - - - 

Kweekgras - 2,5 of 2 x 1,25 4 - 1,5 of 2 x 0,75 - - 3 of 2 x 1,5 - 3 of 2 x 1,5 2.25

Olie vereist 
(*1) 

NEEN
 (*1) 

NEEN 
(*1) NEEN

GRASSENBESTRIJDING 
Opmerkingen :

- Voor de bestrijding van duist is het afgeraden om te fractioneren in de FAR, pas steeds de volle dosis toe, in geval van resistentie werken de dim's beter dan de fop's. Bij een problematische bestrijding van duist kan 
Avadex in voor-zaai worden ingewerkt aan 3 - 3,5 l/ha afhankelijk van het bodemtype.
- Fractionering wordt afgeraden zeker op zware gronden of waar resistentie wordt verwacht.
- Niet alle producten kunnen aan volle dosis in het FAR mengsel toegepast worden, niet aan alle producten moet olie toegevoegd worden (zie in tabel), alle dosissen zijn uitgedrukt in l/ha.
- Voor kweek behandel in 20 à 30 cm stadium, niet toepassen in FAR, indien 2 behandelingen gebeuren, voer 2de behandeling uit op kweek hersteld van de voorgaande grasbestrijding om een goede werking van het 
product te garanderen.
- 'CENTIUM' mag nooit gemengd worden met grassenmiddelen, als regel kan men best 5 dagen laten tussen de behandeling met een grassenmiddel en de toepassing van 'CENTIUM'.

GRASSOORT 

SELECT Prim 
(a) 

AGIL  
(c)

quizalofop-P-ethyl

TARGA Prestige en Targa 

Megamax 
(f)

clethodim propaquizafop fluazifop-P-butyl

JA JA 

(a)- dosis 2 x 0,5l kan in 1-2 blad stadium van hanepoot, raaigras, graanopslag, wilde haver, dosis 1 x 1l voor 2-4 blad stadium van deze grassen / - max. 0,5 l toevoegen aan FAR mengsel.
(b)- tot 2 l/ha in FAR mengsel.
(c)- vanaf 0,75l/ha niet in mengsel met FAR toepassen / - voor uitstoeling 0,75l, na uitstoeling 1,0l / - 2 x 0,4 l kan indien 1 à 2 blad stadium van de wilde haver.
(d)- max. 1 toepassing per 36 maanden.
(e)- vanaf 1 l niet toepassen in FAR mengsel / max. 3l/ha/jaar / - max. 2 toepassingen per jaar.
(f)- maximum 1l/ha toevoegen aan FAR mengsel.
(1*)- een additief (enkel olie) kan wel vereist zijn indien het grassenmiddel in een FAR-mengsel toegepast wordt.

FUSILADE Max 
(e)

NEEN 
(*1) 

NEEN 
(*1) 

TERMINOLOGIE VAN DE PRODUCTEN (exclusief grassenmiddelen)

Producten buiten patent en generische producten : Alle producten buiten patent en vervangbaar door 
generische producten zijn met hun meest bekende naam tussen 'aanhalingstekens' vermeld : 'Betanal' = 
fenmedifam (B); 'Dual' = s-metolachloor; 'Fiesta'= chloridazon + quinmerac; 'Goltix' = metamitron (G);  
'Matrigon' = clopyralid; 'Pyramin' = chloridazon; 'Tramat' = ethofumesaat (T); 'Venzar' = lenacil;  'Frontier'  = 
dimethenamide-P (Fr); 'Safari' = triflusulfuron-methyl 50WG; ' Centium' = clomazone; 'Kezuro' 'Goltix Queen' 
= metamitron + quinmerac
Niet-generische producten : Avadex = tri-allaat 480EC

 NO = naopkomst; VO = vooropkomst; SC = Suspensie concentraat; SE = Suspo-emulsie; EC = Emulgeerbaar 
concentraat; WG = Water dispergeerbaar granulaat; OD= olie dispersie

MECHANISCHE ONKRUIDBESTRIJDING :
Een aanvulling van het FAR-systeem 

SCHOFFELEN : vernietigt de aanwezige overlevende onkruiden, verlucht en warmt tevens de bodem op.

Ø Uit te voeren op een voldoende droge bodem, om een (latere) FAR-behandeling te vervangen

Ø Uit te voeren op een voldoende droge bodem, vóór de toepassing van een bodemherbicide.

Ø Let erop dat de jonge bieten noch uitgetrokken, noch omgewoeld worden.

Ø Kan gecombineerd worden met een rijenbespuiting.

WIEDEGGEN : kan interessant zijn bij een laattijdige opkomst van kleine onkruiden in 
ontwikkelde bieten (minstens 8 tot 10 bladeren). Wiedeggen is enkel efficiênt op "kiemende" 
(draadvormig) onkruiden.

WANNEER DE GROND ONKRUIDVRIJ IS
De NAWERKINGSBEHANDELING niet vergeten

Op basis van bv. 0,8 l 'VENZAR 500sc' (1 l op zware gronden), vanaf het 4-6 bladstadium 
van de bieten

Velden met een risico voor late opkomst van zwarte nachtschade , of zomergrassen 
(hanenpoot, naaldaar, …) : afzonderlijke toepassing van  ‘DUAL’ (max. 1,3 l/ha) of van 
'FRONTIER' (max. 1 l/ha) .  Niet vóór het 4-bladstadium van alle bieten.

Velden met een risico voor late opkomsten van bingelkruid en melganzevoet :
 'CENTIUM' 50 ml + 'FRONTIER' 0,4L/ha niet vóór  4-6 blad stadium biet. 

EEN BELANGRIJKE TROEF VOOR EEN ONKRUIDVRIJ VELD IN DE ZOMER : 

= EEN GOEDE BODEMBEDEKKING DOOR DE BIETEN (= ook rasafhankelijk)

Waarschuwing 
De opvolging van de hier voorgestelde aanbevelingen gebeurt 

onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. 
Het KBIVB kan niet verantwoordelijk gesteld worden 

voor schade aan de teelt of voor een gebrek aan werkzaamheid.

LEES AANDACHTIG DE ETIKETTEN VAN DE PRODUCTEN 
ALVORENS ZE TE GEBRUIKEN ! 

 

FAR-component Product en gehalte 

Onkruid in KIEMLOB stadium Onkruid in 2-BLAD stadium Onkruid in 4-6 BLAD stadium Max. dosis

'BETANAL' 160 SC/SE 0,6 - 0,8 l 
(*2) 1 (-1,5) l 2 - 3 l 6 l 

(*4) 

of 'BETANAL' 320 SC 0,3 - 0,4 l 
(*2) 

0,5 (- 0,75) l 1 - 1,5 l 3 l 
(*4) 

A 'TRAMAT' 500 SC 0,15 - 0,25 l 
(*2) 0,3 (-0,4) l 0,6 - 0,8 l 2 l 

(*5) 

GOLTIX' 70WG/700SC  0,5 l of kg 0,5-0,75 l of kg 1 l of kg 5 l of kg 
(*7) 

'GOLTIX QUEEN' 0,75-1,0 l 1-1,5 l 1,5-2 l 6 l 
(*7) 

'KEZURO' 0,75-1,0 l 1-1,25 l 1-1,5 l 3,5 l 
(*7)

'PYRAMIN' 520 
(*3) 

0,5 l 0,5 - 0,75 l 1 l 5 l 
(*3 en *6) 

of ‘DUAL' 0,5 - 0,65 l 1,3 l 

of 'FRONTIER' 0,3 - 0,5 l 1,0 l 

FAR-DOSIS (aan te passen aan het onkruidstadium)

STADIUM VAN HET ONKRUID 
(*1)

(volgens de erkenningen in feb 2021)

F 

(*6) Dosis chloridazon beperkt tot 2.600 g/ha w.s. per 3 jaar.  Producten op basis van chloridazon nog toegelaten 
tot 30/06/2021.

(*7) Dosis metamitron is beperkt tot 3.500 g/ha w.s./jaar. 

(*4) Dosis fenmedifam beperkt tot 960 g/ha w.s. per jaar. (*5) Dosis ethofumesaat beperkt tot 1.000 g/ha w.s. per 3 jaar.

R 

Niet vóór het 4-bladstadium

van de bieten 

(*1) Het bietenstadium heeft weinig belang voor een FAR (B/T/G) zolang de dosis ‘Tramat 500’ 0,3 l/ha in het kiemlobstadium niet overschreden wordt. Het is raadzaam om de dosis te verhogen indien de 
weersomstandigheden het niet toegelaten hebben om de NO1 uit te voeren vanaf de opkomst van de eerste onkruiden en/of een interval van maximum 6 tot 8 dagen tussen NO1 & NO2 te respecteren. 

(*2) Hoogste dosis bij een belangrijke bezetting van melganzevoet, melde, bingelkruid, varkensgras of kleefkruid.

(*3) Dosis aanpassen voor producten met 430 g/l werkzame stof, de maximaal toegelaten dosis voor producten met 430 g/L chloridazon is 3L/ha in naopkomst. 'Pyramin' en andere producten op basis van chloridazon nog 
toegelaten tot 30/06/2021.

FOCUS Plus
(b)

ELOGE  
(d) PANTERA 

Actieve stof cycloxydim haloxyfop-P-methyl quizalofop-P-tefuryl
lage volle volle lage volle volle lage volle lage volle volle
dosis dosis dosis dosis dosis dosis dosis dosis dosis dosis dosis 

Duist 1 2 - 0,75-1 0.5 2 x 0,5 1 2 x 0,5 à 0,6 1-1,5 1.5

Hanepoot 2 x 0,5 1 2 - 0,75-1 0.5 2 x 0,5 1 2 x 0,5 à 0,6 1-1,5 1.5

Wilde haver 2 x 0,5 1 2 2 x 0,4 1-1,2 0.5 - 1.5 2 x 0,5 à 0,6 1-1,5 1.5

Graan (opslag) 2 x 0,5 1 2 - 0,75-1 0.5 - 1.5 - 1-1,5 1.5

Raaigras 2 x 0,5 1 - - 1-1,2 - - 1.5 - - 1.5

Windhalm 2 x 0,5 1 - 0,75-1 0.5 - 1.5 - 1-1,5 1.5

Straatgras éénjarig 2 x 0,5 1 - - - - - - - - - 

Kweekgras - 2,5 of 2 x 1,25 4 - 1,5 of 2 x 0,75 - - 3 of 2 x 1,5 - 3 of 2 x 1,5 2.25

Olie vereist 
(*1) 

NEEN
 (*1) 

NEEN 
(*1) NEEN

GRASSENBESTRIJDING 
Opmerkingen :

- Voor de bestrijding van duist is het afgeraden om te fractioneren in de FAR, pas steeds de volle dosis toe, in geval van resistentie werken de dim's beter dan de fop's. Bij een problematische bestrijding van duist kan 
Avadex in voor-zaai worden ingewerkt aan 3 - 3,5 l/ha afhankelijk van het bodemtype.
- Fractionering wordt afgeraden zeker op zware gronden of waar resistentie wordt verwacht.
- Niet alle producten kunnen aan volle dosis in het FAR mengsel toegepast worden, niet aan alle producten moet olie toegevoegd worden (zie in tabel), alle dosissen zijn uitgedrukt in l/ha.
- Voor kweek behandel in 20 à 30 cm stadium, niet toepassen in FAR, indien 2 behandelingen gebeuren, voer 2de behandeling uit op kweek hersteld van de voorgaande grasbestrijding om een goede werking van het 
product te garanderen.
- 'CENTIUM' mag nooit gemengd worden met grassenmiddelen, als regel kan men best 5 dagen laten tussen de behandeling met een grassenmiddel en de toepassing van 'CENTIUM'.

GRASSOORT 

SELECT Prim 
(a) 

AGIL  
(c)

quizalofop-P-ethyl

TARGA Prestige en Targa 

Megamax 
(f)

clethodim propaquizafop fluazifop-P-butyl

JA JA 

(a)- dosis 2 x 0,5l kan in 1-2 blad stadium van hanepoot, raaigras, graanopslag, wilde haver, dosis 1 x 1l voor 2-4 blad stadium van deze grassen / - max. 0,5 l toevoegen aan FAR mengsel.
(b)- tot 2 l/ha in FAR mengsel.
(c)- vanaf 0,75l/ha niet in mengsel met FAR toepassen / - voor uitstoeling 0,75l, na uitstoeling 1,0l / - 2 x 0,4 l kan indien 1 à 2 blad stadium van de wilde haver.
(d)- max. 1 toepassing per 36 maanden.
(e)- vanaf 1 l niet toepassen in FAR mengsel / max. 3l/ha/jaar / - max. 2 toepassingen per jaar.
(f)- maximum 1l/ha toevoegen aan FAR mengsel.
(1*)- een additief (enkel olie) kan wel vereist zijn indien het grassenmiddel in een FAR-mengsel toegepast wordt.

FUSILADE Max 
(e)

NEEN 
(*1) 

NEEN 
(*1) 

TERMINOLOGIE VAN DE PRODUCTEN (exclusief grassenmiddelen)

Producten buiten patent en generische producten : Alle producten buiten patent en vervangbaar door 
generische producten zijn met hun meest bekende naam tussen 'aanhalingstekens' vermeld : 'Betanal' = 
fenmedifam (B); 'Dual' = s-metolachloor; 'Fiesta'= chloridazon + quinmerac; 'Goltix' = metamitron (G);  
'Matrigon' = clopyralid; 'Pyramin' = chloridazon; 'Tramat' = ethofumesaat (T); 'Venzar' = lenacil;  'Frontier'  = 
dimethenamide-P (Fr); 'Safari' = triflusulfuron-methyl 50WG; ' Centium' = clomazone; 'Kezuro' 'Goltix Queen' 
= metamitron + quinmerac
Niet-generische producten : Avadex = tri-allaat 480EC

 NO = naopkomst; VO = vooropkomst; SC = Suspensie concentraat; SE = Suspo-emulsie; EC = Emulgeerbaar 
concentraat; WG = Water dispergeerbaar granulaat; OD= olie dispersie

MECHANISCHE ONKRUIDBESTRIJDING :
Een aanvulling van het FAR-systeem 

SCHOFFELEN : vernietigt de aanwezige overlevende onkruiden, verlucht en warmt tevens de bodem op.

Ø Uit te voeren op een voldoende droge bodem, om een (latere) FAR-behandeling te vervangen

Ø Uit te voeren op een voldoende droge bodem, vóór de toepassing van een bodemherbicide.

Ø Let erop dat de jonge bieten noch uitgetrokken, noch omgewoeld worden.

Ø Kan gecombineerd worden met een rijenbespuiting.

WIEDEGGEN : kan interessant zijn bij een laattijdige opkomst van kleine onkruiden in 
ontwikkelde bieten (minstens 8 tot 10 bladeren). Wiedeggen is enkel efficiênt op "kiemende" 
(draadvormig) onkruiden.

WANNEER DE GROND ONKRUIDVRIJ IS
De NAWERKINGSBEHANDELING niet vergeten

Op basis van bv. 0,8 l 'VENZAR 500sc' (1 l op zware gronden), vanaf het 4-6 bladstadium 
van de bieten

Velden met een risico voor late opkomst van zwarte nachtschade , of zomergrassen 
(hanenpoot, naaldaar, …) : afzonderlijke toepassing van  ‘DUAL’ (max. 1,3 l/ha) of van 
'FRONTIER' (max. 1 l/ha) .  Niet vóór het 4-bladstadium van alle bieten.

Velden met een risico voor late opkomsten van bingelkruid en melganzevoet :
 'CENTIUM' 50 ml + 'FRONTIER' 0,4L/ha niet vóór  4-6 blad stadium biet. 

EEN BELANGRIJKE TROEF VOOR EEN ONKRUIDVRIJ VELD IN DE ZOMER : 

= EEN GOEDE BODEMBEDEKKING DOOR DE BIETEN (= ook rasafhankelijk)

Waarschuwing 
De opvolging van de hier voorgestelde aanbevelingen gebeurt 

onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. 
Het KBIVB kan niet verantwoordelijk gesteld worden 

voor schade aan de teelt of voor een gebrek aan werkzaamheid.

LEES AANDACHTIG DE ETIKETTEN VAN DE PRODUCTEN 
ALVORENS ZE TE GEBRUIKEN ! 
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FAR-component Product en gehalte 

Onkruid in KIEMLOB stadium Onkruid in 2-BLAD stadium Onkruid in 4-6 BLAD stadium Max. dosis

'BETANAL' 160 SC/SE 0,6 - 0,8 l (*2) 1 (-1,5) l 2 - 3 l 6 l (*4) 

of 'BETANAL' 320 SC 0,3 - 0,4 l (*2) 0,5 (- 0,75) l 1 - 1,5 l 3 l (*4) 

A 'TRAMAT' 500 SC 0,15 - 0,25 l (*2) 0,3 (-0,4) l 0,6 - 0,8 l 2 l (*5) 

GOLTIX' 70WG/700SC  0,5 l of kg 0,5-0,75 l of kg 1 l of kg 5 l of kg (*7) 

'GOLTIX QUEEN' 0,75-1,0 l 1-1,5 l 1,5-2 l 6 l (*7) 

'KEZURO' 0,75-1,0 l 1-1,25 l 1-1,5 l 3,5 l (*7)

'PYRAMIN' 520 (*3) 0,5 l 0,5 - 0,75 l 1 l 5 l (*3 en *6) 

of ‘DUAL' 0,5 - 0,65 l 1,3 l 

of 'FRONTIER' 0,3 - 0,5 l 1,0 l 

FAR-DOSIS (aan te passen aan het onkruidstadium)

STADIUM VAN HET ONKRUID (*1)

(volgens de erkenningen in feb 2021)

F 

(*6) Dosis chloridazon beperkt tot 2.600 g/ha w.s. per 3 jaar.  Producten op basis van chloridazon nog toegelaten 
tot 30/06/2021.

(*7) Dosis metamitron is beperkt tot 3.500 g/ha w.s./jaar. 

(*4) Dosis fenmedifam beperkt tot 960 g/ha w.s. per jaar. (*5) Dosis ethofumesaat beperkt tot 1.000 g/ha w.s. per 3 jaar.

R 

Niet vóór het 4-bladstadium

van de bieten 

(*1) Het bietenstadium heeft weinig belang voor een FAR (B/T/G) zolang de dosis ‘Tramat 500’ 0,3 l/ha in het kiemlobstadium niet overschreden wordt. Het is raadzaam om de dosis te verhogen indien de 
weersomstandigheden het niet toegelaten hebben om de NO1 uit te voeren vanaf de opkomst van de eerste onkruiden en/of een interval van maximum 6 tot 8 dagen tussen NO1 & NO2 te respecteren. 

(*2) Hoogste dosis bij een belangrijke bezetting van melganzevoet, melde, bingelkruid, varkensgras of kleefkruid.

(*3) Dosis aanpassen voor producten met 430 g/l werkzame stof, de maximaal toegelaten dosis voor producten met 430 g/L chloridazon is 3L/ha in naopkomst. 'Pyramin' en andere producten op basis van chloridazon nog 
toegelaten tot 30/06/2021.

FOCUS Plus(b) ELOGE  (d) PANTERA 

Actieve stof cycloxydim haloxyfop-P-methyl quizalofop-P-tefuryl
lage volle volle lage volle volle lage volle lage volle volle
dosis dosis dosis dosis dosis dosis dosis dosis dosis dosis dosis 

Duist 1 2 - 0,75-1 0.5 2 x 0,5 1 2 x 0,5 à 0,6 1-1,5 1.5

Hanepoot 2 x 0,5 1 2 - 0,75-1 0.5 2 x 0,5 1 2 x 0,5 à 0,6 1-1,5 1.5

Wilde haver 2 x 0,5 1 2 2 x 0,4 1-1,2 0.5 - 1.5 2 x 0,5 à 0,6 1-1,5 1.5

Graan (opslag) 2 x 0,5 1 2 - 0,75-1 0.5 - 1.5 - 1-1,5 1.5

Raaigras 2 x 0,5 1 - - 1-1,2 - - 1.5 - - 1.5

Windhalm 2 x 0,5 1 - 0,75-1 0.5 - 1.5 - 1-1,5 1.5

Straatgras éénjarig 2 x 0,5 1 - - - - - - - - - 

Kweekgras - 2,5 of 2 x 1,25 4 - 1,5 of 2 x 0,75 - - 3 of 2 x 1,5 - 3 of 2 x 1,5 2.25

Olie vereist (*1) NEEN (*1) NEEN (*1) NEEN

GRASSENBESTRIJDING 
Opmerkingen :

- Voor de bestrijding van duist is het afgeraden om te fractioneren in de FAR, pas steeds de volle dosis toe, in geval van resistentie werken de dim's beter dan de fop's. Bij een problematische bestrijding van duist kan 
Avadex in voor-zaai worden ingewerkt aan 3 - 3,5 l/ha afhankelijk van het bodemtype.
- Fractionering wordt afgeraden zeker op zware gronden of waar resistentie wordt verwacht.
- Niet alle producten kunnen aan volle dosis in het FAR mengsel toegepast worden, niet aan alle producten moet olie toegevoegd worden (zie in tabel), alle dosissen zijn uitgedrukt in l/ha.
- Voor kweek behandel in 20 à 30 cm stadium, niet toepassen in FAR, indien 2 behandelingen gebeuren, voer 2de behandeling uit op kweek hersteld van de voorgaande grasbestrijding om een goede werking van het 
product te garanderen.
- 'CENTIUM' mag nooit gemengd worden met grassenmiddelen, als regel kan men best 5 dagen laten tussen de behandeling met een grassenmiddel en de toepassing van 'CENTIUM'.

GRASSOORT 

SELECT Prim (a) AGIL  (c)

quizalofop-P-ethyl

TARGA Prestige en Targa 

Megamax (f)

clethodim propaquizafop fluazifop-P-butyl

JA JA 

(a)- dosis 2 x 0,5l kan in 1-2 blad stadium van hanepoot, raaigras, graanopslag, wilde haver, dosis 1 x 1l voor 2-4 blad stadium van deze grassen / - max. 0,5 l toevoegen aan FAR mengsel.
(b)- tot 2 l/ha in FAR mengsel.
(c)- vanaf 0,75l/ha niet in mengsel met FAR toepassen / - voor uitstoeling 0,75l, na uitstoeling 1,0l / - 2 x 0,4 l kan indien 1 à 2 blad stadium van de wilde haver.
(d)- max. 1 toepassing per 36 maanden.
(e)- vanaf 1 l niet toepassen in FAR mengsel / max. 3l/ha/jaar / - max. 2 toepassingen per jaar.
(f)- maximum 1l/ha toevoegen aan FAR mengsel.
(1*)- een additief (enkel olie) kan wel vereist zijn indien het grassenmiddel in een FAR-mengsel toegepast wordt.

FUSILADE Max (e)

NEEN (*1) NEEN (*1) 

TERMINOLOGIE VAN DE PRODUCTEN (exclusief grassenmiddelen)

Producten buiten patent en generische producten : Alle producten buiten patent en vervangbaar door 
generische producten zijn met hun meest bekende naam tussen 'aanhalingstekens' vermeld : 'Betanal' = 
fenmedifam (B); 'Dual' = s-metolachloor; 'Fiesta'= chloridazon + quinmerac; 'Goltix' = metamitron (G);  
'Matrigon' = clopyralid; 'Pyramin' = chloridazon; 'Tramat' = ethofumesaat (T); 'Venzar' = lenacil;  'Frontier'  = 
dimethenamide-P (Fr); 'Safari' = triflusulfuron-methyl 50WG; ' Centium' = clomazone; 'Kezuro' 'Goltix Queen' 
= metamitron + quinmerac
Niet-generische producten : Avadex = tri-allaat 480EC

 NO = naopkomst; VO = vooropkomst; SC = Suspensie concentraat; SE = Suspo-emulsie; EC = Emulgeerbaar 
concentraat; WG = Water dispergeerbaar granulaat; OD= olie dispersie

MECHANISCHE ONKRUIDBESTRIJDING :
Een aanvulling van het FAR-systeem 

SCHOFFELEN : vernietigt de aanwezige overlevende onkruiden, verlucht en warmt tevens de bodem op.

Ø Uit te voeren op een voldoende droge bodem, om een (latere) FAR-behandeling te vervangen

Ø Uit te voeren op een voldoende droge bodem, vóór de toepassing van een bodemherbicide.

Ø Let erop dat de jonge bieten noch uitgetrokken, noch omgewoeld worden.

Ø Kan gecombineerd worden met een rijenbespuiting.

WIEDEGGEN : kan interessant zijn bij een laattijdige opkomst van kleine onkruiden in 
ontwikkelde bieten (minstens 8 tot 10 bladeren). Wiedeggen is enkel efficiênt op "kiemende" 
(draadvormig) onkruiden.

WANNEER DE GROND ONKRUIDVRIJ IS
De NAWERKINGSBEHANDELING niet vergeten

Op basis van bv. 0,8 l 'VENZAR 500sc' (1 l op zware gronden), vanaf het 4-6 bladstadium 
van de bieten

Velden met een risico voor late opkomst van zwarte nachtschade , of zomergrassen 
(hanenpoot, naaldaar, …) : afzonderlijke toepassing van  ‘DUAL’ (max. 1,3 l/ha) of van 
'FRONTIER' (max. 1 l/ha) .  Niet vóór het 4-bladstadium van alle bieten.

Velden met een risico voor late opkomsten van bingelkruid en melganzevoet :
 'CENTIUM' 50 ml + 'FRONTIER' 0,4L/ha niet vóór  4-6 blad stadium biet. 

EEN BELANGRIJKE TROEF VOOR EEN ONKRUIDVRIJ VELD IN DE ZOMER : 

= EEN GOEDE BODEMBEDEKKING DOOR DE BIETEN (= ook rasafhankelijk)

Waarschuwing 
De opvolging van de hier voorgestelde aanbevelingen gebeurt 

onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. 
Het KBIVB kan niet verantwoordelijk gesteld worden 

voor schade aan de teelt of voor een gebrek aan werkzaamheid.

LEES AANDACHTIG DE ETIKETTEN VAN DE PRODUCTEN 
ALVORENS ZE TE GEBRUIKEN ! 

Een belangrijk jaar voor de cichoreiteelt 
Op Europees niveau staan er dit jaar enkele belangrijke beslissing op het programma voor 
de cichoreiteelt. Zo werd de hernieuwing van de erkenning van triflusulfuron-metyl 
(‘Safari’) aangevraagd alsook deze van benfluralin (‘Bonalan’). Vorig jaar was het laatste 
jaar dat CIPC nog kon gebruikt worden. Legurame mag nog tot eind 2022 gebruikt wor-
den. Zo wordt het lijstje met toegelaten producten in cichorei weer een beetje kleiner.  

Gecombineerde onkruidbestrijding 
In het kader van het demoproject ‘Onkruidbestrijding 2.0 met slimme combinatie van 
chemie en techniek’ onderzochten verschillende instituten (KBIVB, Inagro, Hooibeekhoeve 
en Proefhoeve Bottelare) de mogelijkheden rond gecombineerde chemisch-mechanische 
onkruidbestrijding. Bij de cichoreiteelt zouden mechanische doorgangen met een schoffel 
of wiedeg kunnen zorgen voor minder herbiciden en dus minder remming van de cicho-
reiplanten. Daarnaast kunnen ook resistente onkruiden gemakkelijk verwijderd worden. 
Het tijdstip en de instellingen van een toestel kunnen grote verschillen in overblijvende 
onkruiden veroorzaken.  

De nieuwe wiedeggen bieden de mogelijkheid om al in een heel vroeg stadium te wied-
eggen doordat ze zeer licht kunnen afgesteld worden, maar ook schoffels bieden veel 
mogelijkheden. Daarom is het belangrijk om ervaring op te doen met de zulke toestellen 
om zowel het bladstadium vanaf wanneer bv. een wiedeg of vingerwieders kunnen ge-
bruikt worden als de instellingen van de schoffelmessen te bepalen.  

In onze proef werden verschillende objecten aangelegd waarbij chemische doorgangen 
vergeleken werden met chemisch-mechanische doorgangen. Er werd één object aange-
legd waarbij twee chemische behandelingen werden vervangen door één doorgang met 
de wiedeg en twee doorgangen met de schoffel. Daarnaast werd een chemisch object als 
referentie aangelegd. Een 3e en 4e object maakte gebruik van een volleveldsbrander. 
Deze brander werd ingezet in het 3- tot 4-bladstadium van de cichoreiplanten en brand-
de, naast de onkruiden, ook de cichoreiplanten weg. De volleveldsbrander na opkomst 
gebruiken heeft als voordeel dat dit geen kieming stimuleert maar wel onkruiden en vnl. 
melganzenvoet goed kan bestrijden. De omstandigheden en het tijdstip van het branden 
zijn van groot belang. Te vroeg of te hard branden kan zorgen voor plantenuitval. Er kan 
ook best niet gebrand worden wanneer er te veel wind is, het te koud is of wanneer nacht-
vorst wordt voorspeld. Na het branden werd in het 3e object enkel chemische behandeld en in 
het 4e object werden twee mechanische doorgangen uitgevoerd en als laatste werd een chemi-
sche behandeling in het 8-bladstadium van de cichorei uitgevoerd.  

Door de droogte in het voorjaar van 2020 was de werkzaamheid van het object met chemische en 
twee vervangende mechanische doorgangen beter dan een volledig herbicideprogramma. Ook in 
de objecten waar de brander werd ingezet kon een betere werkzaamheid tegen melganzenvoet 
worden waargenomen maar het beste object was de brander met chemische en mechanische 
doorgangen. In deze proef kon geen slechte opbrengst worden waargenomen in de gebrande 
objecten. In tegendeel, het object waarin gebrand werd en chemisch mechanische doorgangen 
werden uitgevoerd had een hogere opbrengst dan het volledig chemische object.  

Onkruidbestrijding cichorei: strategie en middelenkeuze  Sanne Torfs  (KBIVB vzw—IRBAB asbl ) 

Product (*1) Dosis/ha Doelonkruid Toepassing Opmerkingen 

T 1: VOORZAAI 

BONALAN 8 L 

Meerdere breedbladige onkruidsoorten 
(melganzenvoet, kleefkruid, veelknopigen, do-

venetel, ereprijs, muur, wilde bieten…) en enke-
le grassoorten (duist en straatgras). 

Bij voorkeur 's avonds (want fotolabiel product). Onmiddellijk 
in te werken (want vluchtig en voornamelijk fotolabiel pro-

duct) tot op een diepte van 7 tot 8 cm,  
met een werktuig van het type 'cultivator'.  

Gebruik van rotoreg is afgeraden. 

Mogelijkheid om in te werken in het  
‘vals zaaibed’ reeds meerder weken voor de zaai. 

Kies een overtrokken dag  
zonder wind.   

T 2: VOOROPKOMST 

‘KERB’  
(verplicht) 

1 – 1,25 L 
Vooral zwarte nachtschade, bingelkruid, kleef-

kruid en varkensgras, alsook muur, dovenetel en 
grassen. 

Bij droog weer en 's avonds, wanneer de verdamping mini-
maal is, met voldoende water. Bij voorkeur direct na het zaai-
en omwille van de lange nawerking van de producten en voor 

een maximale benutting van het bodemvocht 

De werkzaamheid is sterk afhankelijk van de 
bodemvochtigheid (lage oplosbaarheid).  

Let op de maximale dosis bij inzaaien van een 
volgteelt granen zonder ploegen ! 

+ ‘LEGURAME’  
(facultatief) 

1 (-3) L Bingelkruid Dosis van 3 l enkel in velden met veel bingelkruid.   

T 3a: In geval van onregelmatige opkomst van cichorei 1° NAOPKOMST in het stadium OPKOMST-KIEMLOB van de cichorei 

‘KERB’ 0,3 L   Maximale totale dosis : 3,1 l/ha/jaar   

+ SAFARI 5 g Aanwezigheid van knopkruid, kamille, koolzaad-
opslag, hondspeterselie. 

Maximale totale dosis: 90 g   

+ 'LEGURAME' 0,5 L       

of T 3b: in geval van een regelmatige opkomst van de cichorei 1° NAOPKOMST in het stadium KIEMLOB - 1 ECHT BLAD  
vanaf 6 tot 7 cichoreiplanten in het 1-echtbladstadium per lopende meter 

SAFARI 5 -10 g Composieten, kruisbloemigen  
en schermbloemigen 

  
Tijdelijke vergeling mogelijk, vooral bij grote 

schommelingen tussen dag- en nachttempera-
turen. 

+ ‘KERB’ 0,3 L       

+ ‘LEGURAME’ 0,5 L       

+ BOA  
(facultatief) 

50 - 100 ml 
Kamille, herderstasje, melganzenvoet, doornap-
pel, knopkruid, zwarte nachtschade, kruiskruid, 

herik, varkenskers 

Fractioneren: lage dosissen vanaf vroeg stadium voor een 
goede werking. Voor varkenskers fractioneer 100-200 ml 

vroeg. Max 0,75 l/ha 

vermijd complexe mengsels  
met hoge dosissen safari  

+ BOA 50 ml 
Kamille, herderstasje, melganzenvoet, doornap-
pel, knopkruid, zwarte nachtschade, kruiskruid, 

herik, varkenskers 
maximum 50 ml ! 

 risico op fytotoxiciteit in lichte grond  
en/of bij hevige regen en  

koude temperatuur ! 

of + ‘AZ’  
(facultatief) 

25 – 30 ml Composieten, kruisbloemigen ereprijs, dovene-
tels, akkerviooltje. 

totale maximale dosis: 200 ml/ha 

Sterk afhankelijk van bodemvocht (lage oplos-
baarheid), maar kan remmend zijn na hevige 

regen, let op op lichte grond.  
Vermijd kiemlobstadium. 

Een belangrijk jaar voor de cichoreiteelt 
Op Europees niveau staan er dit jaar enkele belangrijke beslissing op het programma voor 
de cichoreiteelt. Zo werd de hernieuwing van de erkenning van triflusulfuron-metyl 
(‘Safari’) aangevraagd alsook deze van benfluralin (‘Bonalan’). Vorig jaar was het laatste 
jaar dat CIPC nog kon gebruikt worden. Legurame mag nog tot eind 2022 gebruikt wor-
den. Zo wordt het lijstje met toegelaten producten in cichorei weer een beetje kleiner.  

Gecombineerde onkruidbestrijding 
In het kader van het demoproject ‘Onkruidbestrijding 2.0 met slimme combinatie van 
chemie en techniek’ onderzochten verschillende instituten (KBIVB, Inagro, Hooibeekhoeve 
en Proefhoeve Bottelare) de mogelijkheden rond gecombineerde chemisch-mechanische 
onkruidbestrijding. Bij de cichoreiteelt zouden mechanische doorgangen met een schoffel 
of wiedeg kunnen zorgen voor minder herbiciden en dus minder remming van de cicho-
reiplanten. Daarnaast kunnen ook resistente onkruiden gemakkelijk verwijderd worden. 
Het tijdstip en de instellingen van een toestel kunnen grote verschillen in overblijvende 
onkruiden veroorzaken.  

De nieuwe wiedeggen bieden de mogelijkheid om al in een heel vroeg stadium te wied-
eggen doordat ze zeer licht kunnen afgesteld worden, maar ook schoffels bieden veel 
mogelijkheden. Daarom is het belangrijk om ervaring op te doen met de zulke toestellen 
om zowel het bladstadium vanaf wanneer bv. een wiedeg of vingerwieders kunnen ge-
bruikt worden als de instellingen van de schoffelmessen te bepalen.  

In onze proef werden verschillende objecten aangelegd waarbij chemische doorgangen 
vergeleken werden met chemisch-mechanische doorgangen. Er werd één object aange-
legd waarbij twee chemische behandelingen werden vervangen door één doorgang met 
de wiedeg en twee doorgangen met de schoffel. Daarnaast werd een chemisch object als 
referentie aangelegd. Een 3e en 4e object maakte gebruik van een volleveldsbrander. 
Deze brander werd ingezet in het 3- tot 4-bladstadium van de cichoreiplanten en brand-
de, naast de onkruiden, ook de cichoreiplanten weg. De volleveldsbrander na opkomst 
gebruiken heeft als voordeel dat dit geen kieming stimuleert maar wel onkruiden en vnl. 
melganzenvoet goed kan bestrijden. De omstandigheden en het tijdstip van het branden 
zijn van groot belang. Te vroeg of te hard branden kan zorgen voor plantenuitval. Er kan 
ook best niet gebrand worden wanneer er te veel wind is, het te koud is of wanneer nacht-
vorst wordt voorspeld. Na het branden werd in het 3e object enkel chemische behandeld en in 
het 4e object werden twee mechanische doorgangen uitgevoerd en als laatste werd een chemi-
sche behandeling in het 8-bladstadium van de cichorei uitgevoerd.  

Door de droogte in het voorjaar van 2020 was de werkzaamheid van het object met chemische en 
twee vervangende mechanische doorgangen beter dan een volledig herbicideprogramma. Ook in 
de objecten waar de brander werd ingezet kon een betere werkzaamheid tegen melganzenvoet 
worden waargenomen maar het beste object was de brander met chemische en mechanische 
doorgangen. In deze proef kon geen slechte opbrengst worden waargenomen in de gebrande 
objecten. In tegendeel, het object waarin gebrand werd en chemisch mechanische doorgangen 
werden uitgevoerd had een hogere opbrengst dan het volledig chemische object.  

Onkruidbestrijding cichorei: strategie en middelenkeuze  Sanne Torfs  (KBIVB vzw—IRBAB asbl ) 

Product (*1) Dosis/ha Doelonkruid Toepassing Opmerkingen 

T 1: VOORZAAI 

BONALAN 8 L 

Meerdere breedbladige onkruidsoorten 
(melganzenvoet, kleefkruid, veelknopigen, do-
venetel, ereprijs, muur, wilde bieten…) en enke-

le grassoorten (duist en straatgras). 

Bij voorkeur 's avonds (want fotolabiel product). Onmiddellijk 
in te werken (want vluchtig en voornamelijk fotolabiel pro-

duct) tot op een diepte van 7 tot 8 cm,  
met een werktuig van het type 'cultivator'.  

Gebruik van rotoreg is afgeraden. 

Mogelijkheid om in te werken in het  
‘vals zaaibed’ reeds meerder weken voor de zaai. 

Kies een overtrokken dag  
zonder wind.   

T 2: VOOROPKOMST 

‘KERB’  
(verplicht) 

1 – 1,25 L 
Vooral zwarte nachtschade, bingelkruid, kleef-

kruid en varkensgras, alsook muur, dovenetel en 
grassen. 

Bij droog weer en 's avonds, wanneer de verdamping mini-
maal is, met voldoende water. Bij voorkeur direct na het zaai-
en omwille van de lange nawerking van de producten en voor 

een maximale benutting van het bodemvocht 

De werkzaamheid is sterk afhankelijk van de 
bodemvochtigheid (lage oplosbaarheid).  

Let op de maximale dosis bij inzaaien van een 
volgteelt granen zonder ploegen ! 

+ ‘LEGURAME’  
(facultatief) 

1 (-3) L Bingelkruid Dosis van 3 l enkel in velden met veel bingelkruid.   

T 3a: In geval van onregelmatige opkomst van cichorei 1° NAOPKOMST in het stadium OPKOMST-KIEMLOB van de cichorei 

‘KERB’ 0,3 L   Maximale totale dosis : 3,1 l/ha/jaar   

+ SAFARI 5 g Aanwezigheid van knopkruid, kamille, koolzaad-
opslag, hondspeterselie. 

Maximale totale dosis: 90 g   

+ 'LEGURAME' 0,5 L       

of T 3b: in geval van een regelmatige opkomst van de cichorei 1° NAOPKOMST in het stadium KIEMLOB - 1 ECHT BLAD  
vanaf 6 tot 7 cichoreiplanten in het 1-echtbladstadium per lopende meter 

SAFARI 5 -10 g Composieten, kruisbloemigen  
en schermbloemigen 

  
Tijdelijke vergeling mogelijk, vooral bij grote 

schommelingen tussen dag- en nachttempera-
turen. 

+ ‘KERB’ 0,3 L       

+ ‘LEGURAME’ 0,5 L       

+ BOA  
(facultatief) 

50 - 100 ml 
Kamille, herderstasje, melganzenvoet, doornap-
pel, knopkruid, zwarte nachtschade, kruiskruid, 

herik, varkenskers 

Fractioneren: lage dosissen vanaf vroeg stadium voor een 
goede werking. Voor varkenskers fractioneer 100-200 ml 

vroeg. Max 0,75 l/ha 

vermijd complexe mengsels  
met hoge dosissen safari  

+ BOA 50 ml 
Kamille, herderstasje, melganzenvoet, doornap-
pel, knopkruid, zwarte nachtschade, kruiskruid, 

herik, varkenskers 
maximum 50 ml ! 

 risico op fytotoxiciteit in lichte grond  
en/of bij hevige regen en  

koude temperatuur ! 

of + ‘AZ’  
(facultatief) 

25 – 30 ml Composieten, kruisbloemigen ereprijs, dovene-
tels, akkerviooltje. 

totale maximale dosis: 200 ml/ha 

Sterk afhankelijk van bodemvocht (lage oplos-
baarheid), maar kan remmend zijn na hevige 

regen, let op op lichte grond.  
Vermijd kiemlobstadium. 

Een belangrijk jaar voor de cichoreiteelt 
Op Europees niveau staan er dit jaar enkele belangrijke beslissing op het programma voor 
de cichoreiteelt. Zo werd de hernieuwing van de erkenning van triflusulfuron-metyl 
(‘Safari’) aangevraagd alsook deze van benfluralin (‘Bonalan’). Vorig jaar was het laatste 
jaar dat CIPC nog kon gebruikt worden. Legurame mag nog tot eind 2022 gebruikt wor-
den. Zo wordt het lijstje met toegelaten producten in cichorei weer een beetje kleiner.  

Gecombineerde onkruidbestrijding 
In het kader van het demoproject ‘Onkruidbestrijding 2.0 met slimme combinatie van 
chemie en techniek’ onderzochten verschillende instituten (KBIVB, Inagro, Hooibeekhoeve 
en Proefhoeve Bottelare) de mogelijkheden rond gecombineerde chemisch-mechanische 
onkruidbestrijding. Bij de cichoreiteelt zouden mechanische doorgangen met een schoffel 
of wiedeg kunnen zorgen voor minder herbiciden en dus minder remming van de cicho-
reiplanten. Daarnaast kunnen ook resistente onkruiden gemakkelijk verwijderd worden. 
Het tijdstip en de instellingen van een toestel kunnen grote verschillen in overblijvende 
onkruiden veroorzaken.  

De nieuwe wiedeggen bieden de mogelijkheid om al in een heel vroeg stadium te wied-
eggen doordat ze zeer licht kunnen afgesteld worden, maar ook schoffels bieden veel 
mogelijkheden. Daarom is het belangrijk om ervaring op te doen met de zulke toestellen 
om zowel het bladstadium vanaf wanneer bv. een wiedeg of vingerwieders kunnen ge-
bruikt worden als de instellingen van de schoffelmessen te bepalen.  

In onze proef werden verschillende objecten aangelegd waarbij chemische doorgangen 
vergeleken werden met chemisch-mechanische doorgangen. Er werd één object aange-
legd waarbij twee chemische behandelingen werden vervangen door één doorgang met 
de wiedeg en twee doorgangen met de schoffel. Daarnaast werd een chemisch object als 
referentie aangelegd. Een 3e en 4e object maakte gebruik van een volleveldsbrander. 
Deze brander werd ingezet in het 3- tot 4-bladstadium van de cichoreiplanten en brand-
de, naast de onkruiden, ook de cichoreiplanten weg. De volleveldsbrander na opkomst 
gebruiken heeft als voordeel dat dit geen kieming stimuleert maar wel onkruiden en vnl. 
melganzenvoet goed kan bestrijden. De omstandigheden en het tijdstip van het branden 
zijn van groot belang. Te vroeg of te hard branden kan zorgen voor plantenuitval. Er kan 
ook best niet gebrand worden wanneer er te veel wind is, het te koud is of wanneer nacht-
vorst wordt voorspeld. Na het branden werd in het 3e object enkel chemische behandeld en in 
het 4e object werden twee mechanische doorgangen uitgevoerd en als laatste werd een chemi-
sche behandeling in het 8-bladstadium van de cichorei uitgevoerd.  

Door de droogte in het voorjaar van 2020 was de werkzaamheid van het object met chemische en 
twee vervangende mechanische doorgangen beter dan een volledig herbicideprogramma. Ook in 
de objecten waar de brander werd ingezet kon een betere werkzaamheid tegen melganzenvoet 
worden waargenomen maar het beste object was de brander met chemische en mechanische 
doorgangen. In deze proef kon geen slechte opbrengst worden waargenomen in de gebrande 
objecten. In tegendeel, het object waarin gebrand werd en chemisch mechanische doorgangen 
werden uitgevoerd had een hogere opbrengst dan het volledig chemische object.  

Onkruidbestrijding cichorei: strategie en middelenkeuze  Sanne Torfs  (KBIVB vzw—IRBAB asbl ) 

Product (*1) Dosis/ha Doelonkruid Toepassing Opmerkingen 

T 1: VOORZAAI 

BONALAN 8 L 

Meerdere breedbladige onkruidsoorten 
(melganzenvoet, kleefkruid, veelknopigen, do-

venetel, ereprijs, muur, wilde bieten…) en enke-
le grassoorten (duist en straatgras). 

Bij voorkeur 's avonds (want fotolabiel product). Onmiddellijk 
in te werken (want vluchtig en voornamelijk fotolabiel pro-

duct) tot op een diepte van 7 tot 8 cm,  
met een werktuig van het type 'cultivator'.  

Gebruik van rotoreg is afgeraden. 

Mogelijkheid om in te werken in het  
‘vals zaaibed’ reeds meerder weken voor de zaai. 

Kies een overtrokken dag  
zonder wind.   

T 2: VOOROPKOMST 

‘KERB’  
(verplicht) 

1 – 1,25 L 
Vooral zwarte nachtschade, bingelkruid, kleef-

kruid en varkensgras, alsook muur, dovenetel en 
grassen. 

Bij droog weer en 's avonds, wanneer de verdamping mini-
maal is, met voldoende water. Bij voorkeur direct na het zaai-
en omwille van de lange nawerking van de producten en voor 

een maximale benutting van het bodemvocht 

De werkzaamheid is sterk afhankelijk van de 
bodemvochtigheid (lage oplosbaarheid).  

Let op de maximale dosis bij inzaaien van een 
volgteelt granen zonder ploegen ! 

+ ‘LEGURAME’  
(facultatief) 

1 (-3) L Bingelkruid Dosis van 3 l enkel in velden met veel bingelkruid.   

T 3a: In geval van onregelmatige opkomst van cichorei 1° NAOPKOMST in het stadium OPKOMST-KIEMLOB van de cichorei 

‘KERB’ 0,3 L   Maximale totale dosis : 3,1 l/ha/jaar   

+ SAFARI 5 g 
Aanwezigheid van knopkruid, kamille, koolzaad-

opslag, hondspeterselie. 
Maximale totale dosis: 90 g   

+ 'LEGURAME' 0,5 L       

of T 3b: in geval van een regelmatige opkomst van de cichorei 1° NAOPKOMST in het stadium KIEMLOB - 1 ECHT BLAD  
vanaf 6 tot 7 cichoreiplanten in het 1-echtbladstadium per lopende meter 

SAFARI 5 -10 g 
Composieten, kruisbloemigen  

en schermbloemigen 
  

Tijdelijke vergeling mogelijk, vooral bij grote 
schommelingen tussen dag- en nachttempera-

turen. 

+ ‘KERB’ 0,3 L       

+ ‘LEGURAME’ 0,5 L       

+ BOA  
(facultatief) 

50 - 100 ml 
Kamille, herderstasje, melganzenvoet, doornap-
pel, knopkruid, zwarte nachtschade, kruiskruid, 

herik, varkenskers 

Fractioneren: lage dosissen vanaf vroeg stadium voor een 
goede werking. Voor varkenskers fractioneer 100-200 ml 

vroeg. Max 0,75 l/ha 

vermijd complexe mengsels  
met hoge dosissen safari  

+ BOA 50 ml 
Kamille, herderstasje, melganzenvoet, doornap-
pel, knopkruid, zwarte nachtschade, kruiskruid, 

herik, varkenskers 
maximum 50 ml ! 

 risico op fytotoxiciteit in lichte grond  
en/of bij hevige regen en  

koude temperatuur ! 

of + ‘AZ’  
(facultatief) 

25 – 30 ml 
Composieten, kruisbloemigen ereprijs, dovene-

tels, akkerviooltje. 
totale maximale dosis: 200 ml/ha 

Sterk afhankelijk van bodemvocht (lage oplos-
baarheid), maar kan remmend zijn na hevige 

regen, let op op lichte grond.  
Vermijd kiemlobstadium. 

Een belangrijk jaar voor de cichoreiteelt 
Op Europees niveau staan er dit jaar enkele belangrijke beslissing op het programma voor 
de cichoreiteelt. Zo werd de hernieuwing van de erkenning van triflusulfuron-metyl 
(‘Safari’) aangevraagd alsook deze van benfluralin (‘Bonalan’). Vorig jaar was het laatste 
jaar dat CIPC nog kon gebruikt worden. Legurame mag nog tot eind 2022 gebruikt wor-
den. Zo wordt het lijstje met toegelaten producten in cichorei weer een beetje kleiner.  

Gecombineerde onkruidbestrijding 
In het kader van het demoproject ‘Onkruidbestrijding 2.0 met slimme combinatie van 
chemie en techniek’ onderzochten verschillende instituten (KBIVB, Inagro, Hooibeekhoeve 
en Proefhoeve Bottelare) de mogelijkheden rond gecombineerde chemisch-mechanische 
onkruidbestrijding. Bij de cichoreiteelt zouden mechanische doorgangen met een schoffel 
of wiedeg kunnen zorgen voor minder herbiciden en dus minder remming van de cicho-
reiplanten. Daarnaast kunnen ook resistente onkruiden gemakkelijk verwijderd worden. 
Het tijdstip en de instellingen van een toestel kunnen grote verschillen in overblijvende 
onkruiden veroorzaken.  

De nieuwe wiedeggen bieden de mogelijkheid om al in een heel vroeg stadium te wied-
eggen doordat ze zeer licht kunnen afgesteld worden, maar ook schoffels bieden veel 
mogelijkheden. Daarom is het belangrijk om ervaring op te doen met de zulke toestellen 
om zowel het bladstadium vanaf wanneer bv. een wiedeg of vingerwieders kunnen ge-
bruikt worden als de instellingen van de schoffelmessen te bepalen.  

In onze proef werden verschillende objecten aangelegd waarbij chemische doorgangen 
vergeleken werden met chemisch-mechanische doorgangen. Er werd één object aange-
legd waarbij twee chemische behandelingen werden vervangen door één doorgang met 
de wiedeg en twee doorgangen met de schoffel. Daarnaast werd een chemisch object als 
referentie aangelegd. Een 3e en 4e object maakte gebruik van een volleveldsbrander. 
Deze brander werd ingezet in het 3- tot 4-bladstadium van de cichoreiplanten en brand-
de, naast de onkruiden, ook de cichoreiplanten weg. De volleveldsbrander na opkomst 
gebruiken heeft als voordeel dat dit geen kieming stimuleert maar wel onkruiden en vnl. 
melganzenvoet goed kan bestrijden. De omstandigheden en het tijdstip van het branden 
zijn van groot belang. Te vroeg of te hard branden kan zorgen voor plantenuitval. Er kan 
ook best niet gebrand worden wanneer er te veel wind is, het te koud is of wanneer nacht-
vorst wordt voorspeld. Na het branden werd in het 3e object enkel chemische behandeld en in 
het 4e object werden twee mechanische doorgangen uitgevoerd en als laatste werd een chemi-
sche behandeling in het 8-bladstadium van de cichorei uitgevoerd.  

Door de droogte in het voorjaar van 2020 was de werkzaamheid van het object met chemische en 
twee vervangende mechanische doorgangen beter dan een volledig herbicideprogramma. Ook in 
de objecten waar de brander werd ingezet kon een betere werkzaamheid tegen melganzenvoet 
worden waargenomen maar het beste object was de brander met chemische en mechanische 
doorgangen. In deze proef kon geen slechte opbrengst worden waargenomen in de gebrande 
objecten. In tegendeel, het object waarin gebrand werd en chemisch mechanische doorgangen 
werden uitgevoerd had een hogere opbrengst dan het volledig chemische object.  

Onkruidbestrijding cichorei: strategie en middelenkeuze  Sanne Torfs  (KBIVB vzw—IRBAB asbl ) 

Product (*1) Dosis/ha Doelonkruid Toepassing Opmerkingen 

T 1: VOORZAAI 

BONALAN 8 L 

Meerdere breedbladige onkruidsoorten 
(melganzenvoet, kleefkruid, veelknopigen, do-

venetel, ereprijs, muur, wilde bieten…) en enke-
le grassoorten (duist en straatgras). 

Bij voorkeur 's avonds (want fotolabiel product). Onmiddellijk 
in te werken (want vluchtig en voornamelijk fotolabiel pro-

duct) tot op een diepte van 7 tot 8 cm,  
met een werktuig van het type 'cultivator'.  

Gebruik van rotoreg is afgeraden. 

Mogelijkheid om in te werken in het  
‘vals zaaibed’ reeds meerder weken voor de zaai. 

Kies een overtrokken dag  
zonder wind.   

T 2: VOOROPKOMST 

‘KERB’  
(verplicht) 

1 – 1,25 L 
Vooral zwarte nachtschade, bingelkruid, kleef-

kruid en varkensgras, alsook muur, dovenetel en 
grassen. 

Bij droog weer en 's avonds, wanneer de verdamping mini-
maal is, met voldoende water. Bij voorkeur direct na het zaai-
en omwille van de lange nawerking van de producten en voor 

een maximale benutting van het bodemvocht 

De werkzaamheid is sterk afhankelijk van de 
bodemvochtigheid (lage oplosbaarheid).  

Let op de maximale dosis bij inzaaien van een 
volgteelt granen zonder ploegen ! 

+ ‘LEGURAME’  
(facultatief) 

1 (-3) L Bingelkruid Dosis van 3 l enkel in velden met veel bingelkruid.   

T 3a: In geval van onregelmatige opkomst van cichorei 1° NAOPKOMST in het stadium OPKOMST-KIEMLOB van de cichorei 

‘KERB’ 0,3 L   Maximale totale dosis : 3,1 l/ha/jaar   

+ SAFARI 5 g 
Aanwezigheid van knopkruid, kamille, koolzaad-

opslag, hondspeterselie. 
Maximale totale dosis: 90 g   

+ 'LEGURAME' 0,5 L       

of T 3b: in geval van een regelmatige opkomst van de cichorei 1° NAOPKOMST in het stadium KIEMLOB - 1 ECHT BLAD  
vanaf 6 tot 7 cichoreiplanten in het 1-echtbladstadium per lopende meter 

SAFARI 5 -10 g 
Composieten, kruisbloemigen  

en schermbloemigen 
  

Tijdelijke vergeling mogelijk, vooral bij grote 
schommelingen tussen dag- en nachttempera-

turen. 

+ ‘KERB’ 0,3 L       

+ ‘LEGURAME’ 0,5 L       

+ BOA  
(facultatief) 

50 - 100 ml 
Kamille, herderstasje, melganzenvoet, doornap-
pel, knopkruid, zwarte nachtschade, kruiskruid, 

herik, varkenskers 

Fractioneren: lage dosissen vanaf vroeg stadium voor een 
goede werking. Voor varkenskers fractioneer 100-200 ml 

vroeg. Max 0,75 l/ha 

vermijd complexe mengsels  
met hoge dosissen safari  

+ BOA 50 ml 
Kamille, herderstasje, melganzenvoet, doornap-
pel, knopkruid, zwarte nachtschade, kruiskruid, 

herik, varkenskers 
maximum 50 ml ! 

 risico op fytotoxiciteit in lichte grond  
en/of bij hevige regen en  

koude temperatuur ! 

of + ‘AZ’  
(facultatief) 

25 – 30 ml 
Composieten, kruisbloemigen ereprijs, dovene-

tels, akkerviooltje. 
totale maximale dosis: 200 ml/ha 

Sterk afhankelijk van bodemvocht (lage oplos-
baarheid), maar kan remmend zijn na hevige 

regen, let op op lichte grond.  
Vermijd kiemlobstadium. 

 

FAR-component Product en gehalte 

Onkruid in KIEMLOB stadium Onkruid in 2-BLAD stadium Onkruid in 4-6 BLAD stadium Max. dosis

'BETANAL' 160 SC/SE 0,6 - 0,8 l 
(*2) 1 (-1,5) l 2 - 3 l 6 l 

(*4) 

of 'BETANAL' 320 SC 0,3 - 0,4 l 
(*2) 

0,5 (- 0,75) l 1 - 1,5 l 3 l 
(*4) 

A 'TRAMAT' 500 SC 0,15 - 0,25 l 
(*2) 0,3 (-0,4) l 0,6 - 0,8 l 2 l 

(*5) 

GOLTIX' 70WG/700SC  0,5 l of kg 0,5-0,75 l of kg 1 l of kg 5 l of kg 
(*7) 

'GOLTIX QUEEN' 0,75-1,0 l 1-1,5 l 1,5-2 l 6 l 
(*7) 

'KEZURO' 0,75-1,0 l 1-1,25 l 1-1,5 l 3,5 l 
(*7)

'PYRAMIN' 520 
(*3) 

0,5 l 0,5 - 0,75 l 1 l 5 l 
(*3 en *6) 

of ‘DUAL' 0,5 - 0,65 l 1,3 l 

of 'FRONTIER' 0,3 - 0,5 l 1,0 l 

FAR-DOSIS (aan te passen aan het onkruidstadium)

STADIUM VAN HET ONKRUID 
(*1)

(volgens de erkenningen in feb 2021)

F 

(*6) Dosis chloridazon beperkt tot 2.600 g/ha w.s. per 3 jaar.  Producten op basis van chloridazon nog toegelaten 
tot 30/06/2021.

(*7) Dosis metamitron is beperkt tot 3.500 g/ha w.s./jaar. 

(*4) Dosis fenmedifam beperkt tot 960 g/ha w.s. per jaar. (*5) Dosis ethofumesaat beperkt tot 1.000 g/ha w.s. per 3 jaar.

R 

Niet vóór het 4-bladstadium

van de bieten 

(*1) Het bietenstadium heeft weinig belang voor een FAR (B/T/G) zolang de dosis ‘Tramat 500’ 0,3 l/ha in het kiemlobstadium niet overschreden wordt. Het is raadzaam om de dosis te verhogen indien de 
weersomstandigheden het niet toegelaten hebben om de NO1 uit te voeren vanaf de opkomst van de eerste onkruiden en/of een interval van maximum 6 tot 8 dagen tussen NO1 & NO2 te respecteren. 

(*2) Hoogste dosis bij een belangrijke bezetting van melganzevoet, melde, bingelkruid, varkensgras of kleefkruid.

(*3) Dosis aanpassen voor producten met 430 g/l werkzame stof, de maximaal toegelaten dosis voor producten met 430 g/L chloridazon is 3L/ha in naopkomst. 'Pyramin' en andere producten op basis van chloridazon nog 
toegelaten tot 30/06/2021.

FOCUS Plus
(b)

ELOGE  
(d) PANTERA 

Actieve stof cycloxydim haloxyfop-P-methyl quizalofop-P-tefuryl
lage volle volle lage volle volle lage volle lage volle volle
dosis dosis dosis dosis dosis dosis dosis dosis dosis dosis dosis 

Duist 1 2 - 0,75-1 0.5 2 x 0,5 1 2 x 0,5 à 0,6 1-1,5 1.5

Hanepoot 2 x 0,5 1 2 - 0,75-1 0.5 2 x 0,5 1 2 x 0,5 à 0,6 1-1,5 1.5

Wilde haver 2 x 0,5 1 2 2 x 0,4 1-1,2 0.5 - 1.5 2 x 0,5 à 0,6 1-1,5 1.5

Graan (opslag) 2 x 0,5 1 2 - 0,75-1 0.5 - 1.5 - 1-1,5 1.5

Raaigras 2 x 0,5 1 - - 1-1,2 - - 1.5 - - 1.5

Windhalm 2 x 0,5 1 - 0,75-1 0.5 - 1.5 - 1-1,5 1.5

Straatgras éénjarig 2 x 0,5 1 - - - - - - - - - 

Kweekgras - 2,5 of 2 x 1,25 4 - 1,5 of 2 x 0,75 - - 3 of 2 x 1,5 - 3 of 2 x 1,5 2.25

Olie vereist 
(*1) 

NEEN
 (*1) 

NEEN 
(*1) NEEN

GRASSENBESTRIJDING 
Opmerkingen :

- Voor de bestrijding van duist is het afgeraden om te fractioneren in de FAR, pas steeds de volle dosis toe, in geval van resistentie werken de dim's beter dan de fop's. Bij een problematische bestrijding van duist kan 
Avadex in voor-zaai worden ingewerkt aan 3 - 3,5 l/ha afhankelijk van het bodemtype.
- Fractionering wordt afgeraden zeker op zware gronden of waar resistentie wordt verwacht.
- Niet alle producten kunnen aan volle dosis in het FAR mengsel toegepast worden, niet aan alle producten moet olie toegevoegd worden (zie in tabel), alle dosissen zijn uitgedrukt in l/ha.
- Voor kweek behandel in 20 à 30 cm stadium, niet toepassen in FAR, indien 2 behandelingen gebeuren, voer 2de behandeling uit op kweek hersteld van de voorgaande grasbestrijding om een goede werking van het 
product te garanderen.
- 'CENTIUM' mag nooit gemengd worden met grassenmiddelen, als regel kan men best 5 dagen laten tussen de behandeling met een grassenmiddel en de toepassing van 'CENTIUM'.

GRASSOORT 

SELECT Prim 
(a) 

AGIL  
(c)

quizalofop-P-ethyl

TARGA Prestige en Targa 

Megamax 
(f)

clethodim propaquizafop fluazifop-P-butyl

JA JA 

(a)- dosis 2 x 0,5l kan in 1-2 blad stadium van hanepoot, raaigras, graanopslag, wilde haver, dosis 1 x 1l voor 2-4 blad stadium van deze grassen / - max. 0,5 l toevoegen aan FAR mengsel.
(b)- tot 2 l/ha in FAR mengsel.
(c)- vanaf 0,75l/ha niet in mengsel met FAR toepassen / - voor uitstoeling 0,75l, na uitstoeling 1,0l / - 2 x 0,4 l kan indien 1 à 2 blad stadium van de wilde haver.
(d)- max. 1 toepassing per 36 maanden.
(e)- vanaf 1 l niet toepassen in FAR mengsel / max. 3l/ha/jaar / - max. 2 toepassingen per jaar.
(f)- maximum 1l/ha toevoegen aan FAR mengsel.
(1*)- een additief (enkel olie) kan wel vereist zijn indien het grassenmiddel in een FAR-mengsel toegepast wordt.

FUSILADE Max 
(e)

NEEN 
(*1) 

NEEN 
(*1) 

TERMINOLOGIE VAN DE PRODUCTEN (exclusief grassenmiddelen)

Producten buiten patent en generische producten : Alle producten buiten patent en vervangbaar door 
generische producten zijn met hun meest bekende naam tussen 'aanhalingstekens' vermeld : 'Betanal' = 
fenmedifam (B); 'Dual' = s-metolachloor; 'Fiesta'= chloridazon + quinmerac; 'Goltix' = metamitron (G);  
'Matrigon' = clopyralid; 'Pyramin' = chloridazon; 'Tramat' = ethofumesaat (T); 'Venzar' = lenacil;  'Frontier'  = 
dimethenamide-P (Fr); 'Safari' = triflusulfuron-methyl 50WG; ' Centium' = clomazone; 'Kezuro' 'Goltix Queen' 
= metamitron + quinmerac
Niet-generische producten : Avadex = tri-allaat 480EC

 NO = naopkomst; VO = vooropkomst; SC = Suspensie concentraat; SE = Suspo-emulsie; EC = Emulgeerbaar 
concentraat; WG = Water dispergeerbaar granulaat; OD= olie dispersie

MECHANISCHE ONKRUIDBESTRIJDING :
Een aanvulling van het FAR-systeem 

SCHOFFELEN : vernietigt de aanwezige overlevende onkruiden, verlucht en warmt tevens de bodem op.

Ø Uit te voeren op een voldoende droge bodem, om een (latere) FAR-behandeling te vervangen

Ø Uit te voeren op een voldoende droge bodem, vóór de toepassing van een bodemherbicide.

Ø Let erop dat de jonge bieten noch uitgetrokken, noch omgewoeld worden.

Ø Kan gecombineerd worden met een rijenbespuiting.

WIEDEGGEN : kan interessant zijn bij een laattijdige opkomst van kleine onkruiden in 
ontwikkelde bieten (minstens 8 tot 10 bladeren). Wiedeggen is enkel efficiênt op "kiemende" 
(draadvormig) onkruiden.

WANNEER DE GROND ONKRUIDVRIJ IS
De NAWERKINGSBEHANDELING niet vergeten

Op basis van bv. 0,8 l 'VENZAR 500sc' (1 l op zware gronden), vanaf het 4-6 bladstadium 
van de bieten

Velden met een risico voor late opkomst van zwarte nachtschade , of zomergrassen 
(hanenpoot, naaldaar, …) : afzonderlijke toepassing van  ‘DUAL’ (max. 1,3 l/ha) of van 
'FRONTIER' (max. 1 l/ha) .  Niet vóór het 4-bladstadium van alle bieten.

Velden met een risico voor late opkomsten van bingelkruid en melganzevoet :
 'CENTIUM' 50 ml + 'FRONTIER' 0,4L/ha niet vóór  4-6 blad stadium biet. 

EEN BELANGRIJKE TROEF VOOR EEN ONKRUIDVRIJ VELD IN DE ZOMER : 

= EEN GOEDE BODEMBEDEKKING DOOR DE BIETEN (= ook rasafhankelijk)

Waarschuwing 
De opvolging van de hier voorgestelde aanbevelingen gebeurt 

onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. 
Het KBIVB kan niet verantwoordelijk gesteld worden 

voor schade aan de teelt of voor een gebrek aan werkzaamheid.

LEES AANDACHTIG DE ETIKETTEN VAN DE PRODUCTEN 
ALVORENS ZE TE GEBRUIKEN ! 

 

FAR-component Product en gehalte 

Onkruid in KIEMLOB stadium Onkruid in 2-BLAD stadium Onkruid in 4-6 BLAD stadium Max. dosis

'BETANAL' 160 SC/SE 0,6 - 0,8 l 
(*2) 1 (-1,5) l 2 - 3 l 6 l 

(*4) 

of 'BETANAL' 320 SC 0,3 - 0,4 l 
(*2) 

0,5 (- 0,75) l 1 - 1,5 l 3 l 
(*4) 

A 'TRAMAT' 500 SC 0,15 - 0,25 l 
(*2) 0,3 (-0,4) l 0,6 - 0,8 l 2 l 

(*5) 

GOLTIX' 70WG/700SC  0,5 l of kg 0,5-0,75 l of kg 1 l of kg 5 l of kg 
(*7) 

'GOLTIX QUEEN' 0,75-1,0 l 1-1,5 l 1,5-2 l 6 l 
(*7) 

'KEZURO' 0,75-1,0 l 1-1,25 l 1-1,5 l 3,5 l 
(*7)

'PYRAMIN' 520 
(*3) 

0,5 l 0,5 - 0,75 l 1 l 5 l 
(*3 en *6) 

of ‘DUAL' 0,5 - 0,65 l 1,3 l 

of 'FRONTIER' 0,3 - 0,5 l 1,0 l 

FAR-DOSIS (aan te passen aan het onkruidstadium)

STADIUM VAN HET ONKRUID 
(*1)

(volgens de erkenningen in feb 2021)

F 

(*6) Dosis chloridazon beperkt tot 2.600 g/ha w.s. per 3 jaar.  Producten op basis van chloridazon nog toegelaten 
tot 30/06/2021.

(*7) Dosis metamitron is beperkt tot 3.500 g/ha w.s./jaar. 

(*4) Dosis fenmedifam beperkt tot 960 g/ha w.s. per jaar. (*5) Dosis ethofumesaat beperkt tot 1.000 g/ha w.s. per 3 jaar.

R 

Niet vóór het 4-bladstadium

van de bieten 

(*1) Het bietenstadium heeft weinig belang voor een FAR (B/T/G) zolang de dosis ‘Tramat 500’ 0,3 l/ha in het kiemlobstadium niet overschreden wordt. Het is raadzaam om de dosis te verhogen indien de 
weersomstandigheden het niet toegelaten hebben om de NO1 uit te voeren vanaf de opkomst van de eerste onkruiden en/of een interval van maximum 6 tot 8 dagen tussen NO1 & NO2 te respecteren. 

(*2) Hoogste dosis bij een belangrijke bezetting van melganzevoet, melde, bingelkruid, varkensgras of kleefkruid.

(*3) Dosis aanpassen voor producten met 430 g/l werkzame stof, de maximaal toegelaten dosis voor producten met 430 g/L chloridazon is 3L/ha in naopkomst. 'Pyramin' en andere producten op basis van chloridazon nog 
toegelaten tot 30/06/2021.

FOCUS Plus
(b)

ELOGE  
(d) PANTERA 

Actieve stof cycloxydim haloxyfop-P-methyl quizalofop-P-tefuryl
lage volle volle lage volle volle lage volle lage volle volle
dosis dosis dosis dosis dosis dosis dosis dosis dosis dosis dosis 

Duist 1 2 - 0,75-1 0.5 2 x 0,5 1 2 x 0,5 à 0,6 1-1,5 1.5

Hanepoot 2 x 0,5 1 2 - 0,75-1 0.5 2 x 0,5 1 2 x 0,5 à 0,6 1-1,5 1.5

Wilde haver 2 x 0,5 1 2 2 x 0,4 1-1,2 0.5 - 1.5 2 x 0,5 à 0,6 1-1,5 1.5

Graan (opslag) 2 x 0,5 1 2 - 0,75-1 0.5 - 1.5 - 1-1,5 1.5

Raaigras 2 x 0,5 1 - - 1-1,2 - - 1.5 - - 1.5

Windhalm 2 x 0,5 1 - 0,75-1 0.5 - 1.5 - 1-1,5 1.5

Straatgras éénjarig 2 x 0,5 1 - - - - - - - - - 

Kweekgras - 2,5 of 2 x 1,25 4 - 1,5 of 2 x 0,75 - - 3 of 2 x 1,5 - 3 of 2 x 1,5 2.25

Olie vereist 
(*1) 

NEEN
 (*1) 

NEEN 
(*1) NEEN

GRASSENBESTRIJDING 
Opmerkingen :

- Voor de bestrijding van duist is het afgeraden om te fractioneren in de FAR, pas steeds de volle dosis toe, in geval van resistentie werken de dim's beter dan de fop's. Bij een problematische bestrijding van duist kan 
Avadex in voor-zaai worden ingewerkt aan 3 - 3,5 l/ha afhankelijk van het bodemtype.
- Fractionering wordt afgeraden zeker op zware gronden of waar resistentie wordt verwacht.
- Niet alle producten kunnen aan volle dosis in het FAR mengsel toegepast worden, niet aan alle producten moet olie toegevoegd worden (zie in tabel), alle dosissen zijn uitgedrukt in l/ha.
- Voor kweek behandel in 20 à 30 cm stadium, niet toepassen in FAR, indien 2 behandelingen gebeuren, voer 2de behandeling uit op kweek hersteld van de voorgaande grasbestrijding om een goede werking van het 
product te garanderen.
- 'CENTIUM' mag nooit gemengd worden met grassenmiddelen, als regel kan men best 5 dagen laten tussen de behandeling met een grassenmiddel en de toepassing van 'CENTIUM'.

GRASSOORT 

SELECT Prim 
(a) 

AGIL  
(c)

quizalofop-P-ethyl

TARGA Prestige en Targa 

Megamax 
(f)

clethodim propaquizafop fluazifop-P-butyl

JA JA 

(a)- dosis 2 x 0,5l kan in 1-2 blad stadium van hanepoot, raaigras, graanopslag, wilde haver, dosis 1 x 1l voor 2-4 blad stadium van deze grassen / - max. 0,5 l toevoegen aan FAR mengsel.
(b)- tot 2 l/ha in FAR mengsel.
(c)- vanaf 0,75l/ha niet in mengsel met FAR toepassen / - voor uitstoeling 0,75l, na uitstoeling 1,0l / - 2 x 0,4 l kan indien 1 à 2 blad stadium van de wilde haver.
(d)- max. 1 toepassing per 36 maanden.
(e)- vanaf 1 l niet toepassen in FAR mengsel / max. 3l/ha/jaar / - max. 2 toepassingen per jaar.
(f)- maximum 1l/ha toevoegen aan FAR mengsel.
(1*)- een additief (enkel olie) kan wel vereist zijn indien het grassenmiddel in een FAR-mengsel toegepast wordt.

FUSILADE Max 
(e)

NEEN 
(*1) 

NEEN 
(*1) 

TERMINOLOGIE VAN DE PRODUCTEN (exclusief grassenmiddelen)

Producten buiten patent en generische producten : Alle producten buiten patent en vervangbaar door 
generische producten zijn met hun meest bekende naam tussen 'aanhalingstekens' vermeld : 'Betanal' = 
fenmedifam (B); 'Dual' = s-metolachloor; 'Fiesta'= chloridazon + quinmerac; 'Goltix' = metamitron (G);  
'Matrigon' = clopyralid; 'Pyramin' = chloridazon; 'Tramat' = ethofumesaat (T); 'Venzar' = lenacil;  'Frontier'  = 
dimethenamide-P (Fr); 'Safari' = triflusulfuron-methyl 50WG; ' Centium' = clomazone; 'Kezuro' 'Goltix Queen' 
= metamitron + quinmerac
Niet-generische producten : Avadex = tri-allaat 480EC

 NO = naopkomst; VO = vooropkomst; SC = Suspensie concentraat; SE = Suspo-emulsie; EC = Emulgeerbaar 
concentraat; WG = Water dispergeerbaar granulaat; OD= olie dispersie

MECHANISCHE ONKRUIDBESTRIJDING :
Een aanvulling van het FAR-systeem 

SCHOFFELEN : vernietigt de aanwezige overlevende onkruiden, verlucht en warmt tevens de bodem op.

Ø Uit te voeren op een voldoende droge bodem, om een (latere) FAR-behandeling te vervangen

Ø Uit te voeren op een voldoende droge bodem, vóór de toepassing van een bodemherbicide.

Ø Let erop dat de jonge bieten noch uitgetrokken, noch omgewoeld worden.

Ø Kan gecombineerd worden met een rijenbespuiting.

WIEDEGGEN : kan interessant zijn bij een laattijdige opkomst van kleine onkruiden in 
ontwikkelde bieten (minstens 8 tot 10 bladeren). Wiedeggen is enkel efficiênt op "kiemende" 
(draadvormig) onkruiden.

WANNEER DE GROND ONKRUIDVRIJ IS
De NAWERKINGSBEHANDELING niet vergeten

Op basis van bv. 0,8 l 'VENZAR 500sc' (1 l op zware gronden), vanaf het 4-6 bladstadium 
van de bieten

Velden met een risico voor late opkomst van zwarte nachtschade , of zomergrassen 
(hanenpoot, naaldaar, …) : afzonderlijke toepassing van  ‘DUAL’ (max. 1,3 l/ha) of van 
'FRONTIER' (max. 1 l/ha) .  Niet vóór het 4-bladstadium van alle bieten.

Velden met een risico voor late opkomsten van bingelkruid en melganzevoet :
 'CENTIUM' 50 ml + 'FRONTIER' 0,4L/ha niet vóór  4-6 blad stadium biet. 

EEN BELANGRIJKE TROEF VOOR EEN ONKRUIDVRIJ VELD IN DE ZOMER : 

= EEN GOEDE BODEMBEDEKKING DOOR DE BIETEN (= ook rasafhankelijk)

Waarschuwing 
De opvolging van de hier voorgestelde aanbevelingen gebeurt 

onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. 
Het KBIVB kan niet verantwoordelijk gesteld worden 

voor schade aan de teelt of voor een gebrek aan werkzaamheid.

LEES AANDACHTIG DE ETIKETTEN VAN DE PRODUCTEN 
ALVORENS ZE TE GEBRUIKEN ! 
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T 4: NAOPKOMST vanaf het stadium 1 tot 2 ECHTE BLADEREN 

OPTIE 1 
SAFARI 10-15 g 

'Gemakkelijke flora'  
(hieronder niet vermeld) 

    

+ ‘LEGURAME’ 0,5 L     

+ ‘AZ’ 30 – 50 ml     

OPTIE 2 
SAFARI 10 -15 g       

+ BOA 
(facultatief) 

0,1 - 0,2 L     vermijd complexe mengsels met hoge dosissen safari  

+ ‘KERB’ 0,3 L       

of + ‘AZ’  30 - 50 ml     

afgeraden mengsel bij de vermelde dosissen 
(gewasremming!) : 

‘AZ’ met ‘DUAL Gold’ 

 
Toevoeging van Tramat bij  

bingelkruid + hondspeterselie 

of + ‘DUAL Gold’ 0,1 L Zwarte nachtschade, kamille, knopkruid, 
melkdistel en kruiskruid 

 

of+ ‘LEGURAME’ 0,5 L   Indien ‘LEGURAME’ geen TREND 90 

of + ‘TRAMAT SC’ 50 - 100 ml Bingelkruid, hondspeterselie Maximale totale dosis: 200 ml 

+ TREND 90  0,10% Hondspeterselie, kamille, bingelkruid,… 
Uitvloeier die de werking van de contactherbiciden 

versterkt, kan weggelaten worden met Boa. 

T 5: NAOPKOMST vanaf het stadium 3 tot 4 ECHTE BLADEREN 

SAFARI 15-20 g       

(+ ‘KERB’) 0,3 L Enkel indien bingelkruid of zwarte nachtscha-
de 

    

+ BOA  
(facultatief) 

0,1 - 0,2 L     
vermijd complexe mengsels met hoge dosissen 

safari  

+ ‘AZ’  30-50 ml     
Afgeraden mengsels (gewasremming): 

- ‘AZ’ met ‘DUAL Gold’ 
- ‘AZ’ met ‘FRONTIER Elite’ 

De max. dosis van  
‘DUAL Gold’ of ‘FRONTIER Elite’ is 0,4 L.  

Bij combinatie van beiden max. 0,2 l ‘DUAL Gold’ 
+ 0,2 l ‘Frontier Elite’. 

of + ‘DUAL Gold’ 0,2 – 0,4 L Zwarte nachtschade, kamille, knopkruid, 
melkdistel en kruiskruid  

Maximale dosis: 0,4 L/ha 

en/of +  
‘FRONTIER Elite’   

0,2 – 0,4 L 
Hondspeterselie, bingelkruid, zwarte nacht-
schade, kamille, knopkruid melkdistel, kruis-

kruid 
Maximale dosis: 0,4 L/ha 

of +  
'TRAMAT SC' 

50-100 ml Bingelkruid, hondspeterselie Maximale totale dosis: 200 ml   

+ TREND 90  0,1 %  
Uitvloeier die de werking van de contactherbiciden 

versterkt, kan weggelaten worden met Boa. 
  

T 6a - Indien het veld onkruidvrij is: NAOPKOMST vanaf het stadium 4 tot 6 echte bladeren 
Eventueel schoffelen voor de toepassing van 'AZ', 'DUAL Gold' of 'FRONTIER Elite' hieronder beschreven.  

Opgelet voor een perfecte werkzaamheid van de bespuiting; doppenkeuze, druk en watervolume voor een maximale mistvorming. 

‘AZ’ Dosis om een totaal van 200 ml te bereiken   Geen ‘AZ’ na het 6-bladstadium 

of ‘DUAL Gold’ Dosis om een totaal van 1,3 l te bereiken (max!) Late opkomst van zwarte nachtschade, kamille, knop-
kruid, kruiskruid of zomergrassen. 

Geen ‘DUAL Gold ‘ 
of ‘FRONTIER Elite’  

na het 8-bladstadium of ‘FRONTIER Elite’ Dosis om een totaal van 1 l te bereiken (max!) 

T 6b - Indien het veld niet onkruidvrij is: NAOPKOMST vanaf het stadium 4 tot 6 ECHTE BLADEREN 

SAFARI 15-20 g       

+ BOA  
(facultatief) 

0,1 - 0,2 L     
vermijd complexe mengsels met hoge dosissen 

safari  

+ ‘AZ’  75 ml     

Geen AZ na het 6-bladstadium. 

Afgeraden mengsels (gewasremming): 
- ‘AZ’ met ‘DUAL Gold’ 

- ‘AZ’ met ‘FRONTIER Elite’ 
De max. dosis van ‘DUAL Gold’ of ‘FRONTIER Elite’ is 

0,4 l.  
Bij combinatie van beiden max.  

0,2 l ‘DUAL Gold’ + 0,2 l ‘Frontier Elite’. 

of + ‘DUAL Gold’ 0,2 – 0,4 L Zwarte nachtschade, kamille, knopkruid, 
melkdistel en kruiskruid  

Maximale totale dosis: 1,3 L/ha  

en/of + ‘FRONTIER 
Elite’ 

0,2- 0,4 L 
Hondspeterselie, bingelkruid, zwarte nacht-
schade, kamille, knopkruid melkdistel, kruis-

kruid 
Maximale totale dosis: 1,0 L/ha 

 + TREND 90 0,10% Hondspeterselie, kamille, bingelkruid  
Uitvloeier die de werking van de contactherbiciden 

versterkt, kan weggelaten met Boa. 

T 7 – vervolg van T6b NAOPKOMST tot het stadium 8 ECHTE BLADEREN maximaal  
schoffelen ter correctie vóór toepassing van ’AZ’, ‘DUAL Gold’ of ‘FRONTIER Elite’ hieronder beschreven 

of ‘DUAL Gold’ Dosis om een totaal van 1,3 l te bereiken (maximum !)   
Geen ‘DUAL Gold ‘ of ‘FRONTIER Elite’ na het 8-

bladstadium of ‘FRONTIER Elite’ Dosis om een totaal van 1 l te bereiken (maximum !)   

Waarschuwing: De opvolging van adviezen gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Het KBIVB kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade 
aan de teelt of gebrek aan werkzaamheid. LEES AANDACHTIG DE ETIKETTEN VAN DE PRODUCTEN ALVORENS ZE TE GEBRUIKEN ! 

(*1) Om de tabel niet te belasten met productnamen wordt enkel de handelsnaam van het eerste ontwikkelde product vermeld. 

of +  
'TRAMAT SC' 

50-100 ml Bingelkruid, duivekervel,  
hondspeterselie 

Maximale totale dosis: 200 ml 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T 4: NAOPKOMST vanaf het stadium 1 tot 2 ECHTE BLADEREN 

OPTIE 1 
SAFARI 10-15 g 

'Gemakkelijke flora'  
(hieronder niet vermeld) 

    

+ ‘LEGURAME’ 0,5 L     

+ ‘AZ’ 30 – 50 ml     

OPTIE 2 
SAFARI 10 -15 g       

+ BOA 
(facultatief) 

0,1 - 0,2 L     vermijd complexe mengsels met hoge dosissen safari  

+ ‘KERB’ 0,3 L       

of + ‘AZ’  30 - 50 ml     

afgeraden mengsel bij de vermelde dosissen 
(gewasremming!) : 
‘AZ’ met ‘DUAL Gold’ 

 
Toevoeging van Tramat bij  

bingelkruid + hondspeterselie 

of + ‘DUAL Gold’ 0,1 L Zwarte nachtschade, kamille, knopkruid, 
melkdistel en kruiskruid 

 

of+ ‘LEGURAME’ 0,5 L   Indien ‘LEGURAME’ geen TREND 90 

of + ‘TRAMAT SC’ 50 - 100 ml Bingelkruid, hondspeterselie Maximale totale dosis: 200 ml 

+ TREND 90  0,10% Hondspeterselie, kamille, bingelkruid,… 
Uitvloeier die de werking van de contactherbiciden 

versterkt, kan weggelaten worden met Boa. 

T 5: NAOPKOMST vanaf het stadium 3 tot 4 ECHTE BLADEREN 

SAFARI 15-20 g       

(+ ‘KERB’) 0,3 L Enkel indien bingelkruid of zwarte nachtscha-
de 

    

+ BOA  
(facultatief) 

0,1 - 0,2 L     
vermijd complexe mengsels met hoge dosissen 

safari  

+ ‘AZ’  30-50 ml     
Afgeraden mengsels (gewasremming): 

- ‘AZ’ met ‘DUAL Gold’ 
- ‘AZ’ met ‘FRONTIER Elite’ 

De max. dosis van  
‘DUAL Gold’ of ‘FRONTIER Elite’ is 0,4 L.  

Bij combinatie van beiden max. 0,2 l ‘DUAL Gold’ 
+ 0,2 l ‘Frontier Elite’. 

of + ‘DUAL Gold’ 0,2 – 0,4 L Zwarte nachtschade, kamille, knopkruid, 
melkdistel en kruiskruid  

Maximale dosis: 0,4 L/ha 

en/of +  
‘FRONTIER Elite’   

0,2 – 0,4 L 
Hondspeterselie, bingelkruid, zwarte nacht-
schade, kamille, knopkruid melkdistel, kruis-

kruid 
Maximale dosis: 0,4 L/ha 

of +  
'TRAMAT SC' 

50-100 ml Bingelkruid, hondspeterselie Maximale totale dosis: 200 ml   

+ TREND 90  0,1 %  
Uitvloeier die de werking van de contactherbiciden 

versterkt, kan weggelaten worden met Boa. 
  

T 6a - Indien het veld onkruidvrij is: NAOPKOMST vanaf het stadium 4 tot 6 echte bladeren 
Eventueel schoffelen voor de toepassing van 'AZ', 'DUAL Gold' of 'FRONTIER Elite' hieronder beschreven.  

Opgelet voor een perfecte werkzaamheid van de bespuiting; doppenkeuze, druk en watervolume voor een maximale mistvorming. 

‘AZ’ Dosis om een totaal van 200 ml te bereiken   Geen ‘AZ’ na het 6-bladstadium 

of ‘DUAL Gold’ Dosis om een totaal van 1,3 l te bereiken (max!) Late opkomst van zwarte nachtschade, kamille, knop-
kruid, kruiskruid of zomergrassen. 

Geen ‘DUAL Gold ‘ 
of ‘FRONTIER Elite’  

na het 8-bladstadium of ‘FRONTIER Elite’ Dosis om een totaal van 1 l te bereiken (max!) 

T 6b - Indien het veld niet onkruidvrij is: NAOPKOMST vanaf het stadium 4 tot 6 ECHTE BLADEREN 

SAFARI 15-20 g       

+ BOA  
(facultatief) 

0,1 - 0,2 L     
vermijd complexe mengsels met hoge dosissen 

safari  

+ ‘AZ’  75 ml     

Geen AZ na het 6-bladstadium. 

Afgeraden mengsels (gewasremming): 
- ‘AZ’ met ‘DUAL Gold’ 

- ‘AZ’ met ‘FRONTIER Elite’ 
De max. dosis van ‘DUAL Gold’ of ‘FRONTIER Elite’ is 

0,4 l.  
Bij combinatie van beiden max.  

0,2 l ‘DUAL Gold’ + 0,2 l ‘Frontier Elite’. 

of + ‘DUAL Gold’ 0,2 – 0,4 L Zwarte nachtschade, kamille, knopkruid, 
melkdistel en kruiskruid  

Maximale totale dosis: 1,3 L/ha  

en/of + ‘FRONTIER 
Elite’ 

0,2- 0,4 L 
Hondspeterselie, bingelkruid, zwarte nacht-
schade, kamille, knopkruid melkdistel, kruis-

kruid 
Maximale totale dosis: 1,0 L/ha 

 + TREND 90 0,10% Hondspeterselie, kamille, bingelkruid  
Uitvloeier die de werking van de contactherbiciden 

versterkt, kan weggelaten met Boa. 

T 7 – vervolg van T6b NAOPKOMST tot het stadium 8 ECHTE BLADEREN maximaal  
schoffelen ter correctie vóór toepassing van ’AZ’, ‘DUAL Gold’ of ‘FRONTIER Elite’ hieronder beschreven 

of ‘DUAL Gold’ Dosis om een totaal van 1,3 l te bereiken (maximum !)   
Geen ‘DUAL Gold ‘ of ‘FRONTIER Elite’ na het 8-

bladstadium of ‘FRONTIER Elite’ Dosis om een totaal van 1 l te bereiken (maximum !)   

Waarschuwing: De opvolging van adviezen gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Het KBIVB kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade 
aan de teelt of gebrek aan werkzaamheid. LEES AANDACHTIG DE ETIKETTEN VAN DE PRODUCTEN ALVORENS ZE TE GEBRUIKEN ! 

(*1) Om de tabel niet te belasten met productnamen wordt enkel de handelsnaam van het eerste ontwikkelde product vermeld. 

of +  
'TRAMAT SC' 

50-100 ml Bingelkruid, duivekervel,  
hondspeterselie 

Maximale totale dosis: 200 ml 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T 4: NAOPKOMST vanaf het stadium 1 tot 2 ECHTE BLADEREN 

OPTIE 1 
SAFARI 10-15 g 

'Gemakkelijke flora'  
(hieronder niet vermeld) 

    

+ ‘LEGURAME’ 0,5 L     

+ ‘AZ’ 30 – 50 ml     

OPTIE 2 
SAFARI 10 -15 g       

+ BOA 
(facultatief) 

0,1 - 0,2 L     vermijd complexe mengsels met hoge dosissen safari  

+ ‘KERB’ 0,3 L       

of + ‘AZ’  30 - 50 ml     

afgeraden mengsel bij de vermelde dosissen 
(gewasremming!) : 

‘AZ’ met ‘DUAL Gold’ 

 
Toevoeging van Tramat bij  

bingelkruid + hondspeterselie 

of + ‘DUAL Gold’ 0,1 L 
Zwarte nachtschade, kamille, knopkruid, 

melkdistel en kruiskruid 
 

of+ ‘LEGURAME’ 0,5 L   Indien ‘LEGURAME’ geen TREND 90 

of + ‘TRAMAT SC’ 50 - 100 ml Bingelkruid, hondspeterselie Maximale totale dosis: 200 ml 

+ TREND 90  0,10% Hondspeterselie, kamille, bingelkruid,… 
Uitvloeier die de werking van de contactherbiciden 

versterkt, kan weggelaten worden met Boa. 

T 5: NAOPKOMST vanaf het stadium 3 tot 4 ECHTE BLADEREN 

SAFARI 15-20 g       

(+ ‘KERB’) 0,3 L 
Enkel indien bingelkruid of zwarte nachtscha-

de 
    

+ BOA  
(facultatief) 

0,1 - 0,2 L     
vermijd complexe mengsels met hoge dosissen 

safari  

+ ‘AZ’  30-50 ml     
Afgeraden mengsels (gewasremming): 

- ‘AZ’ met ‘DUAL Gold’ 
- ‘AZ’ met ‘FRONTIER Elite’ 

De max. dosis van  
‘DUAL Gold’ of ‘FRONTIER Elite’ is 0,4 L.  

Bij combinatie van beiden max. 0,2 l ‘DUAL Gold’ 
+ 0,2 l ‘Frontier Elite’. 

of + ‘DUAL Gold’ 0,2 – 0,4 L 
Zwarte nachtschade, kamille, knopkruid, 

melkdistel en kruiskruid  
Maximale dosis: 0,4 L/ha 

en/of +  
‘FRONTIER Elite’   

0,2 – 0,4 L 
Hondspeterselie, bingelkruid, zwarte nacht-
schade, kamille, knopkruid melkdistel, kruis-

kruid 
Maximale dosis: 0,4 L/ha 

of +  
'TRAMAT SC' 

50-100 ml Bingelkruid, hondspeterselie Maximale totale dosis: 200 ml   

+ TREND 90  0,1 %  
Uitvloeier die de werking van de contactherbiciden 

versterkt, kan weggelaten worden met Boa. 
  

T 6a - Indien het veld onkruidvrij is: NAOPKOMST vanaf het stadium 4 tot 6 echte bladeren 
Eventueel schoffelen voor de toepassing van 'AZ', 'DUAL Gold' of 'FRONTIER Elite' hieronder beschreven.  

Opgelet voor een perfecte werkzaamheid van de bespuiting; doppenkeuze, druk en watervolume voor een maximale mistvorming. 

‘AZ’ Dosis om een totaal van 200 ml te bereiken   Geen ‘AZ’ na het 6-bladstadium 

of ‘DUAL Gold’ Dosis om een totaal van 1,3 l te bereiken (max!) Late opkomst van zwarte nachtschade, kamille, knop-
kruid, kruiskruid of zomergrassen. 

Geen ‘DUAL Gold ‘ 
of ‘FRONTIER Elite’  

na het 8-bladstadium of ‘FRONTIER Elite’ Dosis om een totaal van 1 l te bereiken (max!) 

T 6b - Indien het veld niet onkruidvrij is: NAOPKOMST vanaf het stadium 4 tot 6 ECHTE BLADEREN 

SAFARI 15-20 g       

+ BOA  
(facultatief) 

0,1 - 0,2 L     
vermijd complexe mengsels met hoge dosissen 

safari  

+ ‘AZ’  75 ml     

Geen AZ na het 6-bladstadium. 

Afgeraden mengsels (gewasremming): 
- ‘AZ’ met ‘DUAL Gold’ 

- ‘AZ’ met ‘FRONTIER Elite’ 
De max. dosis van ‘DUAL Gold’ of ‘FRONTIER Elite’ is 

0,4 l.  
Bij combinatie van beiden max.  

0,2 l ‘DUAL Gold’ + 0,2 l ‘Frontier Elite’. 

of + ‘DUAL Gold’ 0,2 – 0,4 L 
Zwarte nachtschade, kamille, knopkruid, 

melkdistel en kruiskruid  
Maximale totale dosis: 1,3 L/ha  

en/of + ‘FRONTIER 
Elite’ 

0,2- 0,4 L 
Hondspeterselie, bingelkruid, zwarte nacht-
schade, kamille, knopkruid melkdistel, kruis-

kruid 
Maximale totale dosis: 1,0 L/ha 

 + TREND 90 0,10% Hondspeterselie, kamille, bingelkruid  
Uitvloeier die de werking van de contactherbiciden 

versterkt, kan weggelaten met Boa. 

T 7 – vervolg van T6b NAOPKOMST tot het stadium 8 ECHTE BLADEREN maximaal  
schoffelen ter correctie vóór toepassing van ’AZ’, ‘DUAL Gold’ of ‘FRONTIER Elite’ hieronder beschreven 

of ‘DUAL Gold’ Dosis om een totaal van 1,3 l te bereiken (maximum !)   
Geen ‘DUAL Gold ‘ of ‘FRONTIER Elite’ na het 8-

bladstadium of ‘FRONTIER Elite’ Dosis om een totaal van 1 l te bereiken (maximum !)   

Waarschuwing: De opvolging van adviezen gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Het KBIVB kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade 
aan de teelt of gebrek aan werkzaamheid. LEES AANDACHTIG DE ETIKETTEN VAN DE PRODUCTEN ALVORENS ZE TE GEBRUIKEN ! 

(*1) Om de tabel niet te belasten met productnamen wordt enkel de handelsnaam van het eerste ontwikkelde product vermeld. 

of +  
'TRAMAT SC' 

50-100 ml 
Bingelkruid, duivekervel,  

hondspeterselie 
Maximale totale dosis: 200 ml 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T 4: NAOPKOMST vanaf het stadium 1 tot 2 ECHTE BLADEREN 

OPTIE 1 
SAFARI 10-15 g 

'Gemakkelijke flora'  
(hieronder niet vermeld) 

    

+ ‘LEGURAME’ 0,5 L     

+ ‘AZ’ 30 – 50 ml     

OPTIE 2 
SAFARI 10 -15 g       

+ BOA 
(facultatief) 

0,1 - 0,2 L     vermijd complexe mengsels met hoge dosissen safari  

+ ‘KERB’ 0,3 L       

of + ‘AZ’  30 - 50 ml     

afgeraden mengsel bij de vermelde dosissen 
(gewasremming!) : 

‘AZ’ met ‘DUAL Gold’ 

 
Toevoeging van Tramat bij  

bingelkruid + hondspeterselie 

of + ‘DUAL Gold’ 0,1 L 
Zwarte nachtschade, kamille, knopkruid, 

melkdistel en kruiskruid 
 

of+ ‘LEGURAME’ 0,5 L   Indien ‘LEGURAME’ geen TREND 90 

of + ‘TRAMAT SC’ 50 - 100 ml Bingelkruid, hondspeterselie Maximale totale dosis: 200 ml 

+ TREND 90  0,10% Hondspeterselie, kamille, bingelkruid,… 
Uitvloeier die de werking van de contactherbiciden 

versterkt, kan weggelaten worden met Boa. 

T 5: NAOPKOMST vanaf het stadium 3 tot 4 ECHTE BLADEREN 

SAFARI 15-20 g       

(+ ‘KERB’) 0,3 L 
Enkel indien bingelkruid of zwarte nachtscha-

de 
    

+ BOA  
(facultatief) 

0,1 - 0,2 L     
vermijd complexe mengsels met hoge dosissen 

safari  

+ ‘AZ’  30-50 ml     
Afgeraden mengsels (gewasremming): 

- ‘AZ’ met ‘DUAL Gold’ 
- ‘AZ’ met ‘FRONTIER Elite’ 

De max. dosis van  
‘DUAL Gold’ of ‘FRONTIER Elite’ is 0,4 L.  

Bij combinatie van beiden max. 0,2 l ‘DUAL Gold’ 
+ 0,2 l ‘Frontier Elite’. 

of + ‘DUAL Gold’ 0,2 – 0,4 L 
Zwarte nachtschade, kamille, knopkruid, 

melkdistel en kruiskruid  
Maximale dosis: 0,4 L/ha 

en/of +  
‘FRONTIER Elite’   

0,2 – 0,4 L 
Hondspeterselie, bingelkruid, zwarte nacht-
schade, kamille, knopkruid melkdistel, kruis-

kruid 
Maximale dosis: 0,4 L/ha 

of +  
'TRAMAT SC' 

50-100 ml Bingelkruid, hondspeterselie Maximale totale dosis: 200 ml   

+ TREND 90  0,1 %  
Uitvloeier die de werking van de contactherbiciden 

versterkt, kan weggelaten worden met Boa. 
  

T 6a - Indien het veld onkruidvrij is: NAOPKOMST vanaf het stadium 4 tot 6 echte bladeren 
Eventueel schoffelen voor de toepassing van 'AZ', 'DUAL Gold' of 'FRONTIER Elite' hieronder beschreven.  

Opgelet voor een perfecte werkzaamheid van de bespuiting; doppenkeuze, druk en watervolume voor een maximale mistvorming. 

‘AZ’ Dosis om een totaal van 200 ml te bereiken   Geen ‘AZ’ na het 6-bladstadium 

of ‘DUAL Gold’ Dosis om een totaal van 1,3 l te bereiken (max!) Late opkomst van zwarte nachtschade, kamille, knop-
kruid, kruiskruid of zomergrassen. 

Geen ‘DUAL Gold ‘ 
of ‘FRONTIER Elite’  

na het 8-bladstadium of ‘FRONTIER Elite’ Dosis om een totaal van 1 l te bereiken (max!) 

T 6b - Indien het veld niet onkruidvrij is: NAOPKOMST vanaf het stadium 4 tot 6 ECHTE BLADEREN 

SAFARI 15-20 g       

+ BOA  
(facultatief) 

0,1 - 0,2 L     
vermijd complexe mengsels met hoge dosissen 

safari  

+ ‘AZ’  75 ml     

Geen AZ na het 6-bladstadium. 

Afgeraden mengsels (gewasremming): 
- ‘AZ’ met ‘DUAL Gold’ 

- ‘AZ’ met ‘FRONTIER Elite’ 
De max. dosis van ‘DUAL Gold’ of ‘FRONTIER Elite’ is 

0,4 l.  
Bij combinatie van beiden max.  

0,2 l ‘DUAL Gold’ + 0,2 l ‘Frontier Elite’. 

of + ‘DUAL Gold’ 0,2 – 0,4 L 
Zwarte nachtschade, kamille, knopkruid, 

melkdistel en kruiskruid  
Maximale totale dosis: 1,3 L/ha  

en/of + ‘FRONTIER 
Elite’ 

0,2- 0,4 L 
Hondspeterselie, bingelkruid, zwarte nacht-
schade, kamille, knopkruid melkdistel, kruis-

kruid 
Maximale totale dosis: 1,0 L/ha 

 + TREND 90 0,10% Hondspeterselie, kamille, bingelkruid  
Uitvloeier die de werking van de contactherbiciden 

versterkt, kan weggelaten met Boa. 

T 7 – vervolg van T6b NAOPKOMST tot het stadium 8 ECHTE BLADEREN maximaal  
schoffelen ter correctie vóór toepassing van ’AZ’, ‘DUAL Gold’ of ‘FRONTIER Elite’ hieronder beschreven 

of ‘DUAL Gold’ Dosis om een totaal van 1,3 l te bereiken (maximum !)   
Geen ‘DUAL Gold ‘ of ‘FRONTIER Elite’ na het 8-

bladstadium of ‘FRONTIER Elite’ Dosis om een totaal van 1 l te bereiken (maximum !)   

Waarschuwing: De opvolging van adviezen gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Het KBIVB kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade 
aan de teelt of gebrek aan werkzaamheid. LEES AANDACHTIG DE ETIKETTEN VAN DE PRODUCTEN ALVORENS ZE TE GEBRUIKEN ! 

(*1) Om de tabel niet te belasten met productnamen wordt enkel de handelsnaam van het eerste ontwikkelde product vermeld. 

of +  
'TRAMAT SC' 

50-100 ml 
Bingelkruid, duivekervel,  

hondspeterselie 
Maximale totale dosis: 200 ml 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T 4: NAOPKOMST vanaf het stadium 1 tot 2 ECHTE BLADEREN 

OPTIE 1 
SAFARI 10-15 g 

'Gemakkelijke flora'  
(hieronder niet vermeld) 

    

+ ‘LEGURAME’ 0,5 L     

+ ‘AZ’ 30 – 50 ml     

OPTIE 2 
SAFARI 10 -15 g       

+ BOA 
(facultatief) 

0,1 - 0,2 L     vermijd complexe mengsels met hoge dosissen safari  

+ ‘KERB’ 0,3 L       

of + ‘AZ’  30 - 50 ml     

afgeraden mengsel bij de vermelde dosissen 
(gewasremming!) : 

‘AZ’ met ‘DUAL Gold’ 

 
Toevoeging van Tramat bij  

bingelkruid + hondspeterselie 

of + ‘DUAL Gold’ 0,1 L 
Zwarte nachtschade, kamille, knopkruid, 

melkdistel en kruiskruid 
 

of+ ‘LEGURAME’ 0,5 L   Indien ‘LEGURAME’ geen TREND 90 

of + ‘TRAMAT SC’ 50 - 100 ml Bingelkruid, hondspeterselie Maximale totale dosis: 200 ml 

+ TREND 90  0,10% Hondspeterselie, kamille, bingelkruid,… 
Uitvloeier die de werking van de contactherbiciden 

versterkt, kan weggelaten worden met Boa. 

T 5: NAOPKOMST vanaf het stadium 3 tot 4 ECHTE BLADEREN 

SAFARI 15-20 g       

(+ ‘KERB’) 0,3 L 
Enkel indien bingelkruid of zwarte nachtscha-

de 
    

+ BOA  
(facultatief) 

0,1 - 0,2 L     
vermijd complexe mengsels met hoge dosissen 

safari  

+ ‘AZ’  30-50 ml     
Afgeraden mengsels (gewasremming): 

- ‘AZ’ met ‘DUAL Gold’ 
- ‘AZ’ met ‘FRONTIER Elite’ 

De max. dosis van  
‘DUAL Gold’ of ‘FRONTIER Elite’ is 0,4 L.  

Bij combinatie van beiden max. 0,2 l ‘DUAL Gold’ 
+ 0,2 l ‘Frontier Elite’. 

of + ‘DUAL Gold’ 0,2 – 0,4 L 
Zwarte nachtschade, kamille, knopkruid, 

melkdistel en kruiskruid  
Maximale dosis: 0,4 L/ha 

en/of +  
‘FRONTIER Elite’   

0,2 – 0,4 L 
Hondspeterselie, bingelkruid, zwarte nacht-
schade, kamille, knopkruid melkdistel, kruis-

kruid 
Maximale dosis: 0,4 L/ha 

of +  
'TRAMAT SC' 

50-100 ml Bingelkruid, hondspeterselie Maximale totale dosis: 200 ml   

+ TREND 90  0,1 %  
Uitvloeier die de werking van de contactherbiciden 

versterkt, kan weggelaten worden met Boa. 
  

T 6a - Indien het veld onkruidvrij is: NAOPKOMST vanaf het stadium 4 tot 6 echte bladeren 
Eventueel schoffelen voor de toepassing van 'AZ', 'DUAL Gold' of 'FRONTIER Elite' hieronder beschreven.  

Opgelet voor een perfecte werkzaamheid van de bespuiting; doppenkeuze, druk en watervolume voor een maximale mistvorming. 

‘AZ’ Dosis om een totaal van 200 ml te bereiken   Geen ‘AZ’ na het 6-bladstadium 

of ‘DUAL Gold’ Dosis om een totaal van 1,3 l te bereiken (max!) Late opkomst van zwarte nachtschade, kamille, knop-
kruid, kruiskruid of zomergrassen. 

Geen ‘DUAL Gold ‘ 
of ‘FRONTIER Elite’  

na het 8-bladstadium of ‘FRONTIER Elite’ Dosis om een totaal van 1 l te bereiken (max!) 

T 6b - Indien het veld niet onkruidvrij is: NAOPKOMST vanaf het stadium 4 tot 6 ECHTE BLADEREN 

SAFARI 15-20 g       

+ BOA  
(facultatief) 

0,1 - 0,2 L     
vermijd complexe mengsels met hoge dosissen 

safari  

+ ‘AZ’  75 ml     

Geen AZ na het 6-bladstadium. 

Afgeraden mengsels (gewasremming): 
- ‘AZ’ met ‘DUAL Gold’ 

- ‘AZ’ met ‘FRONTIER Elite’ 
De max. dosis van ‘DUAL Gold’ of ‘FRONTIER Elite’ is 

0,4 l.  
Bij combinatie van beiden max.  

0,2 l ‘DUAL Gold’ + 0,2 l ‘Frontier Elite’. 

of + ‘DUAL Gold’ 0,2 – 0,4 L 
Zwarte nachtschade, kamille, knopkruid, 

melkdistel en kruiskruid  
Maximale totale dosis: 1,3 L/ha  

en/of + ‘FRONTIER 
Elite’ 

0,2- 0,4 L 
Hondspeterselie, bingelkruid, zwarte nacht-
schade, kamille, knopkruid melkdistel, kruis-

kruid 
Maximale totale dosis: 1,0 L/ha 

 + TREND 90 0,10% Hondspeterselie, kamille, bingelkruid  
Uitvloeier die de werking van de contactherbiciden 

versterkt, kan weggelaten met Boa. 

T 7 – vervolg van T6b NAOPKOMST tot het stadium 8 ECHTE BLADEREN maximaal  
schoffelen ter correctie vóór toepassing van ’AZ’, ‘DUAL Gold’ of ‘FRONTIER Elite’ hieronder beschreven 

of ‘DUAL Gold’ Dosis om een totaal van 1,3 l te bereiken (maximum !)   
Geen ‘DUAL Gold ‘ of ‘FRONTIER Elite’ na het 8-

bladstadium of ‘FRONTIER Elite’ Dosis om een totaal van 1 l te bereiken (maximum !)   

Waarschuwing: De opvolging van adviezen gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Het KBIVB kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade 
aan de teelt of gebrek aan werkzaamheid. LEES AANDACHTIG DE ETIKETTEN VAN DE PRODUCTEN ALVORENS ZE TE GEBRUIKEN ! 

(*1) Om de tabel niet te belasten met productnamen wordt enkel de handelsnaam van het eerste ontwikkelde product vermeld. 

of +  
'TRAMAT SC' 

50-100 ml 
Bingelkruid, duivekervel,  

hondspeterselie 
Maximale totale dosis: 200 ml 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T 4: NAOPKOMST vanaf het stadium 1 tot 2 ECHTE BLADEREN 

OPTIE 1 
SAFARI 10-15 g 

'Gemakkelijke flora'  
(hieronder niet vermeld) 

    

+ ‘LEGURAME’ 0,5 L     

+ ‘AZ’ 30 – 50 ml     

OPTIE 2 
SAFARI 10 -15 g       

+ BOA 
(facultatief) 

0,1 - 0,2 L     vermijd complexe mengsels met hoge dosissen safari  

+ ‘KERB’ 0,3 L       

of + ‘AZ’  30 - 50 ml     

afgeraden mengsel bij de vermelde dosissen 
(gewasremming!) : 

‘AZ’ met ‘DUAL Gold’ 

 
Toevoeging van Tramat bij  

bingelkruid + hondspeterselie 

of + ‘DUAL Gold’ 0,1 L 
Zwarte nachtschade, kamille, knopkruid, 

melkdistel en kruiskruid 
 

of+ ‘LEGURAME’ 0,5 L   Indien ‘LEGURAME’ geen TREND 90 

of + ‘TRAMAT SC’ 50 - 100 ml Bingelkruid, hondspeterselie Maximale totale dosis: 200 ml 

+ TREND 90  0,10% Hondspeterselie, kamille, bingelkruid,… 
Uitvloeier die de werking van de contactherbiciden 

versterkt, kan weggelaten worden met Boa. 

T 5: NAOPKOMST vanaf het stadium 3 tot 4 ECHTE BLADEREN 

SAFARI 15-20 g       

(+ ‘KERB’) 0,3 L 
Enkel indien bingelkruid of zwarte nachtscha-

de 
    

+ BOA  
(facultatief) 

0,1 - 0,2 L     
vermijd complexe mengsels met hoge dosissen 

safari  

+ ‘AZ’  30-50 ml     
Afgeraden mengsels (gewasremming): 

- ‘AZ’ met ‘DUAL Gold’ 
- ‘AZ’ met ‘FRONTIER Elite’ 

De max. dosis van  
‘DUAL Gold’ of ‘FRONTIER Elite’ is 0,4 L.  

Bij combinatie van beiden max. 0,2 l ‘DUAL Gold’ 
+ 0,2 l ‘Frontier Elite’. 

of + ‘DUAL Gold’ 0,2 – 0,4 L 
Zwarte nachtschade, kamille, knopkruid, 

melkdistel en kruiskruid  
Maximale dosis: 0,4 L/ha 

en/of +  
‘FRONTIER Elite’   

0,2 – 0,4 L 
Hondspeterselie, bingelkruid, zwarte nacht-
schade, kamille, knopkruid melkdistel, kruis-

kruid 
Maximale dosis: 0,4 L/ha 

of +  
'TRAMAT SC' 

50-100 ml Bingelkruid, hondspeterselie Maximale totale dosis: 200 ml   

+ TREND 90  0,1 %  
Uitvloeier die de werking van de contactherbiciden 

versterkt, kan weggelaten worden met Boa. 
  

T 6a - Indien het veld onkruidvrij is: NAOPKOMST vanaf het stadium 4 tot 6 echte bladeren 
Eventueel schoffelen voor de toepassing van 'AZ', 'DUAL Gold' of 'FRONTIER Elite' hieronder beschreven.  

Opgelet voor een perfecte werkzaamheid van de bespuiting; doppenkeuze, druk en watervolume voor een maximale mistvorming. 

‘AZ’ Dosis om een totaal van 200 ml te bereiken   Geen ‘AZ’ na het 6-bladstadium 

of ‘DUAL Gold’ Dosis om een totaal van 1,3 l te bereiken (max!) Late opkomst van zwarte nachtschade, kamille, knop-
kruid, kruiskruid of zomergrassen. 

Geen ‘DUAL Gold ‘ 
of ‘FRONTIER Elite’  

na het 8-bladstadium of ‘FRONTIER Elite’ Dosis om een totaal van 1 l te bereiken (max!) 

T 6b - Indien het veld niet onkruidvrij is: NAOPKOMST vanaf het stadium 4 tot 6 ECHTE BLADEREN 

SAFARI 15-20 g       

+ BOA  
(facultatief) 

0,1 - 0,2 L     
vermijd complexe mengsels met hoge dosissen 

safari  

+ ‘AZ’  75 ml     

Geen AZ na het 6-bladstadium. 

Afgeraden mengsels (gewasremming): 
- ‘AZ’ met ‘DUAL Gold’ 

- ‘AZ’ met ‘FRONTIER Elite’ 
De max. dosis van ‘DUAL Gold’ of ‘FRONTIER Elite’ is 

0,4 l.  
Bij combinatie van beiden max.  

0,2 l ‘DUAL Gold’ + 0,2 l ‘Frontier Elite’. 

of + ‘DUAL Gold’ 0,2 – 0,4 L 
Zwarte nachtschade, kamille, knopkruid, 

melkdistel en kruiskruid  
Maximale totale dosis: 1,3 L/ha  

en/of + ‘FRONTIER 
Elite’ 

0,2- 0,4 L 
Hondspeterselie, bingelkruid, zwarte nacht-
schade, kamille, knopkruid melkdistel, kruis-

kruid 
Maximale totale dosis: 1,0 L/ha 

 + TREND 90 0,10% Hondspeterselie, kamille, bingelkruid  
Uitvloeier die de werking van de contactherbiciden 

versterkt, kan weggelaten met Boa. 

T 7 – vervolg van T6b NAOPKOMST tot het stadium 8 ECHTE BLADEREN maximaal  
schoffelen ter correctie vóór toepassing van ’AZ’, ‘DUAL Gold’ of ‘FRONTIER Elite’ hieronder beschreven 

of ‘DUAL Gold’ Dosis om een totaal van 1,3 l te bereiken (maximum !)   
Geen ‘DUAL Gold ‘ of ‘FRONTIER Elite’ na het 8-

bladstadium of ‘FRONTIER Elite’ Dosis om een totaal van 1 l te bereiken (maximum !)   

Waarschuwing: De opvolging van adviezen gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Het KBIVB kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade 
aan de teelt of gebrek aan werkzaamheid. LEES AANDACHTIG DE ETIKETTEN VAN DE PRODUCTEN ALVORENS ZE TE GEBRUIKEN ! 

(*1) Om de tabel niet te belasten met productnamen wordt enkel de handelsnaam van het eerste ontwikkelde product vermeld. 

of +  
'TRAMAT SC' 

50-100 ml 
Bingelkruid, duivekervel,  

hondspeterselie 
Maximale totale dosis: 200 ml 
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T 4: NAOPKOMST vanaf het stadium 1 tot 2 ECHTE BLADEREN 

OPTIE 1 
SAFARI 10-15 g 

'Gemakkelijke flora'  
(hieronder niet vermeld) 

    

+ ‘LEGURAME’ 0,5 L     

+ ‘AZ’ 30 – 50 ml     

OPTIE 2 
SAFARI 10 -15 g       

+ BOA 
(facultatief) 

0,1 - 0,2 L     vermijd complexe mengsels met hoge dosissen safari  

+ ‘KERB’ 0,3 L       

of + ‘AZ’  30 - 50 ml     

afgeraden mengsel bij de vermelde dosissen 
(gewasremming!) : 

‘AZ’ met ‘DUAL Gold’ 

 
Toevoeging van Tramat bij  

bingelkruid + hondspeterselie 

of + ‘DUAL Gold’ 0,1 L Zwarte nachtschade, kamille, knopkruid, 
melkdistel en kruiskruid 

 

of+ ‘LEGURAME’ 0,5 L   Indien ‘LEGURAME’ geen TREND 90 

of + ‘TRAMAT SC’ 50 - 100 ml Bingelkruid, hondspeterselie Maximale totale dosis: 200 ml 

+ TREND 90  0,10% Hondspeterselie, kamille, bingelkruid,… 
Uitvloeier die de werking van de contactherbiciden 

versterkt, kan weggelaten worden met Boa. 

T 5: NAOPKOMST vanaf het stadium 3 tot 4 ECHTE BLADEREN 

SAFARI 15-20 g       

(+ ‘KERB’) 0,3 L Enkel indien bingelkruid of zwarte nachtscha-
de 

    

+ BOA  
(facultatief) 

0,1 - 0,2 L     
vermijd complexe mengsels met hoge dosissen 

safari  

+ ‘AZ’  30-50 ml     
Afgeraden mengsels (gewasremming): 

- ‘AZ’ met ‘DUAL Gold’ 
- ‘AZ’ met ‘FRONTIER Elite’ 

De max. dosis van  
‘DUAL Gold’ of ‘FRONTIER Elite’ is 0,4 L.  

Bij combinatie van beiden max. 0,2 l ‘DUAL Gold’ 
+ 0,2 l ‘Frontier Elite’. 

of + ‘DUAL Gold’ 0,2 – 0,4 L Zwarte nachtschade, kamille, knopkruid, 
melkdistel en kruiskruid  

Maximale dosis: 0,4 L/ha 

en/of +  
‘FRONTIER Elite’   

0,2 – 0,4 L 
Hondspeterselie, bingelkruid, zwarte nacht-
schade, kamille, knopkruid melkdistel, kruis-

kruid 
Maximale dosis: 0,4 L/ha 

of +  
'TRAMAT SC' 

50-100 ml Bingelkruid, hondspeterselie Maximale totale dosis: 200 ml   

+ TREND 90  0,1 %  
Uitvloeier die de werking van de contactherbiciden 

versterkt, kan weggelaten worden met Boa. 
  

T 6a - Indien het veld onkruidvrij is: NAOPKOMST vanaf het stadium 4 tot 6 echte bladeren 
Eventueel schoffelen voor de toepassing van 'AZ', 'DUAL Gold' of 'FRONTIER Elite' hieronder beschreven.  

Opgelet voor een perfecte werkzaamheid van de bespuiting; doppenkeuze, druk en watervolume voor een maximale mistvorming. 

‘AZ’ Dosis om een totaal van 200 ml te bereiken   Geen ‘AZ’ na het 6-bladstadium 

of ‘DUAL Gold’ Dosis om een totaal van 1,3 l te bereiken (max!) Late opkomst van zwarte nachtschade, kamille, knop-
kruid, kruiskruid of zomergrassen. 

Geen ‘DUAL Gold ‘ 
of ‘FRONTIER Elite’  

na het 8-bladstadium of ‘FRONTIER Elite’ Dosis om een totaal van 1 l te bereiken (max!) 

T 6b - Indien het veld niet onkruidvrij is: NAOPKOMST vanaf het stadium 4 tot 6 ECHTE BLADEREN 

SAFARI 15-20 g       

+ BOA  
(facultatief) 

0,1 - 0,2 L     
vermijd complexe mengsels met hoge dosissen 

safari  

+ ‘AZ’  75 ml     

Geen AZ na het 6-bladstadium. 

Afgeraden mengsels (gewasremming): 
- ‘AZ’ met ‘DUAL Gold’ 

- ‘AZ’ met ‘FRONTIER Elite’ 
De max. dosis van ‘DUAL Gold’ of ‘FRONTIER Elite’ is 

0,4 l.  
Bij combinatie van beiden max.  

0,2 l ‘DUAL Gold’ + 0,2 l ‘Frontier Elite’. 

of + ‘DUAL Gold’ 0,2 – 0,4 L Zwarte nachtschade, kamille, knopkruid, 
melkdistel en kruiskruid  

Maximale totale dosis: 1,3 L/ha  

en/of + ‘FRONTIER 
Elite’ 

0,2- 0,4 L 
Hondspeterselie, bingelkruid, zwarte nacht-
schade, kamille, knopkruid melkdistel, kruis-

kruid 
Maximale totale dosis: 1,0 L/ha 

 + TREND 90 0,10% Hondspeterselie, kamille, bingelkruid  
Uitvloeier die de werking van de contactherbiciden 

versterkt, kan weggelaten met Boa. 

T 7 – vervolg van T6b NAOPKOMST tot het stadium 8 ECHTE BLADEREN maximaal  
schoffelen ter correctie vóór toepassing van ’AZ’, ‘DUAL Gold’ of ‘FRONTIER Elite’ hieronder beschreven 

of ‘DUAL Gold’ Dosis om een totaal van 1,3 l te bereiken (maximum !)   
Geen ‘DUAL Gold ‘ of ‘FRONTIER Elite’ na het 8-

bladstadium of ‘FRONTIER Elite’ Dosis om een totaal van 1 l te bereiken (maximum !)   

Waarschuwing: De opvolging van adviezen gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Het KBIVB kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade 
aan de teelt of gebrek aan werkzaamheid. LEES AANDACHTIG DE ETIKETTEN VAN DE PRODUCTEN ALVORENS ZE TE GEBRUIKEN ! 

(*1) Om de tabel niet te belasten met productnamen wordt enkel de handelsnaam van het eerste ontwikkelde product vermeld. 

of +  
'TRAMAT SC' 

50-100 ml Bingelkruid, duivekervel,  
hondspeterselie 

Maximale totale dosis: 200 ml 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T 4: NAOPKOMST vanaf het stadium 1 tot 2 ECHTE BLADEREN 

OPTIE 1 
SAFARI 10-15 g 

'Gemakkelijke flora'  
(hieronder niet vermeld) 

    

+ ‘LEGURAME’ 0,5 L     

+ ‘AZ’ 30 – 50 ml     

OPTIE 2 
SAFARI 10 -15 g       

+ BOA 
(facultatief) 

0,1 - 0,2 L     vermijd complexe mengsels met hoge dosissen safari  

+ ‘KERB’ 0,3 L       

of + ‘AZ’  30 - 50 ml     

afgeraden mengsel bij de vermelde dosissen 
(gewasremming!) : 

‘AZ’ met ‘DUAL Gold’ 

 
Toevoeging van Tramat bij  

bingelkruid + hondspeterselie 

of + ‘DUAL Gold’ 0,1 L 
Zwarte nachtschade, kamille, knopkruid, 

melkdistel en kruiskruid 
 

of+ ‘LEGURAME’ 0,5 L   Indien ‘LEGURAME’ geen TREND 90 

of + ‘TRAMAT SC’ 50 - 100 ml Bingelkruid, hondspeterselie Maximale totale dosis: 200 ml 

+ TREND 90  0,10% Hondspeterselie, kamille, bingelkruid,… 
Uitvloeier die de werking van de contactherbiciden 

versterkt, kan weggelaten worden met Boa. 

T 5: NAOPKOMST vanaf het stadium 3 tot 4 ECHTE BLADEREN 

SAFARI 15-20 g       

(+ ‘KERB’) 0,3 L 
Enkel indien bingelkruid of zwarte nachtscha-

de 
    

+ BOA  
(facultatief) 

0,1 - 0,2 L     
vermijd complexe mengsels met hoge dosissen 

safari  

+ ‘AZ’  30-50 ml     
Afgeraden mengsels (gewasremming): 

- ‘AZ’ met ‘DUAL Gold’ 
- ‘AZ’ met ‘FRONTIER Elite’ 

De max. dosis van  
‘DUAL Gold’ of ‘FRONTIER Elite’ is 0,4 L.  

Bij combinatie van beiden max. 0,2 l ‘DUAL Gold’ 
+ 0,2 l ‘Frontier Elite’. 

of + ‘DUAL Gold’ 0,2 – 0,4 L 
Zwarte nachtschade, kamille, knopkruid, 

melkdistel en kruiskruid  
Maximale dosis: 0,4 L/ha 

en/of +  
‘FRONTIER Elite’   

0,2 – 0,4 L 
Hondspeterselie, bingelkruid, zwarte nacht-
schade, kamille, knopkruid melkdistel, kruis-

kruid 
Maximale dosis: 0,4 L/ha 

of +  
'TRAMAT SC' 

50-100 ml Bingelkruid, hondspeterselie Maximale totale dosis: 200 ml   

+ TREND 90  0,1 %  
Uitvloeier die de werking van de contactherbiciden 

versterkt, kan weggelaten worden met Boa. 
  

T 6a - Indien het veld onkruidvrij is: NAOPKOMST vanaf het stadium 4 tot 6 echte bladeren 
Eventueel schoffelen voor de toepassing van 'AZ', 'DUAL Gold' of 'FRONTIER Elite' hieronder beschreven.  

Opgelet voor een perfecte werkzaamheid van de bespuiting; doppenkeuze, druk en watervolume voor een maximale mistvorming. 

‘AZ’ Dosis om een totaal van 200 ml te bereiken   Geen ‘AZ’ na het 6-bladstadium 

of ‘DUAL Gold’ Dosis om een totaal van 1,3 l te bereiken (max!) Late opkomst van zwarte nachtschade, kamille, knop-
kruid, kruiskruid of zomergrassen. 

Geen ‘DUAL Gold ‘ 
of ‘FRONTIER Elite’  

na het 8-bladstadium of ‘FRONTIER Elite’ Dosis om een totaal van 1 l te bereiken (max!) 

T 6b - Indien het veld niet onkruidvrij is: NAOPKOMST vanaf het stadium 4 tot 6 ECHTE BLADEREN 

SAFARI 15-20 g       

+ BOA  
(facultatief) 

0,1 - 0,2 L     
vermijd complexe mengsels met hoge dosissen 

safari  

+ ‘AZ’  75 ml     

Geen AZ na het 6-bladstadium. 

Afgeraden mengsels (gewasremming): 
- ‘AZ’ met ‘DUAL Gold’ 

- ‘AZ’ met ‘FRONTIER Elite’ 
De max. dosis van ‘DUAL Gold’ of ‘FRONTIER Elite’ is 

0,4 l.  
Bij combinatie van beiden max.  

0,2 l ‘DUAL Gold’ + 0,2 l ‘Frontier Elite’. 

of + ‘DUAL Gold’ 0,2 – 0,4 L 
Zwarte nachtschade, kamille, knopkruid, 

melkdistel en kruiskruid  
Maximale totale dosis: 1,3 L/ha  

en/of + ‘FRONTIER 
Elite’ 

0,2- 0,4 L 
Hondspeterselie, bingelkruid, zwarte nacht-
schade, kamille, knopkruid melkdistel, kruis-

kruid 
Maximale totale dosis: 1,0 L/ha 

 + TREND 90 0,10% Hondspeterselie, kamille, bingelkruid  
Uitvloeier die de werking van de contactherbiciden 

versterkt, kan weggelaten met Boa. 

T 7 – vervolg van T6b NAOPKOMST tot het stadium 8 ECHTE BLADEREN maximaal  
schoffelen ter correctie vóór toepassing van ’AZ’, ‘DUAL Gold’ of ‘FRONTIER Elite’ hieronder beschreven 

of ‘DUAL Gold’ Dosis om een totaal van 1,3 l te bereiken (maximum !)   
Geen ‘DUAL Gold ‘ of ‘FRONTIER Elite’ na het 8-

bladstadium of ‘FRONTIER Elite’ Dosis om een totaal van 1 l te bereiken (maximum !)   

Waarschuwing: De opvolging van adviezen gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Het KBIVB kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade 
aan de teelt of gebrek aan werkzaamheid. LEES AANDACHTIG DE ETIKETTEN VAN DE PRODUCTEN ALVORENS ZE TE GEBRUIKEN ! 

(*1) Om de tabel niet te belasten met productnamen wordt enkel de handelsnaam van het eerste ontwikkelde product vermeld. 

of +  
'TRAMAT SC' 

50-100 ml 
Bingelkruid, duivekervel,  

hondspeterselie 
Maximale totale dosis: 200 ml 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T 4: NAOPKOMST vanaf het stadium 1 tot 2 ECHTE BLADEREN 

OPTIE 1 
SAFARI 10-15 g 

'Gemakkelijke flora'  
(hieronder niet vermeld) 

    

+ ‘LEGURAME’ 0,5 L     

+ ‘AZ’ 30 – 50 ml     

OPTIE 2 
SAFARI 10 -15 g       

+ BOA 
(facultatief) 

0,1 - 0,2 L     vermijd complexe mengsels met hoge dosissen safari  

+ ‘KERB’ 0,3 L       

of + ‘AZ’  30 - 50 ml     

afgeraden mengsel bij de vermelde dosissen 
(gewasremming!) : 

‘AZ’ met ‘DUAL Gold’ 

 
Toevoeging van Tramat bij  

bingelkruid + hondspeterselie 

of + ‘DUAL Gold’ 0,1 L 
Zwarte nachtschade, kamille, knopkruid, 

melkdistel en kruiskruid 
 

of+ ‘LEGURAME’ 0,5 L   Indien ‘LEGURAME’ geen TREND 90 

of + ‘TRAMAT SC’ 50 - 100 ml Bingelkruid, hondspeterselie Maximale totale dosis: 200 ml 

+ TREND 90  0,10% Hondspeterselie, kamille, bingelkruid,… 
Uitvloeier die de werking van de contactherbiciden 

versterkt, kan weggelaten worden met Boa. 

T 5: NAOPKOMST vanaf het stadium 3 tot 4 ECHTE BLADEREN 

SAFARI 15-20 g       

(+ ‘KERB’) 0,3 L 
Enkel indien bingelkruid of zwarte nachtscha-

de 
    

+ BOA  
(facultatief) 

0,1 - 0,2 L     
vermijd complexe mengsels met hoge dosissen 

safari  

+ ‘AZ’  30-50 ml     
Afgeraden mengsels (gewasremming): 

- ‘AZ’ met ‘DUAL Gold’ 
- ‘AZ’ met ‘FRONTIER Elite’ 

De max. dosis van  
‘DUAL Gold’ of ‘FRONTIER Elite’ is 0,4 L.  

Bij combinatie van beiden max. 0,2 l ‘DUAL Gold’ 
+ 0,2 l ‘Frontier Elite’. 

of + ‘DUAL Gold’ 0,2 – 0,4 L 
Zwarte nachtschade, kamille, knopkruid, 

melkdistel en kruiskruid  
Maximale dosis: 0,4 L/ha 

en/of +  
‘FRONTIER Elite’   

0,2 – 0,4 L 
Hondspeterselie, bingelkruid, zwarte nacht-
schade, kamille, knopkruid melkdistel, kruis-

kruid 
Maximale dosis: 0,4 L/ha 

of +  
'TRAMAT SC' 

50-100 ml Bingelkruid, hondspeterselie Maximale totale dosis: 200 ml   

+ TREND 90  0,1 %  
Uitvloeier die de werking van de contactherbiciden 

versterkt, kan weggelaten worden met Boa. 
  

T 6a - Indien het veld onkruidvrij is: NAOPKOMST vanaf het stadium 4 tot 6 echte bladeren 
Eventueel schoffelen voor de toepassing van 'AZ', 'DUAL Gold' of 'FRONTIER Elite' hieronder beschreven.  

Opgelet voor een perfecte werkzaamheid van de bespuiting; doppenkeuze, druk en watervolume voor een maximale mistvorming. 

‘AZ’ Dosis om een totaal van 200 ml te bereiken   Geen ‘AZ’ na het 6-bladstadium 

of ‘DUAL Gold’ Dosis om een totaal van 1,3 l te bereiken (max!) Late opkomst van zwarte nachtschade, kamille, knop-
kruid, kruiskruid of zomergrassen. 

Geen ‘DUAL Gold ‘ 
of ‘FRONTIER Elite’  

na het 8-bladstadium of ‘FRONTIER Elite’ Dosis om een totaal van 1 l te bereiken (max!) 

T 6b - Indien het veld niet onkruidvrij is: NAOPKOMST vanaf het stadium 4 tot 6 ECHTE BLADEREN 

SAFARI 15-20 g       

+ BOA  
(facultatief) 

0,1 - 0,2 L     
vermijd complexe mengsels met hoge dosissen 

safari  

+ ‘AZ’  75 ml     

Geen AZ na het 6-bladstadium. 

Afgeraden mengsels (gewasremming): 
- ‘AZ’ met ‘DUAL Gold’ 

- ‘AZ’ met ‘FRONTIER Elite’ 
De max. dosis van ‘DUAL Gold’ of ‘FRONTIER Elite’ is 

0,4 l.  
Bij combinatie van beiden max.  

0,2 l ‘DUAL Gold’ + 0,2 l ‘Frontier Elite’. 

of + ‘DUAL Gold’ 0,2 – 0,4 L 
Zwarte nachtschade, kamille, knopkruid, 

melkdistel en kruiskruid  
Maximale totale dosis: 1,3 L/ha  

en/of + ‘FRONTIER 
Elite’ 

0,2- 0,4 L 
Hondspeterselie, bingelkruid, zwarte nacht-
schade, kamille, knopkruid melkdistel, kruis-

kruid 
Maximale totale dosis: 1,0 L/ha 

 + TREND 90 0,10% Hondspeterselie, kamille, bingelkruid  
Uitvloeier die de werking van de contactherbiciden 

versterkt, kan weggelaten met Boa. 

T 7 – vervolg van T6b NAOPKOMST tot het stadium 8 ECHTE BLADEREN maximaal  
schoffelen ter correctie vóór toepassing van ’AZ’, ‘DUAL Gold’ of ‘FRONTIER Elite’ hieronder beschreven 

of ‘DUAL Gold’ Dosis om een totaal van 1,3 l te bereiken (maximum !)   
Geen ‘DUAL Gold ‘ of ‘FRONTIER Elite’ na het 8-

bladstadium of ‘FRONTIER Elite’ Dosis om een totaal van 1 l te bereiken (maximum !)   

Waarschuwing: De opvolging van adviezen gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Het KBIVB kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade 
aan de teelt of gebrek aan werkzaamheid. LEES AANDACHTIG DE ETIKETTEN VAN DE PRODUCTEN ALVORENS ZE TE GEBRUIKEN ! 

(*1) Om de tabel niet te belasten met productnamen wordt enkel de handelsnaam van het eerste ontwikkelde product vermeld. 

of +  
'TRAMAT SC' 

50-100 ml 
Bingelkruid, duivekervel,  

hondspeterselie 
Maximale totale dosis: 200 ml 

Revysol® BASF gedeponeerd handelsmerk voor de werkzame stof mefentrifluconazool.
Graanfungiciden op basis van Revysol® : Balaya®, Lenvyor®, Revystar® Gold, Revytrex® en Verydor®. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Balaya® (11061P/B) bevat 100 g/l mefentrifluconazool + 100 g/l pyraclostrobin; Lenvyor® (11041P/B) bevat 100 g/l mefentrifluconazool; Revystar® Gold (11085P/B) bevat 100 g/l mefentrifluconazool + 50 g/l fluxapyroxad; Revytrex® (11089P/B) bevat 
66,7 g/l mefentrifluconazool + 66,7 g/l fluxapyroxad; Verydor® (11101P/B) bevat 100 g/l mefentrifluconazool + 50 g/l fluxapyroxad.

Nieuwe graanfungiciden 
op basis van Revysol®

Raadpleeg uw handelaar of bezoek www.agro.basf.be 

Méér dan een oplossing, een ware Revylutie
Robuust
Een breed werkingsspectrum en een zeer goede werking ook tegen aangepaste stammen.
Makkelijk
Een uitstekende curativiteit en een langdurige bescherming voor meer flexibiliteit bij de toepassing. 
Betrouwbaar
Zelfs bij regen, koele temperaturen of hoge UV-straling.

Revysol-Ann.B-Bettr.+Bietpl.-H177xL250-Fr-2020.12.16.indd   2 16/12/20   18:12

11CICHOREI OREYE

Campagne 2020 beëindigd en daar lonkt al de campagne 2021!

Het seizoen 2020 ligt nu echt achter ons en het nieuwe 
begint over een paar weken. De campagne 2020 eindigde 

op 9 januari, later dan gewenst en gepland. Het uitstel van de 
start van de campagne van begin tot eind september wegens 
de geringe opbrengsten die eind augustus werden gemeten, 
de over vloedige regenval in oktober waardoor het rooien in 
bepaalde akkers onmogelijk werd en de aanwezigheid van 
cichoreihopen met ver rotting zijn de verschillende ver-
klaringen voor dit late campagne-einde.

De betalingen werden ondertussen uitgevoerd. De ver-
gaderingen van februari die traditioneel door Beneo-Orafti 
worden georganiseerd, gaan momenteel niet door wegens 
de coronamaatregelen. Dit jaar heeft OPCO besloten zich in 
het bijzonder toe te leggen op het verrottingsprobleem bij 
cichorei. De besprekingen met de fabriek zullen worden 
voortgezet om maatregelen te nemen en dit probleem 
tijdens de volgende campagne zoveel mogelijk te voorkomen. 
Wij gaan dit fenomeen verder uitdiepen, want een goede 
analyse is de helft van de oplossing. In een volgende 
Bietplanter zal een artikel verschijnen met de eerste lessen 
over de schimmels die verantwoordelijk zijn voor verrotting: 
hun ontwikkeling, hun opsporing en de manieren om hun 
aanwezigheid te voorkomen of te beperken.

Een punt van grote zorg aan het begin van het jaar was de 
toelating van Bonalan voor dit teeltjaar. Fabrikanten en 
producenten hebben samengewerkt om te komen tot een 
nieuwe homologatie onder voorwaarden die een veilig 
gebruik van Bonalan garanderen. Ten slotte heeft Bonalan 
begin maart opnieuw een vergunning gekregen voor 2021 en 
2022. Dit probleem is dus op korte termijn opgelost, maar zal 
het voorwerp moeten zijn van verdere besprekingen om 
eventueel duurzame alternatieven te vinden voor dit product, 
dat momenteel onmisbaar is voor de cichoreiteelt.

Aarzel niet om ons te contacteren indien u vragen, be denk-
ingen of opmerkingen heeft (mail: opco@skynet.be). Jullie 
organisatie staat ter jullie beschikking. Ter herinnering, OPCO 
bestaat uit een algemene vergadering van een dertigtal 
afgevaardigden die jullie vertegenwoordigen en een raad van 
bestuur. De bestuursleden zijn Dirk Draelants (voor de 
Nederlandstaligen) en Alain Moers, Bernard Mehauden, 
David Jonckheere, Henri Lhoest en Olivier Gathy (voor de 
Franstaligen). OPCO wordt voorgezeten door twee onder-
voorzitters, Tanguy van Oldeneel en Jacques de Montpellier 
en de voorzitter Karel Kersten. De organisatie heeft tot taak 
de controle op de cichorei-ontvangst te organiseren, maar 
ook met Beneo-Orafti het contract, de prijs per ton cichorei en 
de campagnevoorwaarden te bespreken, alle opmerkingen 
of klachten over onder meer de plannings en de leveringen te 
onderzoeken en onze standpunten als landbouwers kenbaar 
te maken.

Door de coronamaatregelen kon voor de afgelopen cam pagne 
nog geen algemene vergadering worden geor ganiseerd. Wij 
volgen de evolutie van de epidemie en de maatregelen op de 
voet en zullen de algemene vergadering bijeenroepen zodra 
daarvoor toestemming wordt gegeven en ze voor iedereen kan 
plaatsvinden in veilige omstandig heden.

Sommige leden van de algemene vergadering en de raad van 
bestuur stoppen met hun mandaat. Wie als planter zin heeft 
om het team te vervoegen en wenst deel te nemen aan de 
vertegenwoordiging van de cichoreitelers, kan gerust contact 
opnemen met ons (mail: opco@skynet.be). 

OPCO, professionele organisatie van  
cichoreiproducenten van Oreye.

BACHELOR LANDBOUW (M/V)
voor onmiddellijke indiensttreding
Functie
- U voert hoofdzakelijk waarnemingen uit in het kader van de waarschu-

wingsdienst
- Verder helpt u mee bij de aanleg en opvolging van experimenten en veld-

proeven
- U neemt stalen, verzamelt en verwerkt data van proeflocaties
- U analyseert stalen in het labo

Profiel
- U hebt een diploma Bachelor in Landbouw, Tuinbouw of Biotechnologie
- U bent dynamisch en enthousiast en kan zowel zelfstandig als in team 

werken
- U bent precies en nauwkeurig zodat u gedetailleerde waarnemingen kan doen
- Uw activiteiten zijn zowel op kantoor als op locatie (gans België), dus een 

rijbewijs B is noodzakelijk
- In het bezit zijn van een rijbewijs G en/of een fytolicentie P2 is een 

meerwaarde
- U bent flexibel naar werktijden toe 
- U hebt een “goede” basiskennis van het Frans
- Ervaring is niet vereist

Wij bieden u de mogelijkheid om in een stabiele werkomgeving een 
gevarieerde functie op te nemen.

Aanbod
In ruil voor uw inzet bieden we u het volgende aan :
- Een voltijdse job met contract van onbepaalde duur;
- Een uitdagende job met veel afwisseling in een verrijkende omgeving;
- Permanente vorming en persoonlijke ontwikkelingskansen;
- Een aantrekkelijk salaris met interessante extralegale voordelen.

CV en motivatiebrief te sturen naar
- KBIVB - IRBAB, Heidi Pittomvils (Algemeen Directeur),  

Molenstraat, 45 - 3300 Tienen
- of via email: h.pittomvils@kbivb.be

Vacature
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Wat kiest Brazilië: suiker of ethanol?
De Braziliaanse suikerrietoogst start in april. Alle suiker-
rietverwerkende ondernemingen zullen dan uitzoeken 
wat voor hen de rendabelste optie is: suiker of ethanol.

In de regio Midden-Zuid, waar negentig procent van het Braziliaanse 
suikerriet wordt verwerkt, kan 75 procent van de fabrieken zowel suiker 

als ethanol produceren. Om te bepalen hoeveel ze van beide producten 
gaan maken, gaan ze vooral rekening houden met de suiker- en 
ethanolprijs. Toch zijn er ook andere criteria die van cruciaal belang zijn.

Prijstendensen
Buiten de wereldmarkten kunnen nog talrijke andere factoren de prijs 
van suiker en ethanol beïnvloeden. Zo kunnen de weersomstandigheden 
een rol spelen in de bepaling van de suikerprijs als ze een lagere 
suikerrietopbrengst veroorzaken, met een geringer aanbod en stijgende 
prijzen tot gevolg. Ook het tijdstip van de campagne heeft een impact 
op de besluitvorming van de fabrieken, want aan het begin van de 
oogst heeft suikerriet een lager sacharosegehalte en is het geschikter 
voor de productie van ethanol. Het ethanolverbruik is ook van belang. 
Zo zakte in het begin van de coronapandemie de ethanolprijs in Brazilië 
omdat het autogebruik sterk terugliep en de vraag naar brandstof 
afnam.

Invloed van de olieprijs
Een ander bepalend element is de olieprijs. In Brazilië is de ethanolprijs 
gekoppeld aan de prijs van binnenlandse benzine, aangezien 80% van 
het wagenpark bestaat uit flexfuelvoertuigen die in elke verhouding op 
benzine en/of ethanol kunnen rijden. Dit betekent dat de vraag van de 
consument wordt bepaald door de concurrentie tussen de beide 
brandstoffenprijzen. Gezien de lagere energie-efficiëntie van ethanol in 
vergelijking met benzine, moet de prijs van ethanol 70% of minder van 
de prijs van benzine bedragen om de vraag naar ethanol te stimuleren.

Als de olie duur is, zal ook de benzine- en ethanolprijs hoog zijn zonder 
dat dit noodzakelijk gevolgen heeft voor hun concurrentiekracht. Met 

een competitieve ethanolprijs, blijft de vraag toenemen en stijgen ook 
de inkomsten van de ethanolproducenten.

Termijnprijs versus contantprijs
Een andere factor waarmee rekening moet worden gehouden bij de 
beslissing of suiker dan wel ethanol moet worden geproduceerd, is de 
wijze waarop elk product wordt verkocht. Suiker kan worden gedekt op 
de termijnmarkt, wat betekent dat suikerfabrieken een vaste en 
gunstige prijs kunnen vaststellen voor toekomstige oogsten. Ethanol 
daarentegen wordt grotendeels op de spotmarkt verkocht, d.w.z. tegen 
de actuele prijs. In vergelijking met suiker houdt de verkoop van ethanol 
meer risico’s in door mogelijke prijswijzigingen in de toekomst.

Deze risico’s spelen een rol bij de besluitvorming op basis van de 
vooruitzichten op het niveau van de fabriek. Met hoge en vaste 
suikerprijzen, zal een fabriek liever een grote hoeveelheid suiker vooraf 
indekken met termijncontracten. De spotprijs van ethanol kan later 
aantrekkelijk blijken bij een plotselinge prijsstijging of populariteits-
toename, zoals een stijging van de olieprijs.

Prognoses op basis van de huidige situatie
De huidige context wordt gekenmerkt door twee uitzonderlijke 
elementen:
- de Covid-19-epidemie heeft een negatief effect gehad op het 

brandstofverbruik, wat heeft geleid tot een daling van de olieprijs en 
dus ook van de benzine- en ethanolprijs in Brazilië;

- het waardeverlies van de Braziliaanse munt (real) ten opzichte van de 
dollar heeft de suikerverkoopprijs op de wereldsuikermarkt, die in 
dollars wordt genoteerd, doen stijgen. De verkoop van ruwe suiker 
bereikte recordhoogtes in Braziliaanse real. Dit betekent dat de 
fabrieken kunnen profiteren van de huidige hoge suikerprijs en zich 
kunnen indekken op de termijnmarkt.

Rekening houdend met beide factoren, gaat de voorkeur van de 
fabrieken uit naar het produceren van suiker en het dekken van een 

groot deel van hun suikerverkoop tot 2022/23! De ideale situatie voor 
de Braziliaanse fabrieken op dit moment zou een onverwachte stijging 
van de ethanolprijs in de toekomst zijn, zodat ze hun suiker kunnen 
dekken en ethanol op spotbasis kunnen verkopen. Volgens Czarnikow 
lijkt deze situatie echter onwaarschijnlijk, aangezien de lockdown 
wereldwijd blijft duren en vooral Brazilië treft. Als gevolg daarvan zal 
het naar verwachting nog enige tijd duren voordat de brandstofmarkt 
zich herstelt en zal de suikerproductie voorlopig waarschijnlijk worden 
bevoordeeld. De huidige prijsvooruitzichten wijzen erop dat suiker 
gedurende het hele seizoen 2021/22 een voordeel zal behouden ten 
opzichte van ethanol. 

Bron: www.czarnikow.com

Door de pandemie, kelderde de ethanolverkoop in 
Brazilië.

Percentage Braziliaanse suiker/
ethanol en wereldmarkt
Dit suiker/ethanol-percentage is aanpasbaar naar gelang van de 
fabrieken. Het varieert van 50/50 tot 80% suiker versus 20% 
ethanol. Maar deze verhouding schommelt voor suiker meestal 
tussen een minimum van 34% en een maximum van 48%. 

Uitgedrukt in hoeveelheden betekent de verschuiving van het 
minimum (34% suiker) naar het maximum (48% suiker) dat er 10 
miljoen ton suiker extra op de wereldmarkt komt. Deze 
hoeveelheid is groot genoeg om een aanzienlijk effect te hebben 
op de wereldsuikervoorraad. Door het ethanolpercentage te 
vergroten, daalt de suikerproductie, wat leidt tot hogere 

suikerprijzen in Brazilië en elders. 


