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Telt bietsuiker nog 
mee voor Europa?
2
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Het KBIVB telt 

90 lentesKort geoogst
Rusland: om de prijsvorming voor suiker transparan-
ter te maken zal de Russische Federal Antimonopoly Ser-

vice de suikerprijs publiceren, een maximummarge voor distribu-
teurs vaststellen, de doorverkoop van aangekochte suiker voor de 
detailhandel verbieden en ook voorzien in de mogelijkheid om 
contracten te beëindigen in geval van overtreding van deze regels.

Green Pool voorspelt een tekort van 742.000 ton 
suiker in 2022/23, aldus Reuters. De wereldproductie zou 

met 2,02% stijgen tot 187,9 miljoen ton door de goede oogsten die 
worden verwacht in Thailand en het centrale zuidelijke deel van 
Brazilië. Het wereldverbruik van suiker zou toenemen met 1,26% en 
uitkomen op 188,66 miljoen ton.

Roemenië: de suikerprijzen gaan omhoog omdat de 
voedselprijzen in januari 2022 met 7,2% zijn geste-

gen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, aldus Romania 
Insider. De prijs van eetbare olie steeg met 25,7%. Aardappelen, 
maïs en suiker werden 11% duurder.

Brazilië: suikerrietoogst 2022/23 mogelijk vertraagd. 
De kiemkracht van suikerriet is aangetast door droogte en 

branden, wat een negatieve invloed zou kunnen hebben op de 
suikerrietproductie, zelfs als er in het komende seizoen voldoende 
regen valt, aldus Canaplan.

Nordzucker heeft zijn raad van bestuur begin maart 
geherstructureerd. Drie leden staan nu aan het roer van 

Duitslands op één na grootste suikergroep en zullen zich buigen 
over de almaar groter wordende problemen zoals grondstofzeker-
heid, duurzaamheid en bevoorrading.

Voor het jaar 2021 boekte Cosun een recordomzet, 
maar door problemen bij een nieuwe droogfabriek 

sloot de onderneming de boeken met een miljoenenverlies. In 
deze fabriek worden resten uit de aardappel- en groentever-
werkende industrie, zoals bietenpulp, aardappelschillen en wortel-
resten, bewerkt en gedroogd tot ingrediënten voor diervoeding. De 
fabriek kende aanloopproblemen en zorgde volgens lokale media 
deze zomer voor veel stankoverlast in de omgeving. Daarop werd 
een productielijn stilgelegd.

Na de doortocht van tyfoon Odette, die vele suiker-
producerende regio’s op de Filippijnen heeft verwoest, zal 

het land 200.000 ton suiker invoeren om de forse stijging van de 
binnenlandse prijzen, te stabiliseren, aldus Inquirer.

Nederland: naar aanleiding van de zaadbestellingen  
begin februari en de toewijzing van 105 procent voor het 
teeltjaar 2022 gaat Cosun uit van een Nederlands bieten-

areaal van 84.000 hectare. Dat is 1,5 procent meer dan vorig jaar. 
Met 23% van het areaal is Tessilia KWS het meest gekozen bietenras.

Südzucker gaat investeren in start-ups die focussen 
op planten in het kader van het Europese voedsel-

innovatieprogramma EIT Food om zijn activiteiten op het gebied 
van plantaardige eiwitten, biogebaseerde chemicaliën, natuurlijke 
zoetoplossingen, duurzame landbouw, industriële decarbonisatie 
en circulaire economie te ontwikkelen.
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In 2021 steeg de consumentenprijs voor suiker  
met 2,7% in de EU
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EDITO2

Telt bietsuiker nog mee voor Europa?

In de vorige Bietplanter drukten we een perstekst af die de CBB 
naar aanleiding van het einde van de bietencampagne ver-

spreidde. We schreven toen dat de voorbije campagne zowel 
agronomisch als economisch geen topper was. Dus riepen we 
Europa, onze eigen overheden en ook de suikerfabrikanten op een 
kritisch gewetensonderzoek te doen naar hun rol hierin. We vragen 
hen eigenlijk dat ze nagaan hoe ze, elk vanuit hun eigen positie, de 
toekomst van de bietenteelt rooskleuriger kunnen maken. Met de 
suikerindustrie lopen daar eigenlijk permanent gesprekken over. 
Ze verlopen soms moeizaam, en de uitkomst is niet altijd wat de 
bietensyndicaten voor ogen hebben. Maar er is een dialoog. En wat 
de politiek betreft, toonden alvast in België de verschillende 
landbouwministers zich gevoelig voor onze noden.

Helaas is de situatie op Europees vlak totaal anders. Daar blijft men 
doof voor de bekommernissen en vragen van bietplanters én 
suikerfabrikanten. Een studie die de Europese Commissie vorig jaar 
liet uitvoeren, toont dit nog maar eens aan. CIBE (zie hieronder) 
reageerde dan ook zeer kritisch toen het rapport eind februari 
officieel voorgesteld werd aan alle betrokkenen en aan de lidstaten.

De studie, van de hand van de consultants van Areté en IHS Markit, 

maakt een balans op van drie jaar zonder suikerquota en 
minimumprijzen. Ze focust op de bietentelers en de suiker-
fabrikanten en hoe zij de nieuwe context verteerden. Terecht. Het 
zijn zij die de zwaarste klappen incasseerden.

Vreemd genoeg blijven de suikerverwerkers onder de radar. Maar 
liefst 2,5 miljard euro per jaar gaat sinds 2017 hun richting uit door 
de lagere suikerprijzen, en dus ten koste van het inkomen uit 
suikerbieten. Hun doen en laten en verantwoordelijkheid hierin 
blijven compleet onderbelicht. Hoe kan je spreken over de 
contractuele relaties tussen landbouw en suikerindustrie, zonder 
de rol van de zogenaamde “tweede transformatie”, de klanten van 
de suikerindustrie, grondig te onderzoeken? 

De conclusies van de studie zijn, weinig verrassend, bijna 
eensluidend positief: er zijn geen grote rampen gebeurd, 
bietplanters en suikerindustrie passen zich aan en, waar in het 
begin de cijfers niet goed waren, is er nu al een duidelijke 
verbetering merkbaar. Alsof zoveel wereldvreemdheid nog niet 
genoeg is, vallen er ook een reeks provocaties te noteren. Of wat te 
denken van de bewering dat noodmaatregelen niet geactiveerd 
werden, omdat de crisis (nog) niet zwaar genoeg was? En dat 

bepaalde instrumenten onvoldoende ingezet werden 
omdat de marktpartijen er geen gebruik van maakten?

Soms heb je inderdaad de indruk een document te lezen, dat door 
de Europese Commissie zelf kon geschreven zijn. Er spreekt immers 
de sterke overtuiging uit dat de juiste keuzes gemaakt werden en 
dat dit op termijn ook wel zal blijken, als men dus maar lang 
genoeg wacht. Bijsturingen of, laat staan, nieuwe maatregelen 
komen niet aan bod.

Een goede dokter maakt echter niet enkel een diagnose maar 
schrijft ook een remedie voor. De vraag die zich dan ook 
onvermijdelijk opdringt is of de Commissie 
wel oprecht geïnteresseerd is in de 
gezondheid van onze filière …■
Peter Haegeman, 
Secretaris-generaal CBB

ACTUALITEIT2

Op zoek naar concrete oplossingen voor de crisis
Op 31 januari werden de conclusies bekend-
gemaakt van de studie over strategieën voor de 
aanpassing van de suiker bevoor radings keten na 
de afschaffing van de suikerquota, die het 
adviesbureau Areté in opdracht van de 
Commissie heeft uitgevoerd. Volgens deze 
studie zou het einde van de quota geen gevolgen 
hebben gehad voor de suikermarkt. Voor CIBE 
staat het buiten kijf dat de Europese suiker-
bietentelers hun inkomen hebben zien afkalven. 

En, nog volgens de studie, gezien het herstel van de 
suikerprijzen op de wereldmarkt tijdens de voorbije 

maanden en de geringe voorraden op de Europese markt op 
dit moment, mag redelijkerwijs een opwaartse trend worden 
verwacht.

De conclusies van deze studie worden te mooi afgeschilderd 
en houden totaal geen rekening met de negatieve gevolgen 
van de afschaffing van de quota, zoals de sluiting van 9 
Europese suikerfabrieken sinds 2015, de forse daling van de 
bedrijfsresultaten van de meeste Europese suikergroepen of 
zelfs het gebrek aan winstgevendheid, het inkomensverlies 
voor de bietenplanters en de stopzetting van de teelt door 
veel landbouwers waardoor het suikerbietenareaal in de 
afgelopen vijf jaar met 10% is gekrompen.

Voor CIBE, die de Europese bietentelers vertegenwoordigt, is 
het overduidelijk dat de Europese bietenplanters te maken 
krijgen met een forse inkomensterugval. Bij eenzelfde niveau 
van de wereldmarktprijzen voor suiker ontvingen de meeste 
telers ongeveer 10 euro per ton bieten meer tijdens de 
quotaregeling dan erna, met een minimumprijs van 26 euro 
per ton bij een suikergehalte van 16 procent.

In de studie wordt zelfs beweerd dat “de elementen van het 
handelsbeleid van de EU die relevant zijn voor de suikersector 
(algemene invoerregeling, preferentiële handelsregelingen), 
geen effect blijken te hebben op de economische levens-
vatbaarheid van de bietsuikerproducenten en bietentelers in 
de EU”.

Aangezien werd geconcludeerd dat de sector voldoende 
veerkrachtig is, werden er dan ook geen voorstellen gedaan 
voor oplossingen of beleidsmaatregelen om de situatie te 
verbeteren.

Concrete aanbevelingen 
CIBE heeft de Commissie haar vragen en voorstellen 
betreffende de toekomst van de sector bezorgd, die zijn 
afgestemd op de vier prioriteiten van het GLB: 

1. Crisisbeheer: hoe kunnen de instrumenten vermeld in de 
gemeenschappelijk marktordening (GMO) voor suiker, zo snel 
mogelijk worden aangepast, zodat de referentiedrempel voor 
suiker in het reglement kan worden opgenomen en de GMO 
als een echt vangnet kan fungeren? Volstaat het huidige 
niveau van de suikerreferentiedrempel? Kan openbare 
interventie voor suiker een nuttig vangnet zijn in geval van 
instorting van de wereldmarktprijzen? 

2. Risicobeheer: hoe kunnen de in het kader van het GLB ter 
beschikking gestelde risicobeheersinstrumenten beter 
worden aangepast en hoe kan de toepassing ervan worden 
bevorderd?

3. Contractuele betrekkingen: hoe zorgen voor een nieuwe 
aanpak van de contractuele betrekkingen tussen producenten 
en fabrikanten en tussen fabrikanten en kopers? Hoe kunnen 
de Europese marktprijzen het evenwicht tussen vraag en 
aanbod in de EU beter weerspiegelen en hoe kan de 
synchronisatie van de informatie over de EU-suikermarkt 
worden verbeterd?

4. Impact van de Europese Green Deal: hoe moeten de 
structurele problemen en de problemen inzake concurrentie-
vermogen van de sector worden aangepakt in het licht van de 
mogelijke gevolgen van het milieubeleid van de EU (strategie 
“van boer tot bord”, EU-biodiversiteit 2030 en vermindering 
van de CO

2
-uitstoot (Fit for 55-pakket)), met name wanneer 

fytosanitaire risico’s en de aanzienlijke stijging van de 
inputkosten als cruciaal werden geïdentificeerd? ■

Europese Commissie wil Green Deal 
herzien in het licht van Oekraïens-conflict 
Tijdens een spoedvergadering 
van de EU-ministers van Land-
bouw over de crisis in Oekraïne 
werd besloten het landbouw- en 
voedselbeleid van de Commissie 
te herbekijken vanuit het oog-
punt van voedselzekerheid.

Meerdere punten werden aangekaart. 
In de eerste plaats de noodzaak om 

Oekraïne en in het bijzonder de voedsel-
zekerheid van de Oekraïense bevolking te 
garanderen via de Europese landbouw en 
hen te steunen in hun eigen voedselpro-
ductie. 

Ook de gevolgen van het conflict voor de 
situatie in Europa en de rest van de wereld 
werden besproken. Aangezien Oekraïne en 
Rusland de graanmarkt domineren met 
30% van de wereldexport, bestaat de vrees 
dat door een leveringstekort aan hun tradi-
tionele afnemers in het Midden-Oosten en 
Afrika, er wordt afgestevend op een voed-
selcrisis.

Europese voedsel
zekerheid veiligstellen
De Europese landbouwsector wordt ook 
getroffen. Handelsbeperkingen zullen lei-
den tot een verlies van marktaandeel voor 
landbouwproducten die door de EU naar 
Oekraïne en Rusland worden uitgevoerd. 
De landbouwministers willen ook zorgen 
dat de Europese voedselzekerheid gega-
randeerd blijft. Een aantal landen heeft 
aangegeven dat braakliggende gronden 
hiervoor in aanmerking zouden kunnen ko-
men. 

De Europese Commissie wil ook haar ver-
schillende strategieën − de Green Deal, de 
Farm to Fork en de biodiversiteitsstrategie 
− opnieuw evalueren en ze beoordelen 
vanuit het oogpunt van voedselzekerheid. 
“We zien nu dat de voedselzekerheid in  
gevaar kan komen”, aldus Eurocommissaris 
voor Landbouw Janusz Wojciechowski.

Gevolgen voor de afzet 
van suiker en bietenpulp 
in de EU
De oorlog tussen Oekraïne en Rusland zal 
normaal gezien weinig gevolgen hebben 
voor de suikervoorziening in de EU-27, aan-
gezien de suikerhandel tussen de EU en 
deze twee landen vrij beperkt is. Dit zou 
anders kunnen zijn voor wat betreft bieten-
pulp en melasse.

Rusland is in het afgelopen decennium zelf-
voorzienend geworden op het gebied van 
suiker. De uitvoer naar de EU-27 bedroeg 
ongeveer 20.000 ton in 2019 en 2020, ter-
wijl de export uit Rusland naar de EU ver-
waarloosbaar was.

Oekraïne kan ook in zijn eigen behoefte 
voorzien. Het land exporteert 20.070 ton 
suiker per jaar naar de EU-27 dankzij een 
invoercontingent tegen nultarief. Spanje, 
Roemenië en Bulgarije zijn de belangrijkste 
afnemers.

De gevolgen van het conflict voor de sui-
kerbalans van de EU-27 zouden dus be-
perkt blijven.

Voor bietenpulp en melasse zou de han-
delsbelemmering tussen de EU-27 en Rus-
land en Oekraïne, tot een grotere impact 
kunnen leiden.

De EU is inderdaad een netto-importeur 
van bietenpulp (ongeveer 900.000 ton per 
jaar vóór de brexit) en haar belangrijkste 
leveranciers van pulp zijn Rusland, Wit-Rus-
land en Oekraïne. De belangrijkste EU-in-
voerders van bietenpulp zijn Spanje, Ier-
land, Denemarken, Italië, Griekenland en 
Polen. Rusland is ook een van de belangrijk-
ste leveranciers van bietenmelasse aan on-
der meer Spanje, Italië, Portugal, België en 
Denemarken. ■

Bij eenzelfde niveau van de wereldmarktprijzen 
voor suiker ontvingen de meeste Europese bieten-
telers tijdens de quotaregeling ongeveer 10 euro 
per ton bieten meer dan na de quotaregeling, met 
een minimumprijs van 26 euro per ton aan 16 
procent suikergehalte.
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Overeenkomst EU
Australië: rechtenvrij 
suikerquotum heringevoerd
In januari 2022, na de terugtrekking van het Ver-
enigd Koninkrijk uit de Europese Unie, heeft de EU 
een reeks wijzigingen aangebracht aan het sys-
teem voor het beheer van bepaalde tariefcontin-
genten en in de hoeveelheden die in het kader van 
die contingenten kunnen worden ingevoerd. 

Wat suiker betreft, is het volume van het EU-invoer-
quotum voor CXL-suiker uit Australië, dat als ge-
volg van de brexit was verlaagd met de voor het 
Verenigd Koninkrijk bestemde hoeveelheid, na het 
akkoord van de EU met Australië opnieuw vastge-
steld: de quotumhoeveelheid van 4.961 ton is ver-
vangen door 9.925 ton vrij van douanerechten. ■

India tekent beroep  
aan bij de WTO
India heeft het Orgaan voor Geschillenbeslechting 
van de WTO laten weten in beroep te gaan tegen de 
rapporten van het panel over de klachten van 
Brazilië, Australië en Guatemala tegen subsidies 
voor de Indiase suikerproductie. In deze rapporten 
werd opgeroepen tot beëindiging van alle subsidies 
aan de Indiase suikersector, die in strijd zijn met de 
WTO-regels. 

Door het gebrek aan akkoord tussen de WTO-leden 
over de invulling van vacatures in de Beroeps-
instantie is er momenteel helaas geen autoriteit om 
het beroep te behandelen. Dit heeft tot gevolg dat 
de resultaten van de rapporten van het WTO-panel 
niet ten uitvoer kunnen worden gelegd. En bij-
gevolg de voortzetting van de subsidies aan de 

Indiase suikersector. ■

De Europese Commissie wil de IPM-wetgeving tegen 2022  
afstemmen op haar Green Deal-doelstellingen
De Commissie wil met haar voedselbeleid “van boer tot bord” 
de Europese richtlijn inzake geïntegreerde bestrijding van 
schadelijke organismen (Integrated Pest Management - IPM) 
herzien, om deze in overeenstemming te brengen met de 
doelstellingen van de Europese Green Deal. Dit houdt onder 
meer in dat de gebruikte hoeveelheid gewas beschermings-
middelen tegen 2030 met de helft moet dalen ten opzichte 
van het gemiddelde van de jaren 2017 en 2018.

Volgens Euractiv (een onafhankelijk mediaportaal gewijd aan ont-
wikkelingen van de EU), dat de hand heeft weten te leggen op een 

ontwerp herziening van het wetgevingskader van de EU voor gewas-
beschermings middelen, wil de Commissie met verschillende maatregelen de 
geïntegreerde bestrijding van plagen (IPM) verbeteren. De revisie van de 
richtlijn staat gepland voor eind maart 2022.

Verplichtingen en manoeuvreerruimte voor elke 
lidstaat
Met het oog op juridische duidelijkheid wordt in het ontwerp voorgesteld om 
de algemene beginselen van geïntegreerde gewasbescherming te preciseren. 
Het gaat om het gebruik van een combinatie van technieken die in een 
hiërarchische volgorde worden toegepast om het gebruik van chemische 
gewasbeschermingsmiddelen tot een minimum te beperken.

De door de Commissie vastgestelde algemene IPM-doelstellingen zullen door 
de lidstaten worden geïmplementeerd. Elke lidstaat zal gewasspecifieke 
voorschriften moeten bepalen, of elders vastgestelde gewasspecifieke 
voorschriften moeten overnemen, om geïntegreerde plagenbestrijding toe te 
passen voor een combinatie van gewassen die een oppervlakte bestrijkt die 
“ten minste 90% van zijn oppervlakte cultuurgrond” bedraagt.

Volgens het ontwerp zou de Europese Commissie de lidstaten wel enige 
speelruimte laten om van de EU-doelstelling af te wijken. Maar deze moeten 
dan in de nationale wetgeving worden gestipuleerd. Ze zijn bijvoorbeeld 
toegelaten in geval van verhoogde ziektedruk of bij het opduiken van nieuwe 
plagen en ziekten.

De EU-lidstaten kunnen het geografische toepassingsgebied van deze regels 

tot op zekere hoogte afbakenen, rekening houdend met de agronomische 
omstandigheden, zoals bodemtype, gewassen en het heersende klimaat. In 
stadsparken en andere openbare tuinen of parken daarentegen voorzien de 
ontwerp-voorstellen in een totaal verbod op het gebruik van gewas-
beschermingsmiddelen.

Elektronische registers
In het ontwerp dat Euractiv kon inkijken staat ook, dat professionele gebruikers 
een elektronisch register moeten bijhouden, een zogeheten “geïn tegreerd 
bestrijdingsregister”, waarin zij moeten registreren welke producten zij 
gebruiken en waarom. Hierbij is ook het advies van onafhankelijke adviseurs 
vereist. De Europese Commissie wil vermijden dat landbouwers beroep moeten 
doen op adviseurs van gewasbeschermingsmiddelen die belang hebben bij de 
verkoop van dergelijke producten.

Met dit register zou tevens toezicht worden gehouden op de oprichting en het 
gebruik van onafhankelijke adviesdiensten.

Samen met een aanvullende opleiding voor distributeurs, voorlichters en 
professionele gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen, moet dit register 
ervoor zorgen dat zij bewust zijn van de mogelijke risico’s voor de menselijke 
gezondheid en het milieu en op de hoogte zijn van de meest recente 
maatregelen om deze risico’s zoveel mogelijk te beperken.

Ieder jaar zullen de lidstaten de Europese Commissie de in het kader van dit 
monitoringproces verzamelde informatie moeten verstrekken. Deze 
inlichtingen zullen vervolgens worden gecontroleerd door middel van audits 
van de Europese Commissie. ■ Bron : Euractiv

Europese Green Deal
Het Europese voedselbeleid “van boer tot bord” steunt op vijf belangrijke 
doelstellingen:
- een vermindering met 20% van het gebruik van minerale meststoffen;
- een halvering van het gebruik van pesticiden; 
- een halvering van het stikstofbalansoverschot; 
- minstens 10% landschapselementen met grote diversiteit; 
- minstens 25% biologische landbouw.
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4 ISCAL SUGAR

Robert Torck is de nieuwe CEO van Iscal Sugar
Robert Torck nam op 1 februari de leiding over van Iscal 
Sugar. Hij vervangt Jérôme Lippens, die nu aan het hoofd 
staat van de groep Finasucre, de moeder maatschappij 
van Iscal Sugar.

Robert Torck neemt het management van Iscal Sugar op zich en zal 
de komende jaren het bedrijf helpen om de vele uitdagingen aan te 

gaan waarmee de biet-suikersector vandaag wordt geconfronteerd. 
Met meer dan 20 jaar ervaring in de agro-industriële sector, wil Robert 
Torck Iscal Sugar laten evolueren en ervoor zorgen dat het zijn potentieel 
ontwikkelt om de best mogelijke partner te zijn voor zowel bieten-
leveranciers als afnemers van suiker.

Veel ervaring in de voedingsindustrie
Robert Torck is afkomstig uit Deinze waar zijn familie de fabrieken van 
Torck bezat. Hij begon zijn carrière in 1982 als productmanager bij 
Unilever, met name voor Lipton Ice Tea. In 1993 werd hij CEO van Essity 
België en Frankrijk en eind jaren negentig werd hij COO van Bpost toen 
het Belgische nationale postkantoor werd geprivatiseerd.

In 2003 trad Robert Torck in dienst bij Lorenz Bahlzen Snack-World, een 
van de grootste snackproducenten van Europa, als voorzitter van de 
Franse afdelingen. Daarna ging hij internationaal en werd hij algemeen 
directeur van de Duitse groep Bahlzen in Frankfurt tot 2020. De 
voedingssector heeft dus geen geheimen voor hem.

Een langetermijnvisie
Robert Torck heeft drie doelen gesteld voor Iscal. In de eerste plaats het 
optimaliseren van het productietool. Het is de bedoeling om samen met 
het productieteam een investeringsplan voor de komende vijf jaar op te 
stellen. De tweede doelstelling is het optimaliseren van de relaties met 
de partners, met de bietenleveranciers aan de ene kant van de 
productieketen en de industriële klanten die suiker kopen aan de 
andere kant. En ten slotte wil hij intern werken aan de ontwikkeling van 
de autonomie en de vaardigheden van alle werknemers van het bedrijf 
met continue leerprocessen.

Hand in hand met Finasucre
Iscal Sugar maakt deel uit van de holding Finasucre waarvan Jérôme 
Lippens de CEO is. Als voormalig CEO van Finasucre en Iscal, zal Jérôme 
Lippens zich nu kunnen concentreren op de internationale groep 
Finasucre, terwijl hij een nauwe werkrelatie met Robert Torck zal 
onderhouden in een adviserende rol. ■

Bron: www.iscal.be

GEWASBESCHERMING

Nieuwe maatregelen rond IPM in 2022 en vanaf 2023
Sinds 1 januari 2014 moet elke professionele gebruiker 
van gewasbeschermingsmiddelen de regels rond 
geïntegreerde gewasbescherming (IPM) toepassen. IPM 
(Integrated Pest Management) of geïntegreerde gewas-
bescherming gaat over het duurzaam, berede neerd 
gebruik van gewasbeschermings technieken en 
-middelen. Het vermijden van punt vervuiling, het 
reduceren van drift en het voorkomen van schadelijke 
onkruiden zijn belangrijke pijlers binnen IPM. Hierbij is 
er, in samenspraak met de hele sector, een stappenplan 
uitgewerkt voor een pakket aan nieuwe maatregelen.

Het gros van de nieuwe maatregelen die hieronder worden 
opgesomd, zullen vanaf 2023 ingaan, met uitzondering van de 

bestrijding van doornappel. Dit omdat de problematiek rond dit onkruid 
snel toeneemt en er nood is aan snelle maateregelen om dit onkruid in 
te dijken. 

Het doel van de nieuwe maatregelen binnen IPM is voornamelijk om 
enerzijds puntvervuiling en drift te beperken en anderzijds om de 
verdere verspreiding van een aantal schadelijke onkruiden te voor-
komen. In samenspraak met de hele sector werden onderstaande maat-
regelen weerhouden.

Maatregel vanaf dit jaar (2022)
Doornappel is een probleemonkruid dat in snel tempo aan terrein wint, 
met alle gevolgen van dien. Deze giftige plant dient steeds bestreden te 
worden om verdere problemen te voorkomen. Sommige teelten 
kunnen zelfs niet geoogst worden bij een aanwezigheid van dit onkruid. 
Vandaar wordt de verplichte bestrijding van dit onkruid vanaf 2022 
opgenomen in de IPM-checklist. Er dient ook steeds vermeden te 
worden dat dit onkruid in zaadproductie komt om verspreiding ervan te 
vermijden. Vanaf dit jaar zal dit een minor worden in de IPM-checklist, 
om tegen 2026 naar een major (verplichting) over te gaan.

Maatregelen vanaf 2023
Hieronder worden de maatregelen opgesomd die vanaf 2023 ingaan. 
Bij elke maatregel hoort een bepaald niveau. Niveau 1 betekent dat dit 
een verplichting is, bij niveau 2 dient men aan minimaal 70% van de 
maatregelen te voldoen en niveau 3 zijn aanbevelingen. Een aantal van 
deze maatregelen gaan in 2023 in als niveau 2 om in 2026 over te gaan 
tot een niveau 1. Per maatregel wordt dit telkens vermeld.
- Spuittoestellen bij openluchtteelten (uitgezonderd rugspuiten, 

lansspuiten, stationaire spuittoestellen* en onkruidspuiten in de 
fruitteelt) moeten uitgerust zijn met een schoonwatertank. Dit zal 
een niveau 2 worden vanaf 2023 en een niveau 1 (verplichting) 
worden vanaf 2026.
Deze schoonwatertank dient een minimaal volume te hebben:

 » overeenkomstig de ISO-normen of;
 » bij spuittanken groter of gelijk aan dan 1.000 liter, van100 liter of;
 » bij spuittanken die kleiner zijn dan 1.000 liter dient het volume 

minimaal 10% van het spuittankvolume te zijn.   
(*een stationair toestel is een spuitboom of drukgroep dat het 
bedrijf met aangrenzend perceel niet verlaat. Om van deze 
uitzondering gebruik te kunnen maken moet op dit aangrenzend 
perceel wel een tappunt van proper water beschikbaar zijn, deze 
groep omvat bv. de spuittoestellen in serres, voor behandeling in 
loodsen en andere bedrijfsruimten, op tray- en containervelden, 
….)

- Het wordt een aanbeveling om het spuittoestel uit te rusten met een 
intern spoelsysteem om een goede interne reiniging te kunnen 
garanderen.

- Indien er bij het vullen van het spuittoestel water uit het 
oppervlaktewater wordt aangezogen, mag de aanzuigleiding niet 
gecontamineerd zijn met gewasbeschermingsmiddelen.

- Contaminatie treedt bijvoorbeeld op wanneer er spuitnevel tijdens 
de spuitwerkzaamheden neerslaat op de aanzuig-of toevoerslang 
die mee op de spuitmachine vervoerd wordt. Dit wordt een 
verplichting (niveau 1) vanaf 2023.

- Indien bij het vullen van het spuittoestel een aanzuigslang wordt 
gebruikt, dient er een terugslagklep aanwezig te zijn. Dit wordt een 
verplichting (niveau 1) vanaf 2023.

- De spuitboomhoogte bij openluchtteelten waarbij neerwaarts 
gericht gespoten wordt, bedraagt 0,5 meter boven het gewas bij 
spuitbomen met een dopafstand van 50 cm. Bij spuitbomen met 25 
cm dopafstand, bedraagt deze 30 cm boven het gewas. Bij 
toepassingen bij openluchtteelten waarbij niet neerwaarts gericht 
gespoten wordt, dient de afstelling van de spuitapparatuur (bv. 
doppenkeuze, aantal doppen, spuitrichting dophouders, spuitdruk, 
luchtondersteuning…) maximaal aangepast aan de actuele 
gewasontwikkeling. Dit wordt een niveau 2 vanaf 2023.

- Op dagen dat een spuittoestel niet in gebruik is, staat deze in een 
overdekte ruimte (met uitzondering van de stationaire spuiten). Dit 
wordt een niveau 2 vanaf 2023 en een niveau 1 vanaf 2026.

- Het invullen van de fyteauscan (www.fyteauscan.be). Hierbij wordt er 

duidelijk gemaakt waar er een risico bestaat dat gewas-
beschermingsmiddelen in het water terechtkomen. Dit wordt een 
niveau 2 vanaf 2023.

- Bij bespuitingen in open lucht moet er vanaf 2023 een driftreductie 
van minimum 75% worden gerealiseerd. Opgelet, want vanaf 2026 
moet er een driftreductie bij bespuitingen in open lucht van 90% 
worden gerealiseerd, waarbij minimaal 75% driftreductie wordt 
gerealiseerd op het spuittoestel zelf. Een akkerbouwer kan dan 
bijvoorbeeld kiezen voor effectief 90% driftreducerende doppen, 
terwijl een fruitteler bijvoorbeeld 75% driftreducerende techniek op 
spuitmachine combineert met hagelnet/haag, …

- Het gebruik van een kantdop op spuitbomen gebruikt voor 
neerwaarts gerichte bespuitingen langs oppervlaktewater en 
verhardingen wordt een niveau 2 vanaf 2023.

Vul en spoelplaats
Daarenboven wordt er binnen de werkgroep IPM ook verder nagedacht 
omtrent de bepalingen van de vul- en spoelplaats. Dit omdat punt-
vervuiling de belangrijkste oorzaak is van contaminatie van gewas-
beschermingsmiddelen in waterlopen. Het inwendig spoelen van het 
spuittoestel in het veld blijft een belangrijk aandachtspunt. Vandaar dat 
een schoonwatertank ook werd opgenomen in de IPM-checklist. Ook bij 
de vulplaats is het voorkomen van puntvervuiling een uiterst belangrijk 
aspect.

Meer info over IPM en de checklist met de eisen waaraan moet worden 
voldaan, kan u nalezen op de website https://lv.vlaanderen.be/nl/plant/
gewasbescherming/geintegreerde-gewasbescherming.

Indien uw landbouwbedrijf nog niet geregistreerd zou zijn bij een 
erkende onafhankelijke certificeringsinstelling (OCI), dient u zich zo 
spoedig mogelijk registeren bij één van de acht erkende OCI’s! ■

Bron: https://lv.vlaanderen
De verplichte bestrijding van doornappel wordt vanaf 2022 
opgenomen in de IPM-checklist.

Vanaf 2023 gelden de opgesomde maatregelen binnen 
IPM. Sommige ervan gaan in 2023 in als niveau 2, om in 
2026 over te gaan tot niveau 1.



2021 kenmerkte zich door het koude en natte voorjaar. Veel bietentelers ervaar-
de daardoor weinig tot geen problemen met hun chemische onkruidbestrijding 
door de goede opname van de bodemwerkende producten. Onder sommige om-
standigheden zorgde deze goede opname wel voor fytotoxiciteit met kleine en/
of verkleurde bieten als gevolg. Landbouwers die in 2021 kozen voor een aanvul-
lende mechanische onkruidbestrijding, kregen een koude douche. De omstandig-
heden om mechanische doorgangen uit te voeren waren in 2021 zeer moeilijk 
maar niet onmogelijk. 

Onkruidbestrijding anno 2022  

Op Europees niveau moeten heel wat actieve stoffen worden herbekeken in 2022. Dit zorgt 
bij de fabrikanten en bij het KBIVB voor de nodige zenuwachtigheid. Vele stoffen ondergaan 
een “stop de klok” procedure waardoor deze een tijdelijke verlenging krijgen. Dit onkruidsei-
zoen zijn deze actieve stoffen nog goedgekeurd maar er heerst onzekerheid voor volgend 
jaar. In de meeste gevallen zal een product niet van de ene op de andere dag verdwijnen en 
zal deze nog voor een zeker tijd kunnen gebruikt worden. Vorige jaren werden de toelatin-
gen voor de actieve stoffen ‘desmedifam, ‘chloridazon’ en het middel Avadex 480 ingetrok-
ken. De opgebruiktermijn van deze stoffen is verstreken en deze mogen bijgevolg niet meer 
gebruikt worden in 2022. Indien u graag op de hoogte blijft van noodtoelating of de intrek-
king van actieve stoffen of producten kan u zich aanmelden voor de nieuwsbrief van fyto-
web. De geactualiseerde lijst met toegelaten gewasbeschermingsmiddelen kan u ook steeds 
via fytoweb (www.fytoweb.be) of via onze website terug vinden. 

Met de toenemende druk op herbiciden is het steeds belangrijk om in het achterhoofd te 
houden of een onkruidbestrijding nodig is en met welke producten de onkruiden best kun-
nen bestreden worden. Daarom is het belangrijk om de voorkennis van het perceel te ge-
bruiken om te bepalen of bv. een vooropkomst nodig is. Wordt er geen hoge onkruiddruk of 
worden er geen probleemonkruiden verwacht, dan is een vooropkomst niet noodzakelijk. 
Herbiciden gespoten na opkomst moeten ook worden afgestemd met de heersende on-
kruidflora (zie verder). Aangezien verschillende onkruiden zoals melganzevoet behandeld 
kunnen worden tot het 2-bladstadium is het belangrijk om regelmatig het veld te inspecte-
ren en tijdig te behandelen. Bodemherbiciden en contactmiddelen worden gecombineerd 
om de onkruiden na opkomst te bestrijden. Om een goede opname van bodemherbicide te 
garanderen moeten deze in vochtige bodemomstandigheden worden toegepast. Regen 
tijdens of direct na de behandeling is natuurlijk af te raden. Bij droge omstandigheden kan 
de plantaardige olie verhoogd worden van 0,5 L/ha naar 1 L/ha om de opname via het blad 
te verbeteren.  

Natte omstandigheden zoals in 2021 dan is voorzichtigheid geboden 

Wanneer de bietenplanten snel kunnen kiemen en groeien is de kans op fytotoxiciteit ver-
oorzaakt door bodemherbiciden lager. In natte en groeizame omstandigheden is de kans 
hoger dat bepaalde middelen zorgen voor fytotoxiciteit. Zo kunnen de actieve stoffen 
clomazon, lenacil of een combinatie van beide zorgen voor wit of geel verkleuring wanneer 
er na de behandeling veel neerslag valt. Op zandgronden of arme bodems kan het effect 
sterker zijn. Meestal zal de witverkleuring door de actieve stof clomazon (vb. Centium 360 
CS) later verdwijnen.  

Gecombineerde onkruidbestrijding 

De laatste twee jaar heeft het KBIVB proeven aangelegd in het kader van het project 
“onkruidbestrijding 2.0”. Hierbij werden de schoffel, de wiedeg en de rijenspuit ingezet op 
verschillende momenten om zo het beste tijdstip te bepalen voor mechanische doorgangen. 
In 2020 was de chemische onkruidbestrijding moeilijk maar bood het droge weer veel moge-
lijkheden om mechanisch het onkruid te bestrijden. Hierdoor waren de resultaten in 2020 
zeer goed (bietenplanter april 2021). Maar zelfs in 2021 was het mogelijk om een geslaagde 

gecombineerde onkruidbestrijding uit te voeren.  

In 2021 werden eerst twee chemische behandelingen uitgevoerd in alle objecten en daarna 
werd een wiedeg, schoffel, rijenspuit of chemische behandeling ingezet om de onkruiden te 
bestrijden (figuur 2). Er bleven in het algemeen weinig resterende onkruiden in de proef over 
met een hoge werkzaamheden in alle objecten. De chemisch referentie bereikte een werk-
zaamheid van 99,6%. Het object waarbij de laatste twee chemische behandelingen vervan-
gen werden door een schoffel doorgang leverde een lagere werkzaamheid op. Afspuiten 
blijkt daarom toch belangrijk om de later kiemende onkruiden voor het sluiten van de rij aan 
te pakken. Ook het object waarbij die wiedeg werd ingezet scoorde lager. Doordat in het 
voorjaar de bodem niet goed kon opdrogen en daardoor de wiedeg niet op regelmatige 
basis kon worden ingezet, zijn er onkruiden ontsnapt. De uiteindelijke werkzaamheid van dit 
object in september bedroeg 98,1%. Object 4 waarbij twee chemische behandelingen wer-
den vervangen door één wiedeg en twee schoffel doorgangen leverde een werkzaamheid 
van maar liefst 99,6% op. Dit is dezelfde werkzaamheid als de chemisch referentie. Ook de 
rijenspuit kon een goede werkzaamheid behalen (99.6%).  

In onze proef konden duidelijke verschillen opgemerkt worden tussen de toestellen. Zo kon-
den grotere onkruiden weggeschoffeld worden met de schoffel t.o.v. wiedeg (Figuur 3). Af-
hankelijk van het jaar kan er ook een verschil zijn tussen het aantal resterende onkruiden in 
de lijn en tussen de lijn met meer overblijvende onkruiden in de lijn in objecten waar de 
schoffel werd ingezet.  

De rijenspuit werd in 2020 en 2021 getest in combinatie met Conviso One. In beide jaren 
bleek dat het samen inzetten van de rijenspuit en schoffel resulteerde in een slechtere werk-
zaamheid. Wanneer een toestel wordt aangekocht waarop zowel een rijenspuit en schoffel 
geïnstalleerd zijn, wordt nog steeds aangeraden deze apart te gebruiken. De rijenspuit kan 
namelijk best ingezet worden wanneer de relatieve vochtigheid voldoende hoog is en er een 
vochtige bodem aanwezig is. De schoffel wordt ingezet wanneer de bodem voldoende op-
gedroogd is.  

Kostprijs gecombineerde onkruidbestrijding 

Wanneer 1 FAR behandeling wordt vervangen door een mechanische doorgang zal de totale 
prijs t.o.v. een zelfuitgevoerde chemische behandelingen natuurlijk hoger zijn. In het proto-
col zoals hierboven werd uitgevoerd zou de prijs van de chemische referentie uitgevoerd 
door de landbouwer zelf neerkomen op ongeveer 339€. In deze prijs zit oa. de aanschaf, 
afschrijving, jaarlijks behandeld areaal, onderhoud, eigen uurloon en de herbiciden vervat. 
De prijs van object 4 waarbij 2 chemische behandelingen werden vervangen door 1 wiedeg 
en 2 schoffel doorgangen zou neerkomen op ongeveer 587€ wanneer de toestellen zelf wor-
den aangekocht, verzekerd... Wanneer een loonwerker alle doorgangen zou uitvoeren zou 
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Figuur 1 : Resultaten 2020; Links: chemische referentie (80% werkzaamheid), Rechts gecombineerde 
onkruidbestrijding (97% werkzaamheid ).  
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Figuur 2 : Uitgevoerd protocol en werkzaamheid van de mechanische onkruidbestrijding in 2021. In het 
blauw de chemische behandelingen, in het groen de mechanische doorgangen en in het oranje de door-
gangen met de rijenspuit.  

Figuur 3 : Links: max. grootte onkruid verwijderd met de wiedeg. Rechts: onkruid verwijderd met de 
schoffel tussen de rij.  

2021 kenmerkte zich door het koude en natte voorjaar. Veel bietentelers ervaar-
de daardoor weinig tot geen problemen met hun chemische onkruidbestrijding 
door de goede opname van de bodemwerkende producten. Onder sommige om-
standigheden zorgde deze goede opname wel voor fytotoxiciteit met kleine en/
of verkleurde bieten als gevolg. Landbouwers die in 2021 kozen voor een aanvul-
lende mechanische onkruidbestrijding, kregen een koude douche. De omstandig-
heden om mechanische doorgangen uit te voeren waren in 2021 zeer moeilijk 
maar niet onmogelijk. 

Onkruidbestrijding anno 2022  

Op Europees niveau moeten heel wat actieve stoffen worden herbekeken in 2022. Dit zorgt 
bij de fabrikanten en bij het KBIVB voor de nodige zenuwachtigheid. Vele stoffen ondergaan 
een “stop de klok” procedure waardoor deze een tijdelijke verlenging krijgen. Dit onkruidsei-
zoen zijn deze actieve stoffen nog goedgekeurd maar er heerst onzekerheid voor volgend 
jaar. In de meeste gevallen zal een product niet van de ene op de andere dag verdwijnen en 
zal deze nog voor een zeker tijd kunnen gebruikt worden. Vorige jaren werden de toelatin-
gen voor de actieve stoffen ‘desmedifam, ‘chloridazon’ en het middel Avadex 480 ingetrok-
ken. De opgebruiktermijn van deze stoffen is verstreken en deze mogen bijgevolg niet meer 
gebruikt worden in 2022. Indien u graag op de hoogte blijft van noodtoelating of de intrek-
king van actieve stoffen of producten kan u zich aanmelden voor de nieuwsbrief van fyto-
web. De geactualiseerde lijst met toegelaten gewasbeschermingsmiddelen kan u ook steeds 
via fytoweb (www.fytoweb.be) of via onze website terug vinden. 

Met de toenemende druk op herbiciden is het steeds belangrijk om in het achterhoofd te 
houden of een onkruidbestrijding nodig is en met welke producten de onkruiden best kun-
nen bestreden worden. Daarom is het belangrijk om de voorkennis van het perceel te ge-
bruiken om te bepalen of bv. een vooropkomst nodig is. Wordt er geen hoge onkruiddruk of 
worden er geen probleemonkruiden verwacht, dan is een vooropkomst niet noodzakelijk. 
Herbiciden gespoten na opkomst moeten ook worden afgestemd met de heersende on-
kruidflora (zie verder). Aangezien verschillende onkruiden zoals melganzevoet behandeld 
kunnen worden tot het 2-bladstadium is het belangrijk om regelmatig het veld te inspecte-
ren en tijdig te behandelen. Bodemherbiciden en contactmiddelen worden gecombineerd 
om de onkruiden na opkomst te bestrijden. Om een goede opname van bodemherbicide te 
garanderen moeten deze in vochtige bodemomstandigheden worden toegepast. Regen 
tijdens of direct na de behandeling is natuurlijk af te raden. Bij droge omstandigheden kan 
de plantaardige olie verhoogd worden van 0,5 L/ha naar 1 L/ha om de opname via het blad 
te verbeteren.  

Natte omstandigheden zoals in 2021 dan is voorzichtigheid geboden 

Wanneer de bietenplanten snel kunnen kiemen en groeien is de kans op fytotoxiciteit ver-
oorzaakt door bodemherbiciden lager. In natte en groeizame omstandigheden is de kans 
hoger dat bepaalde middelen zorgen voor fytotoxiciteit. Zo kunnen de actieve stoffen 
clomazon, lenacil of een combinatie van beide zorgen voor wit of geel verkleuring wanneer 
er na de behandeling veel neerslag valt. Op zandgronden of arme bodems kan het effect 
sterker zijn. Meestal zal de witverkleuring door de actieve stof clomazon (vb. Centium 360 
CS) later verdwijnen.  

Gecombineerde onkruidbestrijding 

De laatste twee jaar heeft het KBIVB proeven aangelegd in het kader van het project 
“onkruidbestrijding 2.0”. Hierbij werden de schoffel, de wiedeg en de rijenspuit ingezet op 
verschillende momenten om zo het beste tijdstip te bepalen voor mechanische doorgangen. 
In 2020 was de chemische onkruidbestrijding moeilijk maar bood het droge weer veel moge-
lijkheden om mechanisch het onkruid te bestrijden. Hierdoor waren de resultaten in 2020 
zeer goed (bietenplanter april 2021). Maar zelfs in 2021 was het mogelijk om een geslaagde 

gecombineerde onkruidbestrijding uit te voeren.  

In 2021 werden eerst twee chemische behandelingen uitgevoerd in alle objecten en daarna 
werd een wiedeg, schoffel, rijenspuit of chemische behandeling ingezet om de onkruiden te 
bestrijden (figuur 2). Er bleven in het algemeen weinig resterende onkruiden in de proef over 
met een hoge werkzaamheden in alle objecten. De chemisch referentie bereikte een werk-
zaamheid van 99,6%. Het object waarbij de laatste twee chemische behandelingen vervan-
gen werden door een schoffel doorgang leverde een lagere werkzaamheid op. Afspuiten 
blijkt daarom toch belangrijk om de later kiemende onkruiden voor het sluiten van de rij aan 
te pakken. Ook het object waarbij die wiedeg werd ingezet scoorde lager. Doordat in het 
voorjaar de bodem niet goed kon opdrogen en daardoor de wiedeg niet op regelmatige 
basis kon worden ingezet, zijn er onkruiden ontsnapt. De uiteindelijke werkzaamheid van dit 
object in september bedroeg 98,1%. Object 4 waarbij twee chemische behandelingen wer-
den vervangen door één wiedeg en twee schoffel doorgangen leverde een werkzaamheid 
van maar liefst 99,6% op. Dit is dezelfde werkzaamheid als de chemisch referentie. Ook de 
rijenspuit kon een goede werkzaamheid behalen (99.6%).  

In onze proef konden duidelijke verschillen opgemerkt worden tussen de toestellen. Zo kon-
den grotere onkruiden weggeschoffeld worden met de schoffel t.o.v. wiedeg (Figuur 3). Af-
hankelijk van het jaar kan er ook een verschil zijn tussen het aantal resterende onkruiden in 
de lijn en tussen de lijn met meer overblijvende onkruiden in de lijn in objecten waar de 
schoffel werd ingezet.  

De rijenspuit werd in 2020 en 2021 getest in combinatie met Conviso One. In beide jaren 
bleek dat het samen inzetten van de rijenspuit en schoffel resulteerde in een slechtere werk-
zaamheid. Wanneer een toestel wordt aangekocht waarop zowel een rijenspuit en schoffel 
geïnstalleerd zijn, wordt nog steeds aangeraden deze apart te gebruiken. De rijenspuit kan 
namelijk best ingezet worden wanneer de relatieve vochtigheid voldoende hoog is en er een 
vochtige bodem aanwezig is. De schoffel wordt ingezet wanneer de bodem voldoende op-
gedroogd is.  

Kostprijs gecombineerde onkruidbestrijding 

Wanneer 1 FAR behandeling wordt vervangen door een mechanische doorgang zal de totale 
prijs t.o.v. een zelfuitgevoerde chemische behandelingen natuurlijk hoger zijn. In het proto-
col zoals hierboven werd uitgevoerd zou de prijs van de chemische referentie uitgevoerd 
door de landbouwer zelf neerkomen op ongeveer 339€. In deze prijs zit oa. de aanschaf, 
afschrijving, jaarlijks behandeld areaal, onderhoud, eigen uurloon en de herbiciden vervat. 
De prijs van object 4 waarbij 2 chemische behandelingen werden vervangen door 1 wiedeg 
en 2 schoffel doorgangen zou neerkomen op ongeveer 587€ wanneer de toestellen zelf wor-
den aangekocht, verzekerd... Wanneer een loonwerker alle doorgangen zou uitvoeren zou 

FAR-memo 2022 Sanne Torfs (KBIVB vzw - IRBAB asbl) 

Figuur 1 : Resultaten 2020; Links: chemische referentie (80% werkzaamheid), Rechts gecombineerde 
onkruidbestrijding (97% werkzaamheid ).  
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blauw de chemische behandelingen, in het groen de mechanische doorgangen en in het oranje de door-
gangen met de rijenspuit.  

Figuur 3 : Links: max. grootte onkruid verwijderd met de wiedeg. Rechts: onkruid verwijderd met de 
schoffel tussen de rij.  

2021 kenmerkte zich door het koude en natte voorjaar. Veel bietentelers ervaar-
de daardoor weinig tot geen problemen met hun chemische onkruidbestrijding 
door de goede opname van de bodemwerkende producten. Onder sommige om-
standigheden zorgde deze goede opname wel voor fytotoxiciteit met kleine en/
of verkleurde bieten als gevolg. Landbouwers die in 2021 kozen voor een aanvul-
lende mechanische onkruidbestrijding, kregen een koude douche. De omstandig-
heden om mechanische doorgangen uit te voeren waren in 2021 zeer moeilijk 
maar niet onmogelijk. 

Onkruidbestrijding anno 2022  

Op Europees niveau moeten heel wat actieve stoffen worden herbekeken in 2022. Dit zorgt 
bij de fabrikanten en bij het KBIVB voor de nodige zenuwachtigheid. Vele stoffen ondergaan 
een “stop de klok” procedure waardoor deze een tijdelijke verlenging krijgen. Dit onkruidsei-
zoen zijn deze actieve stoffen nog goedgekeurd maar er heerst onzekerheid voor volgend 
jaar. In de meeste gevallen zal een product niet van de ene op de andere dag verdwijnen en 
zal deze nog voor een zeker tijd kunnen gebruikt worden. Vorige jaren werden de toelatin-
gen voor de actieve stoffen ‘desmedifam, ‘chloridazon’ en het middel Avadex 480 ingetrok-
ken. De opgebruiktermijn van deze stoffen is verstreken en deze mogen bijgevolg niet meer 
gebruikt worden in 2022. Indien u graag op de hoogte blijft van noodtoelating of de intrek-
king van actieve stoffen of producten kan u zich aanmelden voor de nieuwsbrief van fyto-
web. De geactualiseerde lijst met toegelaten gewasbeschermingsmiddelen kan u ook steeds 
via fytoweb (www.fytoweb.be) of via onze website terug vinden. 

Met de toenemende druk op herbiciden is het steeds belangrijk om in het achterhoofd te 
houden of een onkruidbestrijding nodig is en met welke producten de onkruiden best kun-
nen bestreden worden. Daarom is het belangrijk om de voorkennis van het perceel te ge-
bruiken om te bepalen of bv. een vooropkomst nodig is. Wordt er geen hoge onkruiddruk of 
worden er geen probleemonkruiden verwacht, dan is een vooropkomst niet noodzakelijk. 
Herbiciden gespoten na opkomst moeten ook worden afgestemd met de heersende on-
kruidflora (zie verder). Aangezien verschillende onkruiden zoals melganzevoet behandeld 
kunnen worden tot het 2-bladstadium is het belangrijk om regelmatig het veld te inspecte-
ren en tijdig te behandelen. Bodemherbiciden en contactmiddelen worden gecombineerd 
om de onkruiden na opkomst te bestrijden. Om een goede opname van bodemherbicide te 
garanderen moeten deze in vochtige bodemomstandigheden worden toegepast. Regen 
tijdens of direct na de behandeling is natuurlijk af te raden. Bij droge omstandigheden kan 
de plantaardige olie verhoogd worden van 0,5 L/ha naar 1 L/ha om de opname via het blad 
te verbeteren.  

Natte omstandigheden zoals in 2021 dan is voorzichtigheid geboden 

Wanneer de bietenplanten snel kunnen kiemen en groeien is de kans op fytotoxiciteit ver-
oorzaakt door bodemherbiciden lager. In natte en groeizame omstandigheden is de kans 
hoger dat bepaalde middelen zorgen voor fytotoxiciteit. Zo kunnen de actieve stoffen 
clomazon, lenacil of een combinatie van beide zorgen voor wit of geel verkleuring wanneer 
er na de behandeling veel neerslag valt. Op zandgronden of arme bodems kan het effect 
sterker zijn. Meestal zal de witverkleuring door de actieve stof clomazon (vb. Centium 360 
CS) later verdwijnen.  

Gecombineerde onkruidbestrijding 

De laatste twee jaar heeft het KBIVB proeven aangelegd in het kader van het project 
“onkruidbestrijding 2.0”. Hierbij werden de schoffel, de wiedeg en de rijenspuit ingezet op 
verschillende momenten om zo het beste tijdstip te bepalen voor mechanische doorgangen. 
In 2020 was de chemische onkruidbestrijding moeilijk maar bood het droge weer veel moge-
lijkheden om mechanisch het onkruid te bestrijden. Hierdoor waren de resultaten in 2020 
zeer goed (bietenplanter april 2021). Maar zelfs in 2021 was het mogelijk om een geslaagde 

gecombineerde onkruidbestrijding uit te voeren.  

In 2021 werden eerst twee chemische behandelingen uitgevoerd in alle objecten en daarna 
werd een wiedeg, schoffel, rijenspuit of chemische behandeling ingezet om de onkruiden te 
bestrijden (figuur 2). Er bleven in het algemeen weinig resterende onkruiden in de proef over 
met een hoge werkzaamheden in alle objecten. De chemisch referentie bereikte een werk-
zaamheid van 99,6%. Het object waarbij de laatste twee chemische behandelingen vervan-
gen werden door een schoffel doorgang leverde een lagere werkzaamheid op. Afspuiten 
blijkt daarom toch belangrijk om de later kiemende onkruiden voor het sluiten van de rij aan 
te pakken. Ook het object waarbij die wiedeg werd ingezet scoorde lager. Doordat in het 
voorjaar de bodem niet goed kon opdrogen en daardoor de wiedeg niet op regelmatige 
basis kon worden ingezet, zijn er onkruiden ontsnapt. De uiteindelijke werkzaamheid van dit 
object in september bedroeg 98,1%. Object 4 waarbij twee chemische behandelingen wer-
den vervangen door één wiedeg en twee schoffel doorgangen leverde een werkzaamheid 
van maar liefst 99,6% op. Dit is dezelfde werkzaamheid als de chemisch referentie. Ook de 
rijenspuit kon een goede werkzaamheid behalen (99.6%).  

In onze proef konden duidelijke verschillen opgemerkt worden tussen de toestellen. Zo kon-
den grotere onkruiden weggeschoffeld worden met de schoffel t.o.v. wiedeg (Figuur 3). Af-
hankelijk van het jaar kan er ook een verschil zijn tussen het aantal resterende onkruiden in 
de lijn en tussen de lijn met meer overblijvende onkruiden in de lijn in objecten waar de 
schoffel werd ingezet.  
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namelijk best ingezet worden wanneer de relatieve vochtigheid voldoende hoog is en er een 
vochtige bodem aanwezig is. De schoffel wordt ingezet wanneer de bodem voldoende op-
gedroogd is.  
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afschrijving, jaarlijks behandeld areaal, onderhoud, eigen uurloon en de herbiciden vervat. 
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dit neerkomen op ongeveer 406€. Een loonwerker kan namelijk de toestellen over een veel 
groter areaal afschrijven wat de kosten drukt. In het algemeen is een doorgang met wiedeg 
goedkoper dan met een schoffel of rijenspuit. Het object waar de rijenspuit werd ingezet zou 
ongeveer 494€ kosten t.o.v. 347€ voor het object waarbij enkel de wiedeg werd ingezet.  

 
Berekening uitgevoerd in het kader van het project “onkruidbestrijding 2.0”. Dit is een demonstra-
tieproject duurzame landbouw van het Departement Landbouw en Visserij. Meer info: 
www.vlaanderen.be/pdpo  

Machines gebruikt in een gecombineerde onkruidbestrijding 
Een gecombineerde onkruidbestrijding kan in bepaalde omstandigheden een goede 
vervanging of aanvulling zijn van het onkruidbestrijdingsschema. Om een mechanische 

doorgang uit te voeren moet er wel aan bepaalde voorwaarden voldaan worden. Zo zal 
de effectiviteit van mechanische doorgangen verhoogd worden wanneer de bodem 
voldoende droog is voor de start van de doorgang en er nog enkele dagen na de door-
gang geen regen voorspeld wordt. Deze droge periode is nodig zodat de onkruiden 
kunnen uitdrogen. Wanneer het regent kunnen de onkruiden zich terug vasthechten in 
de grond en opnieuw groeien. Daarnaast speelt de structuur van de bodem ook een 
belangrijke rol. Een fijne bovenlaag zonder grote kluiten of stenen zal de onkruidbestrij-
ding verbeteren maar ook de kans op plantenverlies verlagen. Grote kluiten kunnen 
namelijk worden meegevoerd door de machine en zo bietenplanten uit te grond trek-
ken of beschadigen. Al deze voorwaarden gelden voor alle mechanische doorgangen 
maar elk toestel heeft ook zijn eigen unieke karakteristieken. 

Wiedeg Voor-opkomst: wiedeggen 
mogelijk 

Na-opkomst: Moderne 
wiedeg: ±4-10 bladstadi-
um van de biet  

 Inzetbaar in verschillende 
teelten  

Vollevelds 

Grote werkbreedte moge-
lijk (tot 29m) 

Moderne wiedeg: indivi-
dueel instellen van tanden 
afhankelijk van stand ge-
was en onkruiden  

Kleine onkruiden (witte 
draad stadium / kiemlob) 

Regelmatig herhalen 

Plantenverlies mogelijk  

Geen effect op verharde 
bodem na onweer  

Schoffel Kan op GPS in elk stadium 
van de biet 

± 3 cm aan elke kant van 
de biet (=in de lijn) wordt 
niet geschoffeld 

Vingerwieders kunnen in 
de lijn wieden  

Combinatie met rijenspuit 
mogelijk  

Precieze sturing door ca-
mera vanaf 4 bladstadium 
biet 

Tussen de lijn werkzaam 
op onkruiden tot 4 blad. 

Met vingerwieders kleine 
onkruiden in de lijn (tot 2 
bladstadium)  

Beperkt inzetbaar in andere 
teelten 

Kleine werkbreedte (tot 6m) 

Vingerwieders inzetbaar 
vanaf 4 bladstadium biet  

Rijenspuit De rijenspuit behandeld in 
de rij. De schoffel werkt 
tussen de rijen.  

Alternatief voor de vinger-
wieders  

Vermindering van chemi-
sche onkruidbestrijding (% 
afhankelijk van behandel-
de zone)  

 Schoffelen tussen de lijn in 
droge omstandigheden 
terwijl spuiten in de lijn in 
vochtige omstandigheden  

Lepelwieder en roterende wiedeg Katapulteren het onkruid 
uit de grond 

Worden minder aangera-
den in de bietenteelt  

Vollevelds 

 Inzetbaar van 4-10 blad-
stadium biet 

Werken agressief in op de 
bieten 

Pantenverlies mogelijk 

Kiemende onkruiden 

Machines gecombineerde onkruidbestrijding Algemene  
kenmerken 

  

Vingerwieders Vingerwieders kunnen in 
de lijn wieden  

Vingerwieders kunnen 
kleine onkruiden in de lijn 
verwijderen (tot 2 bladsta-
dium) 

Vingerwieders inzetbaar 
vanaf 4 bladstadium van de 
biet  

dit neerkomen op ongeveer 406€. Een loonwerker kan namelijk de toestellen over een veel 
groter areaal afschrijven wat de kosten drukt. In het algemeen is een doorgang met wiedeg 
goedkoper dan met een schoffel of rijenspuit. Het object waar de rijenspuit werd ingezet zou 
ongeveer 494€ kosten t.o.v. 347€ voor het object waarbij enkel de wiedeg werd ingezet.  

 
Berekening uitgevoerd in het kader van het project “onkruidbestrijding 2.0”. Dit is een demonstra-
tieproject duurzame landbouw van het Departement Landbouw en Visserij. Meer info: 
www.vlaanderen.be/pdpo  

Machines gebruikt in een gecombineerde onkruidbestrijding 
Een gecombineerde onkruidbestrijding kan in bepaalde omstandigheden een goede 
vervanging of aanvulling zijn van het onkruidbestrijdingsschema. Om een mechanische 

doorgang uit te voeren moet er wel aan bepaalde voorwaarden voldaan worden. Zo zal 
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gang geen regen voorspeld wordt. Deze droge periode is nodig zodat de onkruiden 
kunnen uitdrogen. Wanneer het regent kunnen de onkruiden zich terug vasthechten in 
de grond en opnieuw groeien. Daarnaast speelt de structuur van de bodem ook een 
belangrijke rol. Een fijne bovenlaag zonder grote kluiten of stenen zal de onkruidbestrij-
ding verbeteren maar ook de kans op plantenverlies verlagen. Grote kluiten kunnen 
namelijk worden meegevoerd door de machine en zo bietenplanten uit te grond trek-
ken of beschadigen. Al deze voorwaarden gelden voor alle mechanische doorgangen 
maar elk toestel heeft ook zijn eigen unieke karakteristieken. 
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Verwachte dominante flora Product Dosis/ha in normale grond 

'CENTIUM'(*2) 50-75 ml/ha

(+‘GOLTIX') (+1,5 à 2 l of kg/ha) 

Kamille (sterke aanwezigheid) 
of ‘GOLTIX’ (*3) 2 kg of l/ha (*1)

hondspeterselie, kamille, kleefkruid
'KEZURO' (*4) 3 l/ha

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

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

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

(*2) 'Centium' : afgeraden als VO in lichte of humusarme gronden, indien veel regen. Max. 200 ml 
Centium in VO en NO samen. 

(*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)

'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 oliën met formuleringstype EW: 1l in max 150l/ha, 4 
toepassingen per teelt (vb. Gaon, Zarado). 

CONTACTMIDDELEN 
Componenten "F" en "A" 

Klassieke flora : flora die hieronder niet vermeld staat 'BETANAL 160' 0,6 (*a) - 1,5 'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 

+'TRAMAT 500' 0,15 - 0,4 (*b)  of 'DUAL' (*d) 0,5 - 0,65 l 

+ olie 0,5 - 1 (*c) of 'FRONTIER' (*d) 0,3 - 0,5 l 

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

'BETANAL 160' 0,6 (*a) - 1,5 + TRAMAT 500' 0,15 - 0,4 (*b) + olie 0,5 - 1 (*c)  'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 

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

Hondspeterselie, gevlekte scheerling, 'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 

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

of 'CENTIUM'-'FRONTIER' (*4) 50 ml + 0,3 - 0,4 l
 'DUAL'(*d) 0,5 - 0,65 l 

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

     'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 

CENTIUM'(*4) 50 ml

Gemengde flora : Melganzevoet, varkensgras,      'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 
samen met bingelkruid, melde, koolzaad                              + 'VENZAR 500 sc‘ (*3) + max. 150 ml
of samen met kruisbloemigen of  'FRONTIER ' (*d) 0,3 - 0,5 l 

Papegaaiekruid                                   of 'CENTIUM'-'FRONTIER' (*4) 50 ml + 0,3 - 0,4 l

     'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 

Matrigon (2) 0,5l

(*3) 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.
(*4) 'CENTIUM' kan toegepast worden vanaf het 4-6 blad stadium van de biet in menging met 'Betanal' en 'Tramat' (best SC/SE formuleringen).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' 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 te laten tussen een FAR behandeling met 'CENTIUM' en de toepassing van een grassenmiddel. 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. 

(*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.

(*1) 'Safari' niet toepassen voor 70% opkomst van de bieten, dosis op dat moment max. 15 g. Nadien 15 of 20g/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 'Frontier').

(*2) Matrigon toegepast vanaf het 1-bladstadium van het onkruid en vanaf het 2-bladstadium van de biet en bij groeizaam weer. 

'BETANAL 160' 0,6 (*a) - 1,5 + TRAMAT 500' 0,15 - 0,4 (*b) + olie 0,5 - 1 (*c)   Hondspeterselie, gevlekte scheerling, veerdelig 
tandzaad, stekelnoot en doornappel

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" 

'BETANAL 160' 0,6 (*a) - 1,5 + TRAMAT 500' 0,15 - 0,4 (*b) + olie 0,5 - 1 (*c)  

'+'Safari' (*1)

'BETANAL 160' 0,6 (*a) - 1,5 + TRAMAT 500' 0,15 - 0,4 (*b) + olie 0,5 - 1 (*c)  

Bingelkruid, melganzevoet, hondspeterselie, gevlekte 
scheerling, zwaluwtong, varkensgras, perzikkruid, 
zwarte nachtschade, kruiskruid en kleefkruid

'BETANAL 160' 0,6 (*a) - 1,5  + TRAMAT 500' 0,15 - 0,4 (*b) + olie 0,5 - 1 (*c)  

''BETANAL 160' 0,6 (*a) - 1,5 + TRAMAT 500' 0,15 - 0,4 (*b) + olie 0,5 - 1 (*c) 

 +'Safari' (*1)

Zwarte nachtschade, hanepoot                                 'BETANAL 160' 0,6 (*a) - 1,5 + TRAMAT 500' 0,15 - 0,4 (*b) + olie 0,5 - 1 (*c)  

papegaaiekruid, opslag van koolzaad en facelia, 
melkdistel, veerdelig tandzaad, stekelnoot, Herik, 
knopherik, koolzaadopslag, varkensgras, kamille, 
b lk d

 

Verwachte dominante flora Product Dosis/ha in normale grond 

'CENTIUM'(*2)50-75 ml/ha

(+‘GOLTIX') (+1,5 à 2 l of kg/ha) 

Kamille (sterke aanwezigheid) 
of ‘GOLTIX’ (*3) 2 kg of l/ha (*1)

hondspeterselie, kamille, kleefkruid
'KEZURO' (*4)3 l/ha

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

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

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

(*2) 'Centium' : afgeraden als VO in lichte of humusarme gronden, indien veel regen. Max. 200 ml 
Centium in VO en NO samen. 

(*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)

'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 oliën met formuleringstype EW: 1l in max 150l/ha, 4 
toepassingen per teelt (vb. Gaon, Zarado). 

CONTACTMIDDELEN 
Componenten "F" en "A" 

Klassieke flora : flora die hieronder niet vermeld staat'BETANAL 160' 0,6 (*a) - 1,5'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 

+'TRAMAT 500' 0,15 - 0,4 (*b)  of 'DUAL' (*d) 0,5 - 0,65 l 

+ olie 0,5 - 1 (*c)of 'FRONTIER' (*d) 0,3 - 0,5 l 

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

'BETANAL 160' 0,6 (*a) - 1,5 + TRAMAT 500' 0,15 - 0,4 (*b) + olie 0,5 - 1 (*c)  'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 

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

Hondspeterselie, gevlekte scheerling,'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 

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

of 'CENTIUM'-'FRONTIER' (*4)50 ml + 0,3 - 0,4 l
 'DUAL'(*d) 0,5 - 0,65 l 
of 'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 

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

     'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 

CENTIUM'(*4)50 ml

Gemengde flora : Melganzevoet, varkensgras,      'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 
samen met bingelkruid, melde, koolzaad                              + 'VENZAR 500 sc‘ (*3) + max. 150 ml
of samen met kruisbloemigen of  'FRONTIER ' (*d) 0,3 - 0,5 l 

Papegaaiekruid                                   of 'CENTIUM'-'FRONTIER' (*4)50 ml + 0,3 - 0,4 l

     'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 

Matrigon (2)0,5l

(*3) 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.
(*4) 'CENTIUM' kan toegepast worden vanaf het 4-6 blad stadium van de biet in menging met 'Betanal' en 'Tramat' (best SC/SE formuleringen).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' 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 te laten tussen een FAR behandeling met 'CENTIUM' en de toepassing van een grassenmiddel. 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. 

(*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.

(*1) 'Safari' niet toepassen voor 70% opkomst van de bieten, dosis op dat moment max. 15 g. Nadien 15 of 20g/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 'Frontier').

(*2) Matrigon toegepast vanaf het 1-bladstadium van het onkruid en vanaf het 2-bladstadium van de biet en bij groeizaam weer. 

'BETANAL 160' 0,6 (*a) - 1,5 + TRAMAT 500' 0,15 - 0,4 (*b) + olie 0,5 - 1 (*c)   Hondspeterselie, gevlekte scheerling, veerdelig 
tandzaad, stekelnoot en doornappel

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" 

'BETANAL 160' 0,6 (*a) - 1,5 + TRAMAT 500' 0,15 - 0,4 (*b) + olie 0,5 - 1 (*c)  

'+'Safari' (*1)

'BETANAL 160' 0,6 (*a) - 1,5 + TRAMAT 500' 0,15 - 0,4 (*b) + olie 0,5 - 1 (*c)  

Bingelkruid, melganzevoet, hondspeterselie, gevlekte 
scheerling, zwaluwtong, varkensgras, perzikkruid, 
zwarte nachtschade, kruiskruid en kleefkruid

'BETANAL 160' 0,6 (*a) - 1,5  + TRAMAT 500' 0,15 - 0,4 (*b) + olie 0,5 - 1 (*c)  

''BETANAL 160' 0,6 (*a) - 1,5 + TRAMAT 500' 0,15 - 0,4 (*b) + olie 0,5 - 1 (*c) 

 +'Safari' (*1)

Zwarte nachtschade, hanepoot                                 'BETANAL 160' 0,6 (*a) - 1,5 + TRAMAT 500' 0,15 - 0,4 (*b) + olie 0,5 - 1 (*c)  

papegaaiekruid, opslag van koolzaad en facelia, 
melkdistel, veerdelig tandzaad, stekelnoot, Herik, 
knopherik, koolzaadopslag, varkensgras, kamille, 
blkd

 

Verwachte dominante flora Product Dosis/ha in normale grond 

'CENTIUM'
(*2)

50-75 ml/ha

(+‘GOLTIX') (+1,5 à 2 l of kg/ha) 

Kamille (sterke aanwezigheid) 
of ‘GOLTIX’ 

(*3) 
2 kg of l/ha

 (*1)

hondspeterselie, kamille, kleefkruid
'KEZURO'

 (*4) 3 l/ha

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

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

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

(*2) 'Centium' : afgeraden als VO in lichte of humusarme gronden, indien veel regen. Max. 200 ml 
Centium in VO en NO samen. 

(*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)

'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 oliën met formuleringstype EW: 1l in max 150l/ha, 4 
toepassingen per teelt (vb. Gaon, Zarado). 

CONTACTMIDDELEN 
Componenten "F" en "A" 

Klassieke flora : flora die hieronder niet vermeld staat 'BETANAL 160' 0,6 
(*a)

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

+'TRAMAT 500' 0,15 - 0,4 
(*b)  

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

+ olie 0,5 - 1 
(*c)

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

Melganzevoet 
(*a)

, melde, varkensgras,
 
kamille, 

duivenkervel, akkerviooltje 
'BETANAL 160' 0,6 

(*a)
 - 1,5 + TRAMAT 500' 0,15 - 0,4

 (*b)
 + olie 0,5 - 1 

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

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

(*d) 
0,3 - 0,5 l 

Hondspeterselie, gevlekte scheerling, 'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 

of 'FRONTIER' 
(*d) 

0,3 - 0,5 l 

of 'CENTIUM'-'FRONTIER'
 (*4)

50 ml + 0,3 - 0,4 l
 'DUAL'

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

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

(*d) 
0,3 - 0,5 l 

     'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 

CENTIUM'
(*4) 50 ml

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

(*3) 
+ max. 150 ml

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

0,3 - 0,5 l 

Papegaaiekruid                                   of 'CENTIUM'-'FRONTIER'
 (*4)

50 ml + 0,3 - 0,4 l

     'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 

Matrigon
 (2)

0,5l

(*3) 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.
(*4) 'CENTIUM' kan toegepast worden vanaf het 4-6 blad stadium van de biet in menging met 'Betanal' en 'Tramat' (best SC/SE formuleringen).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' 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 te laten tussen een FAR behandeling met 'CENTIUM' en de toepassing van een grassenmiddel. 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. 

(*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.

(*1) 'Safari' niet toepassen voor 70% opkomst van de bieten, dosis op dat moment max. 15 g. Nadien 15 of 20g/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 'Frontier').

(*2) Matrigon toegepast vanaf het 1-bladstadium van het onkruid en vanaf het 2-bladstadium van de biet en bij groeizaam weer. 

'BETANAL 160' 0,6
 (*a)

 - 1,5 + TRAMAT 500' 0,15 - 0,4 
(*b)

 + olie 0,5 - 1 
(*c)   Hondspeterselie, gevlekte scheerling, veerdelig 

tandzaad, stekelnoot en doornappel

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" 

'BETANAL 160' 0,6 
(*a)

 - 1,5 + TRAMAT 500' 0,15 - 0,4
 (*b)

 + olie 0,5 - 1 
(*c)  

'+'Safari' 
(*1)

'BETANAL 160' 0,6 
(*a)

 - 1,5 + TRAMAT 500' 0,15 - 0,4 
(*b)

 + olie 0,5 - 1 
(*c)  

Bingelkruid, melganzevoet, hondspeterselie, gevlekte 
scheerling, zwaluwtong, varkensgras, perzikkruid, 
zwarte nachtschade, kruiskruid en kleefkruid

'BETANAL 160' 0,6 
(*a)

 - 1,5  + TRAMAT 500' 0,15 - 0,4
 (*b)

 + olie 0,5 - 1 
(*c)  

''BETANAL 160' 0,6 
(*a) 

- 1,5 + TRAMAT 500' 0,15 - 0,4
 (*b) 

+ olie 0,5 - 1 
(*c) 

 +'Safari'
 (*1)

Zwarte nachtschade, hanepoot                                 'BETANAL 160' 0,6 
(*a)

 - 1,5 + TRAMAT 500' 0,15 - 0,4
 (*b)

 + olie 0,5 - 1 
(*c)  

papegaaiekruid, opslag van koolzaad en facelia, 
melkdistel, veerdelig tandzaad, stekelnoot, Herik, 
knopherik, koolzaadopslag, varkensgras, kamille, 
b lk d

 

Verwachte dominante flora Product Dosis/ha in normale grond 

'CENTIUM'
(*2)

50-75 ml/ha

(+‘GOLTIX') (+1,5 à 2 l of kg/ha) 

Kamille (sterke aanwezigheid) 
of ‘GOLTIX’ 

(*3) 
2 kg of l/ha

 (*1)

hondspeterselie, kamille, kleefkruid
'KEZURO'

 (*4)3 l/ha

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

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

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

(*2) 'Centium' : afgeraden als VO in lichte of humusarme gronden, indien veel regen. Max. 200 ml 
Centium in VO en NO samen. 

(*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)

'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 oliën met formuleringstype EW: 1l in max 150l/ha, 4 
toepassingen per teelt (vb. Gaon, Zarado). 

CONTACTMIDDELEN 
Componenten "F" en "A" 

Klassieke flora : flora die hieronder niet vermeld staat'BETANAL 160' 0,6 
(*a)

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

+'TRAMAT 500' 0,15 - 0,4 
(*b)  

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

+ olie 0,5 - 1 
(*c)

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

Melganzevoet 
(*a)

, melde, varkensgras,
 
kamille, 

duivenkervel, akkerviooltje 
'BETANAL 160' 0,6 

(*a)
 - 1,5 + TRAMAT 500' 0,15 - 0,4

 (*b)
 + olie 0,5 - 1 

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

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

(*d) 
0,3 - 0,5 l 

Hondspeterselie, gevlekte scheerling,'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 

of 'FRONTIER' 
(*d) 

0,3 - 0,5 l 

of 'CENTIUM'-'FRONTIER'
 (*4)

50 ml + 0,3 - 0,4 l
 'DUAL'

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

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

(*d) 
0,3 - 0,5 l 

     'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 

CENTIUM'
(*4)50 ml

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

(*3) 
+ max. 150 ml

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

0,3 - 0,5 l 

Papegaaiekruid                                   of 'CENTIUM'-'FRONTIER'
 (*4)

50 ml + 0,3 - 0,4 l

     'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 

Matrigon
 (2)

0,5l

(*3) 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.
(*4) 'CENTIUM' kan toegepast worden vanaf het 4-6 blad stadium van de biet in menging met 'Betanal' en 'Tramat' (best SC/SE formuleringen).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' 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 te laten tussen een FAR behandeling met 'CENTIUM' en de toepassing van een grassenmiddel. 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. 

(*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.

(*1) 'Safari' niet toepassen voor 70% opkomst van de bieten, dosis op dat moment max. 15 g. Nadien 15 of 20g/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 'Frontier').

(*2) Matrigon toegepast vanaf het 1-bladstadium van het onkruid en vanaf het 2-bladstadium van de biet en bij groeizaam weer. 

'BETANAL 160' 0,6
 (*a)

 - 1,5 + TRAMAT 500' 0,15 - 0,4 
(*b)

 + olie 0,5 - 1 
(*c)   Hondspeterselie, gevlekte scheerling, veerdelig 

tandzaad, stekelnoot en doornappel

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" 

'BETANAL 160' 0,6 
(*a)

 - 1,5 + TRAMAT 500' 0,15 - 0,4
 (*b)

 + olie 0,5 - 1 
(*c)  

'+'Safari' 
(*1)

'BETANAL 160' 0,6 
(*a)

 - 1,5 + TRAMAT 500' 0,15 - 0,4 
(*b)

 + olie 0,5 - 1 
(*c)  

Bingelkruid, melganzevoet, hondspeterselie, gevlekte 
scheerling, zwaluwtong, varkensgras, perzikkruid, 
zwarte nachtschade, kruiskruid en kleefkruid

'BETANAL 160' 0,6 
(*a)

 - 1,5  + TRAMAT 500' 0,15 - 0,4
 (*b)

 + olie 0,5 - 1 
(*c)  

''BETANAL 160' 0,6 
(*a) 

- 1,5 + TRAMAT 500' 0,15 - 0,4
 (*b) 

+ olie 0,5 - 1 
(*c) 

 +'Safari'
 (*1)

Zwarte nachtschade, hanepoot                                 'BETANAL 160' 0,6 
(*a)

 - 1,5 + TRAMAT 500' 0,15 - 0,4
 (*b)

 + olie 0,5 - 1 
(*c)  

papegaaiekruid, opslag van koolzaad en facelia, 
melkdistel, veerdelig tandzaad, stekelnoot, Herik, 
knopherik, koolzaadopslag, varkensgras, kamille, 
blkd

 

Verwachte dominante flora Product Dosis/ha in normale grond 

'CENTIUM'
(*2)

50-75 ml/ha

(+‘GOLTIX') (+1,5 à 2 l of kg/ha) 

Kamille (sterke aanwezigheid) 
of ‘GOLTIX’ 

(*3) 
2 kg of l/ha

 (*1)

hondspeterselie, kamille, kleefkruid
'KEZURO'

 (*4) 3 l/ha

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

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

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

(*2) 'Centium' : afgeraden als VO in lichte of humusarme gronden, indien veel regen. Max. 200 ml 
Centium in VO en NO samen. 

(*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)

'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 oliën met formuleringstype EW: 1l in max 150l/ha, 4 
toepassingen per teelt (vb. Gaon, Zarado). 

CONTACTMIDDELEN 
Componenten "F" en "A" 

Klassieke flora : flora die hieronder niet vermeld staat 'BETANAL 160' 0,6 
(*a)

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

+'TRAMAT 500' 0,15 - 0,4 
(*b)  

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

+ olie 0,5 - 1 
(*c)

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

Melganzevoet 
(*a)

, melde, varkensgras,
 
kamille, 

duivenkervel, akkerviooltje 
'BETANAL 160' 0,6 

(*a)
 - 1,5 + TRAMAT 500' 0,15 - 0,4

 (*b)
 + olie 0,5 - 1 

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

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

(*d) 
0,3 - 0,5 l 

Hondspeterselie, gevlekte scheerling, 'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 

of 'FRONTIER' 
(*d) 

0,3 - 0,5 l 

of 'CENTIUM'-'FRONTIER'
 (*4)

50 ml + 0,3 - 0,4 l
 'DUAL'

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

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

(*d) 
0,3 - 0,5 l 

     'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 

CENTIUM'
(*4) 50 ml

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

(*3) 
+ max. 150 ml

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

0,3 - 0,5 l 

Papegaaiekruid                                   of 'CENTIUM'-'FRONTIER'
 (*4)

50 ml + 0,3 - 0,4 l

     'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 

Matrigon
 (2)

0,5l

(*3) 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.
(*4) 'CENTIUM' kan toegepast worden vanaf het 4-6 blad stadium van de biet in menging met 'Betanal' en 'Tramat' (best SC/SE formuleringen).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' 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 te laten tussen een FAR behandeling met 'CENTIUM' en de toepassing van een grassenmiddel. 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. 

(*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.

(*1) 'Safari' niet toepassen voor 70% opkomst van de bieten, dosis op dat moment max. 15 g. Nadien 15 of 20g/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 'Frontier').

(*2) Matrigon toegepast vanaf het 1-bladstadium van het onkruid en vanaf het 2-bladstadium van de biet en bij groeizaam weer. 

'BETANAL 160' 0,6
 (*a)

 - 1,5 + TRAMAT 500' 0,15 - 0,4 
(*b)

 + olie 0,5 - 1 
(*c)   Hondspeterselie, gevlekte scheerling, veerdelig 

tandzaad, stekelnoot en doornappel

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" 

'BETANAL 160' 0,6 
(*a)

 - 1,5 + TRAMAT 500' 0,15 - 0,4
 (*b)

 + olie 0,5 - 1 
(*c)  

'+'Safari' 
(*1)

'BETANAL 160' 0,6 
(*a)

 - 1,5 + TRAMAT 500' 0,15 - 0,4 
(*b)

 + olie 0,5 - 1 
(*c)  

Bingelkruid, melganzevoet, hondspeterselie, gevlekte 
scheerling, zwaluwtong, varkensgras, perzikkruid, 
zwarte nachtschade, kruiskruid en kleefkruid

'BETANAL 160' 0,6 
(*a)

 - 1,5  + TRAMAT 500' 0,15 - 0,4
 (*b)

 + olie 0,5 - 1 
(*c)  

''BETANAL 160' 0,6 
(*a) 

- 1,5 + TRAMAT 500' 0,15 - 0,4
 (*b) 

+ olie 0,5 - 1 
(*c) 

 +'Safari'
 (*1)

Zwarte nachtschade, hanepoot                                 'BETANAL 160' 0,6 
(*a)

 - 1,5 + TRAMAT 500' 0,15 - 0,4
 (*b)

 + olie 0,5 - 1 
(*c)  

papegaaiekruid, opslag van koolzaad en facelia, 
melkdistel, veerdelig tandzaad, stekelnoot, Herik, 
knopherik, koolzaadopslag, varkensgras, kamille, 
b lk d

 

Verwachte dominante flora Product Dosis/ha in normale grond 

'CENTIUM'
(*2)

50-75 ml/ha

(+‘GOLTIX') (+1,5 à 2 l of kg/ha) 

Kamille (sterke aanwezigheid) 
of ‘GOLTIX’ 

(*3) 
2 kg of l/ha

 (*1)

hondspeterselie, kamille, kleefkruid
'KEZURO'

 (*4)3 l/ha

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

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

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

(*2) 'Centium' : afgeraden als VO in lichte of humusarme gronden, indien veel regen. Max. 200 ml 
Centium in VO en NO samen. 

(*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)

'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 oliën met formuleringstype EW: 1l in max 150l/ha, 4 
toepassingen per teelt (vb. Gaon, Zarado). 

CONTACTMIDDELEN 
Componenten "F" en "A" 

Klassieke flora : flora die hieronder niet vermeld staat'BETANAL 160' 0,6 
(*a)

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

+'TRAMAT 500' 0,15 - 0,4 
(*b)  

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

+ olie 0,5 - 1 
(*c)

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

Melganzevoet 
(*a)

, melde, varkensgras,
 
kamille, 

duivenkervel, akkerviooltje 
'BETANAL 160' 0,6 

(*a)
 - 1,5 + TRAMAT 500' 0,15 - 0,4

 (*b)
 + olie 0,5 - 1 

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

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

(*d) 
0,3 - 0,5 l 

Hondspeterselie, gevlekte scheerling,'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 

of 'FRONTIER' 
(*d) 

0,3 - 0,5 l 

of 'CENTIUM'-'FRONTIER'
 (*4)

50 ml + 0,3 - 0,4 l
 'DUAL'

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

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

(*d) 
0,3 - 0,5 l 

     'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 

CENTIUM'
(*4)50 ml

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

(*3) 
+ max. 150 ml

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

0,3 - 0,5 l 

Papegaaiekruid                                   of 'CENTIUM'-'FRONTIER'
 (*4)

50 ml + 0,3 - 0,4 l

     'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 

Matrigon
 (2)

0,5l

(*3) 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.
(*4) 'CENTIUM' kan toegepast worden vanaf het 4-6 blad stadium van de biet in menging met 'Betanal' en 'Tramat' (best SC/SE formuleringen).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' 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 te laten tussen een FAR behandeling met 'CENTIUM' en de toepassing van een grassenmiddel. 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. 

(*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.

(*1) 'Safari' niet toepassen voor 70% opkomst van de bieten, dosis op dat moment max. 15 g. Nadien 15 of 20g/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 'Frontier').

(*2) Matrigon toegepast vanaf het 1-bladstadium van het onkruid en vanaf het 2-bladstadium van de biet en bij groeizaam weer. 

'BETANAL 160' 0,6
 (*a)

 - 1,5 + TRAMAT 500' 0,15 - 0,4 
(*b)

 + olie 0,5 - 1 
(*c)   Hondspeterselie, gevlekte scheerling, veerdelig 

tandzaad, stekelnoot en doornappel

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" 

'BETANAL 160' 0,6 
(*a)

 - 1,5 + TRAMAT 500' 0,15 - 0,4
 (*b)

 + olie 0,5 - 1 
(*c)  

'+'Safari' 
(*1)

'BETANAL 160' 0,6 
(*a)

 - 1,5 + TRAMAT 500' 0,15 - 0,4 
(*b)

 + olie 0,5 - 1 
(*c)  

Bingelkruid, melganzevoet, hondspeterselie, gevlekte 
scheerling, zwaluwtong, varkensgras, perzikkruid, 
zwarte nachtschade, kruiskruid en kleefkruid

'BETANAL 160' 0,6 
(*a)

 - 1,5  + TRAMAT 500' 0,15 - 0,4
 (*b)

 + olie 0,5 - 1 
(*c)  

''BETANAL 160' 0,6 
(*a) 

- 1,5 + TRAMAT 500' 0,15 - 0,4
 (*b) 

+ olie 0,5 - 1 
(*c) 

 +'Safari'
 (*1)

Zwarte nachtschade, hanepoot                                 'BETANAL 160' 0,6 
(*a)

 - 1,5 + TRAMAT 500' 0,15 - 0,4
 (*b)

 + olie 0,5 - 1 
(*c)  

papegaaiekruid, opslag van koolzaad en facelia, 
melkdistel, veerdelig tandzaad, stekelnoot, Herik, 
knopherik, koolzaadopslag, varkensgras, kamille, 
blkd
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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, 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 4-6 bladeren). Wiedeg werkzaam op kiemende onkruiden 
(witte draad stadium)

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)

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; 'Goltix' = metamitron (G);  'Matrigon' = clopyralid;'Tramat' = ethofumesaat (T); 'Venzar' = lenacil;  'Frontier'  
= dimethenamide-P (Fr); 'Safari' = triflusulfuron-methyl 50WG; ' Centium' = clomazone;  'Goltix Queen' = metamitron + 
quinmerac

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

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 (*6) 

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

'KEZURO' 0,75-1,0 l 1-1,25 l 1-1,5 l 3,5 l (*6)

'CENTIUM' 0,04 - 0,05 0,2 (*3)

of ‘DUAL' 0,5 - 0,65 l 1,3 l 

of 'FRONTIER' 0,35 - 0,5 l 1,0 l 

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

FAR-DOSIS (aan te passen aan het onkruidstadium)

STADIUM VAN HET ONKRUID (*1)

(volgens de erkenningen in maart 2022)

F 

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

(*3) Dosis clomazon is beperkt tot 72 g/teelt. (*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.

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 ! 

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 - 1-1,5 1.5

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

Wilde haver 2 x 0,5 1 2 2 x 0,4 1-1,2 0.5 - 1.5 - 1,25-1,5 1.5

Graan (opslag) 2 x 0,5 1 2 - 0,75-1 0.5 - 1.5 - 1,25-1,5 2.25

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

- 2 x 1,5 3 2 x 1,5 3 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. 
- 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) 

 

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, 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 4-6 bladeren). Wiedeg werkzaam op kiemende onkruiden 
(witte draad stadium)

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)

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; 'Goltix' = metamitron (G);  'Matrigon' = clopyralid;'Tramat' = ethofumesaat (T); 'Venzar' = lenacil;  'Frontier'  
= dimethenamide-P (Fr); 'Safari' = triflusulfuron-methyl 50WG; ' Centium' = clomazone;  'Goltix Queen' = metamitron + 
quinmerac

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

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/SE0,6 - 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 (*6) 

'GOLTIX QUEEN'0,75-1,0 l1-1,5 l1,5-2 l6 l (*6) 

'KEZURO'0,75-1,0 l1-1,25 l1-1,5 l3,5 l (*6)

'CENTIUM'0,04 - 0,050,2 (*3)

of ‘DUAL'0,5 - 0,65 l 1,3 l 

of 'FRONTIER'0,35 - 0,5 l 1,0 l 

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

FAR-DOSIS (aan te passen aan het onkruidstadium)

STADIUM VAN HET ONKRUID (*1)

(volgens de erkenningen in maart 2022)

F 

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

(*3) Dosis clomazon is beperkt tot 72 g/teelt. (*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.

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 ! 

FOCUS 

Plus(b)ELOGE  (d)PANTERA 

Actieve stofcycloxydimhaloxyfop-P-methylquizalofop-P-tefuryl
lagevollevollelagevollevollelagevollelagevollevolle
dosis dosis dosis dosisdosis dosis dosis dosis dosis dosis dosis 

Duist 12- 0,75-1 0.52 x 0,51- 1-1,51.5

Hanepoot2 x 0,512- 0,75-1 0.52 x 0,51- 1-1,51.5

Wilde haver 2 x 0,5 122 x 0,4 1-1,2 0.5-1.5- 1,25-1,51.5

Graan (opslag)2 x 0,512- 0,75-1 0.5-1.5- 1,25-1,52.25

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

Windhalm2 x 0,5 1- 0,75-1 0.5-1.5- 1-1,51.5

Straatgras éénjarig2 x 0,5 1- - ---- - - - 

Kweekgras - 
2,5 of 2 x 

1,25 
4- 

1,5 of 2 x 
0,75

-2 x 1,532 x 1,532.25

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. 
- 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)

clethodimpropaquizafopfluazifop-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) 

 

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, 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 4-6 bladeren). Wiedeg werkzaam op kiemende onkruiden 
(witte draad stadium)

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)

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; 'Goltix' = metamitron (G);  'Matrigon' = clopyralid;'Tramat' = ethofumesaat (T); 'Venzar' = lenacil;  'Frontier'  
= dimethenamide-P (Fr); 'Safari' = triflusulfuron-methyl 50WG; ' Centium' = clomazone;  'Goltix Queen' = metamitron + 
quinmerac

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

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 
(*6) 

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

'KEZURO' 0,75-1,0 l 1-1,25 l 1-1,5 l 3,5 l 
(*6)

'CENTIUM' 0,04 - 0,05 0,2
 (*3)

of ‘DUAL' 0,5 - 0,65 l 1,3 l 

of 'FRONTIER' 0,35 - 0,5 l 1,0 l 

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

FAR-DOSIS (aan te passen aan het onkruidstadium)

STADIUM VAN HET ONKRUID 
(*1)

(volgens de erkenningen in maart 2022)

F 

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

(*3) Dosis clomazon is beperkt tot 72 g/teelt. (*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.

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 ! 

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 - 1-1,5 1.5

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

Wilde haver 2 x 0,5 1 2 2 x 0,4 1-1,2 0.5 - 1.5 - 1,25-1,5 1.5

Graan (opslag) 2 x 0,5 1 2 - 0,75-1 0.5 - 1.5 - 1,25-1,5 2.25

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

- 2 x 1,5 3 2 x 1,5 3 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. 
- 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) 

 

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, 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 4-6 bladeren). Wiedeg werkzaam op kiemende onkruiden 
(witte draad stadium)

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)

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; 'Goltix' = metamitron (G);  'Matrigon' = clopyralid;'Tramat' = ethofumesaat (T); 'Venzar' = lenacil;  'Frontier'  
= dimethenamide-P (Fr); 'Safari' = triflusulfuron-methyl 50WG; ' Centium' = clomazone;  'Goltix Queen' = metamitron + 
quinmerac

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

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/SE0,6 - 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 
(*6) 

'GOLTIX QUEEN'0,75-1,0 l1-1,5 l1,5-2 l6 l 
(*6) 

'KEZURO'0,75-1,0 l1-1,25 l1-1,5 l3,5 l 
(*6)

'CENTIUM'0,04 - 0,050,2
 (*3)

of ‘DUAL'0,5 - 0,65 l 1,3 l 

of 'FRONTIER'0,35 - 0,5 l 1,0 l 

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

FAR-DOSIS (aan te passen aan het onkruidstadium)

STADIUM VAN HET ONKRUID 
(*1)

(volgens de erkenningen in maart 2022)

F 

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

(*3) Dosis clomazon is beperkt tot 72 g/teelt. (*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.

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 ! 

FOCUS 

Plus
(b)ELOGE  

(d)PANTERA 

Actieve stofcycloxydimhaloxyfop-P-methylquizalofop-P-tefuryl
lagevollevollelagevollevollelagevollelagevollevolle
dosis dosis dosis dosisdosis dosis dosis dosis dosis dosis dosis 

Duist 12- 0,75-1 0.52 x 0,51- 1-1,51.5

Hanepoot2 x 0,512- 0,75-1 0.52 x 0,51- 1-1,51.5

Wilde haver 2 x 0,5 122 x 0,4 1-1,2 0.5-1.5- 1,25-1,51.5

Graan (opslag)2 x 0,512- 0,75-1 0.5-1.5- 1,25-1,52.25

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

Windhalm2 x 0,5 1- 0,75-1 0.5-1.5- 1-1,51.5

Straatgras éénjarig2 x 0,5 1- - ---- - - - 

Kweekgras - 
2,5 of 2 x 

1,25 
4- 

1,5 of 2 x 
0,75

-2 x 1,532 x 1,532.25

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. 
- 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)

clethodimpropaquizafopfluazifop-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) 
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•  Fungicidenfamilie met 
innoverende Leafshield 
formulering

• Betere ziektebestrijding  

• Langere werkingsduur

•  Sterkere stresstolerantie 

• Alle graangewassen

Hogere opbrengsten  
met een fungicide 
op basis van  
Xpro technologie

Gedeponeerd handelsmerk Bayer Group. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig.  
Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Voor verdere productinformatie 
met inbegrip van gevaarzinnen en symbolen, raadpleeg www.fytoweb.be.

Bayer CropScience SA-NV
J.E. Mommaertslaan, 14- 1831 Diegem 

www.cropscience.bayer.be

Hogere suikerprijzen voor de consument,  
maar grote verschillen tussen landen
De consumentenprijzen in januari 2022 voor de belangrijkste voedings-
producten zijn allemaal gestegen ten opzichte van december 2021 en ten 
opzichte van vorig jaar. Voor suiker is de prijsstijging eerder gematigd.

Elke maand geeft de Europese Commissie een overzicht van de prijsgegevens voor de meest 
representatieve landbouwproducten en levensmiddelen voor de consument in de EU.

De stijging van de consumentenprijzen in januari 2022 varieert sterk naargelang van het 
voedingsmiddel en het land. Gemiddeld voor de EU steeg de prijs van suiker het minst (1% ten 
opzichte van december 2021 en 2,7% op een jaar tijd), terwijl de prijzen van oliën en vetten de 
pan uit swingen (3,1% meer op een maand tijd en 14,4% ten opzichte van vorig jaar)! Ook voor 
groenten, granen en fruit zijn de prijzen in één jaar tijd fors toegenomen, met respectievelijk 
6,8%, 5,6% en 4,9%.

De evolutie van de consumentenprijzen voor suiker verschilt sterk van land tot land. Twee 
groepen landen zitten onder het gemiddelde van 2,7%. Het zijn de Scandinavische landen, waar 
suiker 0,5 tot 1,7% duurder wordt en de Mediterrane landen met stijgingen tussen 0,9 en 2,2%.

In België en de buurlanden stijgen de consumptieprijzen voor suiker in een bescheiden tempo: 
1,4% in Luxemburg, 2,3% in België, 3% in Duitsland en 3,7% in Nederland. Frankrijk is de 
uitzondering: de consument 
betaalt dezelfde prijs als 
vorig jaar!

De suikerprijs klimt het 
sterkst in de Baltische 
landen: tussen 4,3% en 6,7% 
en vooral in de landen van 
Midden-Europa wordt suiker 
fors duurder: 4,1% in 
Slowakije en 7,4% in 
Bulgarije. ■

Bron: ec.europa.eu/info/
food-farming-fisheries
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EU-27: Procentuele prijsstijgingen
Januari 2022 in vergelijking met 
december 2021 en januari 2021 

maandelijks jaarlijks

Wereldsuikerprijs stijgt
De Russische invasie in Oekraïne zet de grondstoffenmarkten, waaronder ook de suikermarkt, 
op scherp. 

Op de wereldmarkt is de prijs van witte suiker, die de afgelopen vier maanden schommelde rond de 440 euro/ton, 
in een paar dagen tijd met 30 euro/ton gestegen. Het gemiddelde over de eerste vier dagen van maart bedroeg 

470 euro/ton. De prijs van witte suiker op de termijnmarkt (mei 2022) is ook gestegen tot 468 euro/ton.

De prijs van ruwe suiker op de wereldmarkt schoot de hoogte in. De uitvoer uit Braziliaanse havens bereikte in februari 
2022 bijna een miljoen ton, een record voor deze tijd van het jaar.

De vraag is of de prijzen op dat hoge niveau zullen blijven. Fundamenteel gezien is het aanbod wereldwijd minder 
krap: de Braziliaanse oogst begint in april en de Internationale Suikerorganisatie (ISO) heeft haar raming van het 
wereldwijde tekort voor de campagne 2020/21 bijgesteld tot 1,9 miljoen ton suiker, wat 0,7 miljoen ton minder is dan 
in november 2021. De neerwaartse herziening van het mondiale tekort is hoofdzakelijk het gevolg van een lagere 
verbruiksprognose tot 172,4 miljoen ton ten opzichte van de vorige raming van 173 miljoen ton die drie maanden 
geleden werd gepubliceerd. 

Voor de komende Braziliaanse campagne zou de verwerking van suikerriet meer gericht kunnen zijn op de productie 
van ethanol. Handelaren verwachten dat het Braziliaanse staatsoliebedrijf Petrobras een verdere stijging van de 
benzine prijs zal aankondigen, waardoor ethanol in benzinestations beter zal kunnen concurreren met benzine.

Europese markt
De werkelijke impact van de oorlog in Oekraïne op de EU-suikerprijzen voor februari-maart 2022 zal pas in mei-juni 
door het prijzenobservatorium worden meegedeeld. Voor januari 2022 werden nog geen prijzen bekendgemaakt.  
Ter herinnering: de EU-verkoopprijs van suiker onder een contract af fabriek bedroeg gemiddeld 422 euro/ton.

De gemiddelde regionale prijzen voor december 2021 evolueerden als volgt:
- Noord- en Midden-Europa: 412 euro/ton; 
- West-Europa (BE, FR, NL, DE): 411 euro/ton;
- Mediterraan Europa: 512 euro/ton.

De door Platts Kingsman meegedeelde spotprijzen voor de West-Europese regio (BE, FR, NL, DE) stegen van 601 euro/
ton (geleverd) in de eerste week van februari tot 651 euro/ton (geleverd) eind februari. Deze prijzen zijn moeilijk te 
vergelijken met de verkoopprijzen in de EU, aangezien zij betrekking hebben op zeer kleine hoeveelheden en de 
leveringskosten omvatten. ■

EU-27: Procentuele prijsstijgingen
januari 2022 in vergelijking met
december 2021 en januari 2021
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Egypte evalueert zijn strategische reserves
Egypte bereidt zich voor op een forse stijging van de grondstofprijzen, 
onder meer voor tarwe, door de aanval van Rusland op Oekraïne, 
volgens Ahram. De suikervoorziening is een minder groot probleem 
aangezien de suikerriet- en suikerbietenoogst respectievelijk in januari 
en februari zijn begonnen en de lokale productie 90% van de behoeften 
van het land zal dekken. De regering raamt de strategische suikerreserves 
op 4,5 maanden verbruik. ■
EU : 9 suikerfabrieken gesloten sinds einde 
van de quota.
In 2020/21 werden in de EU acht suikerfabrieken gesloten, de grootste 
jaarlijkse daling sinds de herstructurering van 2006-2009, zo blijkt uit 
het nieuwe verslag over de Europese suikerstatistieken 2020/21 van de 
Europese organisatie van suikerproducenten (CEFS). Vier fabrieken 
verdwenen in Frankrijk, twee in Duitsland, één in Kroatië en één in 
Griekenland. Sinds het einde van het verkoopseizoen 2020/21 werd nog 
een fabriek gesloten, in Osijek, Kroatië. In de campagne 2020/21 waren 
90 fabrieken operationeel in de EU, naast vier in het Verenigd Koninkrijk 
en twee in Zwitserland. ■

ORSO: stroop op basis van biologische bieten uit Haspengouw

Sinds december wordt een stroop op basis van 
biologische bieten uit Haspengouw in biowinkels 

verkocht onder de naam ORSO. Deze stroop, die qua 
textuur lijkt op karamelsaus of Luikse stroop maar 
vloeibaarder is, wordt op de markt gebracht door een 
groep van veertien Haspengouwse landbouwers uit de 
biologische sector. De naam is geïnspireerd op de naam 
van de groep “ORganic SOwers”, die achter het project 
zit. De Bietplanter nam contact op met Pierre Le Maire, 
voorzitter van ORganic SOwers, om een woordje uitleg 
te verschaffen over dit product.

Hoe is het idee ontstaan om biologische 
suikerbieten te telen in Haspengouw?
Aanvankelijk wilden we een nieuw gewas in de rotatie opnemen. 
Langere vruchtwisselingsperioden zijn zeer belangrijk in de biologische 
landbouw om een goede bodemkwaliteit te bereiken en onkruid en 
plagen gemakkelijker te bestrijden. Waarom dan voor bieten gekozen? 
Omdat Haspengouw de historische bakermat van de biet is en wij met 
dit gewas vertrouwd waren. 

In 2018 werden de eerste biologische bieten gezaaid of eerder verplant. 
In het begin hebben wij gekozen voor verplanting op het veld om over 
een plantje te kunnen beschikken dat al goed ontwikkeld was. Hierdoor 
was het mogelijk het later te planten en in goede omstandigheden, 
zodat het loof zich snel kon ontwikkelen en de concurrentie met onkruid 
kon worden beperkt. Op dit moment, na in een proef meer gevorkte 
wortels na het verplanten te hebben vastgesteld, gaan we in de richting 
van ter plaatse zaaien. Er wordt laat gezaaid, vanaf half april, om 
bladluizenplagen vroeg in het seizoen te vermijden en om de 
ontwikkeling van onkruid te beperken door de periode tussen het 
zaaien en het sluiten van de rijen te verkorten. Zaaien moet zo 
gelijkmatig mogelijk gebeuren om kale plekken te voorkomen en men 
moet de snelste rassen kiezen. In de biologische landbouw is de keuze 
aan pesticidevrije bietenzaden helaas vrij beperkt.

Hoe wordt onkruid aangepakt?
Net als bij andere biologische teelten blijft onkruidbestrijding moeilijk, 
maar met de know-how die in de loop der jaren met andere teelten is 
verworven, is het mogelijk. Er is niet echt een standaardpatroon. Elke 
tussenkomst is het resultaat van een beslissing die wordt genomen naar 
gelang van het onkruid, het weer, de beschikbaarheid van gereedschap 
en de contractant, het stadium van de biet en de kosten/baten ver-
houding.

Afhankelijk van de toestand van het perceel, kan men beginnen met het 
thermisch wieden net voor de zaailingen opkomen. Deze behandeling 
kost tussen 300 en 400 €/ha met machines die in de biologische uien- 
en wortelteelt worden gebruikt. 

Na de opkomst wordt tussen de rijen geschoffeld met precisieapparatuur 
(camera, enz.). Deze operatie wordt uitbesteed. De schoffelmachine, die 

op 12 rijen werkt, volgt de sporen van de 
zaaimachine om de rijen bieten zo goed 
mogelijk te volgen. Dit vereist een uiterst 
nauwkeurige afstelling. 

Het schoffelen in de rijen gebeurt  in 
verschillende fasen totdat de rijen gesloten 
zijn. De wiedeg wordt ook gebruikt zodra 
het stadium van het bietengewas het 
toelaat. Daar komen nog de kosten bij van 
handmatig schoffelen die sterk variëren: 
van minimaal 500 euro per hectare tot 
3.000 euro per hectare in de moeilijkste 
gevallen. Het aantal werkgangen en de manier van schoffelen hangen 
af van de onkruidvervuiling en de groeisnelheid van de bieten en het 
onkruid.

En het ongedierte?
Het eerste bestrijdingsmiddel is later aanplanten en langere rotaties. Op 
akkers waar al enkele jaren geen insecticiden zijn gebruikt, is er minder 
plaagdruk. Toch is het grootste probleem in de biologische bietenteelt 
de vergelingsziekte. In geval van zware aantasting zijn er geen 
oplossingen aangezien alle chemische behandelingen verboden zijn. 

Het effect van vergeling op de opbrengst kan aanzienlijk zijn. Tot nu toe 
hebben we aanvaardbare rendementen behaald. Vorig jaar, een goed 
jaar, hebben we een opbrengst van 60 ton bieten aan 17°Z gehaald op 
een perceel van één hectare. Er is een risico van fluctuerende op-

brengsten en de rentabiliteit moet over een langere periode worden 
bekeken.  

En hoe verloopt de marketing?
Biologische bieten produceren is één ding. Maar men moet deze 
biologische bietenproductie uiteraard ook kunnen valoriseren. 

Daarom hebben we andere producenten in de buurlanden om 
informatie gevraagd, en tijdens onze ontmoetingen werd duidelijk dat 
de verwerking van bieten tot stroop de beste optie was. De stroop kan 
rechtstreeks op de markt worden gebracht en het produceren ervan 
verloop eenvoudiger dan de productie van gekristalliseerde suiker, 
omdat de meest energieverbruikende fases van kristallisatie en 
verdamping niet nodig zijn.

Na deze prospectiefase werden contacten gelegd met verschillende 
stroopfabrieken om te komen tot een produkt dat klaar was om op de 
markt te worden gebracht. 

Marketing is een andere, maar even belangrijke uitdaging. Een aantal 
mensen van de groep heeft zich met deze taak beziggehouden: het 
vinden van afzetmogelijkheden, distributie, promotie, enz. 

De eerste moeilijkheid is dat biologische bietenstroop een nieuw 
product is. Het is daarom noodzakelijk consumenten vertrouwd te laten 
raken met deze nieuwigheid. De redenen om ons product te kopen zijn 
legio: het is een uniek zoetmiddel, biologisch, lokaal en energiezuinig. 
Het kan op vele manieren worden gebruikt: als saus bij pannenkoeken 
en ijsjes, ... of ter vervanging van suiker in vele recepten.

De stroop wordt verkocht in grote verpakkingen voor verwerkers 
(brouwerij-restaurants, chocoladefabrieken, enz.) en in flessen die 
“squeeze” worden genoemd. De conditionering wordt uitgevoerd in een 
beschutte werkplaats in de regio.

ORSO stroop is verkrijgbaar in biologische verkooppunten omdat hij 
wordt gedistribueerd door het distributieplatform Interbio, dat bio-
winkels bevoorraadt en waar hij kan worden besteld. Onze stroop is het 
proeven meer dan waard!■ORSO bietensiroop is verpakt in squeezeverpakkingen, 

klaar voor gebruik.

ORSO biologische stroop werd gelanceerd door «ORganic SOwers», een groep van  
14 Belgische biologische boeren.

Suikersector moet diversifiëren volgens 
Rabobank
Volgens een recente studie van de Rabobank zijn suikerondernemingen 
over de hele wereld op zoek naar diversificatie van hun activiteiten. 
Deze kwestie staat centraal in de strategische besprekingen. De reden 
hiervoor is een combinatie van factoren: de onzekerheid omtrent de 
toekomstige groei van het suikerverbruik, de focus op duurzame 
ontwikkeling en hernieuwbare energie en de cyclische stijging van de 
wereldsuikerprijzen.

In de studie worden de diversificatiemogelijkheden voor suiker-
ondernemingen onderzocht op het vlak van schone energie, her-
nieuwbare chemicaliën en bioplastics, fermentatie en alternatieve 
zoetstoffen. Er kunnen vier belangrijke conclusies worden getrokken:
- waar het energiebeleid gunstig is, is de productie van duurzame 

energie een aantrekkelijke optie;

- er zal waarschijnlijk sterke concurrentie zijn voor suiker als grondstof 
in een aantal opkomende diversificatiemogelijkheden op het gebied 
van hernieuwbare chemicaliën en bioplastics;

- partnerschappen en samenwerkingsverbanden zullen belangrijker 
zijn dan ooit als suikerondernemingen een duurzame waarde willen 
ontlenen aan opkomende trends in hernieuwbare chemicaliën, bio-
plastics en alternatieve zoetstoffen, en willen evolueren naar een  
diversificatiemodel type “bioraffinaderij”;

- er zullen mogelijk ook meer R&D-uitgaven nodig zijn om actief “bio-
raffinage-opportuniteiten” te onderzoeken en na te streven die ver-
der gaan dan de meer traditionele diversificatiemogelijkheden.

Volgens de Rabobank zou het voor riet- en bietsuikerondernemingen 
mogelijk zijn om hernieuwbare energie en duurzaamheid centraal te 
stellen in de economische activiteit en tegelijkertijd meer gediversi-
fieerde en duurzame bedrijfsmodellen te creëren. ■
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Het KBIVB, bemand met een jong team, viert zijn negentigste verjaardag

Dit jaar telt het KBIVB 90 lentes. Negentig jaar onderzoek en innovatie. Het bieteninstituut zal deze verjaardag in de kijker plaatsen eind september door een demoplatform te 
organiseren. Maar De Bietplanter stelt u nu al graag het bevlogen en vernieuwde team van het KBIVB voor. Wie doet wat? Wat zijn de huidige onderzoeksthema’s? 

Heidi Pittomvils
Heidi Pittomvils werd twee jaar 
geleden aangeworven als hoofd 
van het KBIVB. Haar opdracht 
bestaat erin de werking van het 
instituut te beheren, het team te 
coördineren en als tussenpersoon 
te fungeren tussen het KBIVB en de 
buitenwereld in de ruimste zin (con-
tacten met administratieve en poli tieke 
instanties, fondsenwerving, enz.). Zij moet 
ervoor zorgen dat onderzoeksprojecten worden aanvaard en uit-
gevoerd, zodat elke projectleider zich volledig aan zijn onderzoek kan 
wijden. Haar opleiding bedrijfskunde en management komen goed van 
pas. Heidi heeft bovendien 26 jaar beroepservaring in twee Luikse 
bedrijven waar ze verschillende functies heeft bekleed, eerst als 
management assistent en daarna als directeur. Ze heeft geen 
landbouwkundige achtergrond, maar weet goed wat er leeft in de 
tuinbouw. In haar familie is fruitteelt namelijk uitgegroeid van een 
hobby tot een echte passie.

André Wauters
Een medewerker die al onze 
planters kennen is uiteraard 
André Wauters. Met bijna 33 jaar 
dienst, heeft André een uit-
gebreide kennis opgebouwd in 
alle domeinen van het onderzoek. 
Hij is het geheugen van het 
instituut en dankzij zijn ervaring is 
hij een referentie en steun voor de 
andere onderzoekers in het KBIVB. Zijn 
werkterrein is bietenzaad en -rassen, met inbegrip van de controle van 
de zaadloten en het toezicht op de officiële rassenproeven.

Kathleen Antoons
Kathleen Antoons is bio-ingenieur 
van opleiding en werkt al bijna 4 
jaar voor het KBIVB. Zij volgt alle 
proeven met betrekking tot de 
bestrijding van plagen en 
bladziekten. Met de afschaffing 
van de neonicotinoïden is de 
bestrijding van vergeling een van de 
belangrijkste onderzoeksgebieden van 
het KBIVB geworden. De opvolging van de 
percelen begint bij het zaaien met het tellen van bladluizen en wordt 
voortgezet met de waarnemingen van virale vergeling en bladziekten.

Samen met de techniekers realiseert Kathleen de waarnemingen, 
tellingen en bespuitingen. Zij voert ook enkele proeven uit voor derden 

om de doeltreffendheid van nieuwe moleculen te testen. Kathleen 
organiseert ook veldbezoeken en werkt samen met universiteiten aan 
onderzoeksprojecten: het vergelingsproject “ViroBett” met het Waals 
onderzoeksinstituut voor landbouw CRA-W en het cercosporiose-
project “BetaProTech” met de Universiteit van Luik en AgrOptimize.

Sanne Torfs 
Sanne Torfs werd begin 2020 aan-
geworven. Zij is doctor in de 
landbouwwetenschappen en de 
biotechniek en is hoofdzakelijk 
ver ant woordelijk voor de 
o nkruid  bestrijdings proeven in 
bieten en de cichorei proeven in 
het kader van het PVBC (Programma 
Voor lichting Biet Cichorei). De meest 
intense werkperiode begint vanaf het zaaien 
tot het sluiten van de rijen. Buiten deze periode gebruikt zij haar des-
kundig heid op het gebied van laboratoriumtechnieken om bepaalde 
laboratorium procedures te ontwikkelen voor de opsporing van 
cercosporiose.

Eline Vanhauwaert
Eline Vanhauwaert is bio-ingenieur 
van opleiding. Zij werkt sinds 2020 
bij het KBIVB en is gespecialiseerd 
in de monitoring van ziekte-
resistentie, met name vergeling 
en cercosporiose. Zij werkt 
samen met André Wauters aan de 
rassenproeven op resistentie en 
tolerantie. Eline beheert het waar-
schuwings systeem en het netwerk van 
observatievelden. Zij centraliseert en analyseert alle veldwaarnemingen 
die worden doorgegeven door de aan de bieten verbonden instituten 
en verenigingen en door een dertigtal landbouwers die deelnemen aan 
het waarnemingsnetwerk (opvolging van de tellingen, verwerking van 
de gegevens en landbouwers informeren over de stand van zaken).

Chloé Dufrane
Chloé Dufrane, een in Gembloux 
afgestudeerde bio-ingenieur, 
werd recent aangeworven. Ze 
werkt samen met Kathleen aan 
het “ViroBett” onderzoeksproject. 
Een project gesteund door het 
Waalse Gewest om de dynamiek 
van de verspreiding van vergelings-
virussen te begrijpen en alternatieve 

oplossingen te zoeken. Zij is ook betrokken bij het BetaProTech-project 
dat in samenwerking met de Universiteit van Luik en AgrOptimize 
wordt uitgevoerd om een voorspellings- en waarschuwingsmodel voor 
schimmelziekten bij bieten te ontwerpen en te valideren. Dit project, 
dat in 2018 van start ging, is voor drie jaar verlengd. Een van de 
doelstellingen van BetaProTech is het ontwerpen van een voorspellend 
model voor cercosporiose-infecties op basis van fytotechnische en 
meteorologische criteria.

Johan Keleman
Johan Keleman is al 32 jaar in dienst 
en heeft een sterke terrein-
expertise op gebouwd. Tot zijn 
vele activi teiten behoren de 
coör dinatie van alle proefvelden 
en de planning van de organisatie 
van het veldwerk en de proef-
analyses. Hij beslist welke investe-
ringen in machines en uitrusting nodig 
zijn. Johan is ook degene die op zoek gaat naar 
de velden waar de proeven worden uit gevoerd. Hij is de contactpersoon 
tussen de landbouwers-proefhouders en het KBIVB.

Andere samenwerkingen
Uiteraard dient ook vermeld te worden dat een twaalftal medewerkers, 
bestaande uit techniekers en wetenschappelijke en administratieve 
assistenten, het werk van de hierboven genoemde projectleiders van 
het KBIVB aanvullen voor de waarnemingen, de veldbehandelingen en 
het laboratorium- en administratief werk.

Daarnaast mogen we ook de proeven niet vergeten die in samenwerking 
met andere buitenlandse onderzoeksinstellingen (Duitsland, Nederland, 
de Scandinavische landen, Frankrijk, enz.) binnen COBRI en IIRB worden 
gerealiseerd. Momenteel wordt in elk land dezelfde onderzoeksproef 
naar vergeling uitgevoerd met een van de vier vergelingsvirussen.

In de toekomst zou met steun van het Vlaamse Gewest een nieuw 
onderzoeksproject kunnen worden opgestart in het kader van het 
innovatieprogramma (VLAIO). Dit project, dat tot doel heeft alternatieve 
methoden voor de bestrijding van vergeling te testen (strokenteelt met 
planten die bladluizen aantrekken om de aantasting van bieten te 
vertragen, enz. ). Het zal worden uitgevoerd in samenwerking met de 
universiteit van Leuven en het ILVO (Instituut voor onderzoek op het 
gebied van landbouw, visserij en voeding). ■

Let op de beperkingen na gebruik van met neonics gecoate zaden! 
Sinds 2019 heeft de federale overheid elk jaar een 
noodtoelating van 120 dagen verleend voor het uit-
zaaien van zaden die behandeld werden met neo-
nicotinoïden. 

In eerste instantie was deze van toepassing op zaaizaad van suikerbie-
ten, wortelen, slasoorten en andijvie gecoat met clothianidin (PON-

CHO) en thiamethoxam (CRUISER), maar dit werd stelselmatig ingeperkt 
tot enkel suikerbieten. Zo werd voor 2022 enkel nog een noodtoelating 
verleend voor het uitzaaien van suikerbieten die gecoat werden met 
imidacloprid (GAUCHO 70 WS). Suikerbietzaden gecoat met GAUCHO 70 
WS mogen vanaf 15.02.2022 tot en met 14.06.2022 uitgezaaid worden 
op Belgisch grondgebied voor zover voldaan wordt aan strikte voor-
waarden.

Welke voorwaarden gelden?
Naast het feit dat de landbouwer IPM, en bij uitbreiding Vegaplan 
gecertificeerd moet zijn, dient hij zich in de vijf jaren na het gebruik van 
deze middelen aan een strikt rotatieschema te houden. Zo mogen in de 
eerste twee volgende teeltjaren geen bijenattractieve bloeiende 
gewassen op dat perceel worden uitgezaaid of geplant. Bloeiende 
groen bedekkers kunnen enkel op voorwaarde dat de bloei voorkomen 
wordt door mechanische behandeling. Gedurende de drie daarop-
volgende teeltjaren kunnen minder bijenattractieve gewassen uit-
gezaaid/geplant worden zoals bv. aardappelen, maïs of vezelvlas. 

De lijst met toegestane gewassen is gepubliceerd op Fytoweb als 
bijlage bij de vergunningen voor het gebruik van neonicotinoïden.  
Er worden enkele voorbeelden van mogelijke rotaties vermeld. 

Daarnaast dient er in het geval van pacht een verklaring bij het contract 
te worden gevoegd, waarin het al dan niet gebruik van neonicotinoïden 
wordt aangegeven. Vegaplan stelde hiervoor in samenspraak met de 
sectororganisaties een model op dat ter beschikking staat van de 
landbouwers. ■

In de handleiding van VEGAPLAN staan voorbeeldmodellen 
(Eis 4.1.16) vermeld. U kunt ze raadplegen via de volgende 
website: http://www.vegaplan.be/nl/landbouwers-loonwerkers/

standaard/handleiding/inhoud. 
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Gemiddelde prijzen van landbouwgronden in de lift
In de eerste helft van 2021 steeg de gemiddelde prijs per 
hectare van landbouwgrond in ons land met 10,3%. Dat 
blijkt uit de nieuwe Landbouwbarometer van de Fede-
ratie van het Notariaat. 

In de eerste zes maanden van 2021 klokte de gemiddelde prijs per 
hectare af op 53.760 euro, een stijging van 10,3% in vergelijking met 

het jaargemiddelde van 2020. Het gaat om de grootste stijging van de 
afgelopen vijf jaar. Notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.
be: "Net zoals bij andere soorten vastgoed zit de prijs van landbouwgrond 
in de lift. De voornaamste redenen voor deze prijsstijging: de lage 
rentevoeten en het beperkte aanbod. "In Vlaanderen bedroeg de 
prijsstijging 10,7%, in Wallonië 8%. In de periode 2016-2021 steeg de 
gemiddelde prijs na inflatie met 27,2% in Vlaanderen. In Wallonië ging 
het om een stijging van 21%. Het prijsverschil voor een hectare 
landbouwgrond tussen Vlaanderen en Wallonië neemt toe. Vandaag 
kost een landbouwgrond in Vlaanderen gemiddeld 25.800 euro meer. 

Vlaamse provincies 
Landbouwgrond was in de eerste zes maanden van 2021 het duurst in 
de provincies Antwerpen en West-Vlaanderen. Kopers betaalden er 
gemiddeld meer dan 70.000 euro per hectare. In vergelijking met 2020 
steeg de gemiddelde prijs in West-Vlaanderen met 6.000 euro. In 
Antwerpen bedroeg de stijging 9.000 euro. In de provincie Vlaams-
Brabant klom de gemiddelde prijs per hectare voor het eerst boven 

50.000 euro. De gemiddelde prijs lag er 13,4% hoger dan in 2020. 
Hiermee is Vlaams-Brabant nu de vierde duurste provincie van het land.

Waalse provincies 
In de periode 2016-2021 steeg de gemiddelde prijs het meest in de 
provincie Namen: 45,9% of 38,2% als we rekening houden met de 
inflatie. In Luik steeg de prijs dan weer het minst: 10,1% in 5 jaar, 2,4% 
na inflatie.

Oppervlakte 
Een perceel landbouwgrond is in Vlaanderen (0,9 hectare) gemiddeld 
kleiner dan in Wallonië (1,4 hectare). De provincie West-Vlaanderen is 
een uitzondering: met een gemiddelde oppervlakte van 1,4 hectare zijn 
de percelen te vergelijken met die in Luxemburg, Namen en Luik (1,3 tot 
1,5 hectare). Opvallend: de percelen die in de eerste zes maanden van 
2021 verkocht werden, waren kleiner dan in 2020. Toen bedroeg de 
gemiddelde grootte 1,9 hectare. In de eerste helft van 2021 lag dit 
gemiddelde iets meer dan een kwart lager. De kleinste percelen liggen 
in Vlaams-Brabant en Limburg (0,6 hectare). 

Notaris Bart van Opstal: “Landbouwgrond is een zeer specifieke markt 
met grote prijsverschillen per provincie en zelfs per gemeente. Niet 
verpachte grond is bijvoorbeeld veel meer waard dan pachtgrond 
waarvan de pacht nog lang loopt. De gemiddelde prijs geeft een goed 

beeld van de algemene trend, maar zegt niet per se iets over een 
specifiek perceel. Voor de prijsbepaling ervan wordt best beroep gedaan 
op een vastgoedspecialist. Zo kan een notaris uit uw regio een schatting 
geven van de prijs voor het specifieke type grond dat u koopt of 
verkoopt." ■

Bron: www.fednot.be 

Nordzucker: een campagne  
van gemiddeld 122 dagen 
Nordzucker heeft bijna 17 miljoen ton suikerbieten verwerkt, waarvan 
184.000 ton biologische suikerbieten. De gemiddelde opbrengst per 
hectare bedroeg 72,1 ton bieten met een suikergehalte van 17,7%. 

De campagne werd eind december in Finland en Litouwen afgerond. In 
Polen, Slowakije, Duitsland en Denemarken eindigde de campagne in 
januari en in Zweden eind februari. Gemiddeld voor alle fabrieken 
samen zal de bietencampagne 122 dagen duren.

In Duitsland, Denemarken en Litouwen zijn in de eerste dagen van de 
campagne biologische bieten verwerkt tot biologische suiker.

In zijn Australische fabrieken heeft Nordzucker 5,3 miljoen ton suikerriet 
verwerkt. De suikerrietopbrengst bedroeg 85 ton/ha met een suiker-
gehalte van 13,7%.■

WitRussische suikerexport voor zes 
maanden beperkt
Op 17 februari heeft de Wit-Russische regering volgens Belsat 
bekendgemaakt dat een vergunning moet worden aangevraagd voor 
de uitvoer van suiker uit het land. Voor de uitvoer van suiker uit Belarus 
naar zowel EU- als niet-EU-landen zijn voortaan grensoverschrijdende 
vergunningen vereist. Deze vergunningen gelden voor witte suiker, 
ongeacht het land van oorsprong. De toekenning of weigering van 
vergunningen zal worden beoordeeld op basis van het verschil tussen 
de middelen van het land en zijn behoeften aan suiker. ■

Verenigde Staten: twee nieuwe zoetstoffen 
op de markt in 2022
Twee nieuwe zoetstoffen met weinig of geen calorieën, brazeïne en 
tagatose, zullen dit jaar op de markt worden gebracht voor de 
suikergebruikende industrie in de VS die het percentage suiker in hun 
producten wil verlagen, aldus Food Navigator.

Brazeïne, dat calorievrij is, zal worden geproduceerd door de firma 
Sweegen. De zoetkracht ervan is 500 tot 2000 maal groter dan die van 
suiker. Het is een eiwit dat wordt gewonnen uit de vrucht van een 
Afrikaanse wijnstok en dat kan worden gebruikt in een groot aantal 
producten, van dranken tot gekookte voedingsmiddelen. Brazeïne 
moet echter met andere ingrediënten worden gecombineerd om de 
smaak van suiker en andere kenmerken na te bootsen. Sweegen is van 
plan om in andere landen over de hele wereld goedkeuring te verkrijgen.
Vanaf dit jaar zal het bedrijf Bonumose tagatose produceren, een 
zeldzame suiker met een lage glycemische index. Tagatose is 92% zo 
zoet als sucrose en heeft geen nasmaak. Zeldzame suikers worden zo 
genoemd omdat zij slechts in kleine hoeveelheden in de natuur 
voorkomen. Zo wordt tagatose in kleine hoeveelheden aangetroffen in 
sommige vruchten en granen.■

Brazilië versoepelt regelgeving pesticiden
Op 9 februari hebben Braziliaanse afgevaardigden hun goedkeuring 
gegeven aan een door president Jair Bolsonaro gesteunde ontwerpwet 
inzake het gebruik van pesticiden, die de procedures voor de toelating 
van pesticiden moet vereenvoudigen, meldt Agrafil. Volgens dit project 
wordt de beslissing overgelaten aan het ministerie van Landbouw, 
zonder dat, zoals voorheen, andere milieu- of gezondheidsautoriteiten 
worden ingeschakeld. En als een nieuw product niet binnen twee jaar 
wordt toegelaten, krijgt het automatisch een tijdelijke vergunning, op 
voorwaarde dat het al in minstens drie OESO-landen wordt gebruikt.

Tegen 2021 zullen ongeveer 550 nieuwe pesticiden op de Braziliaanse 
markt toegelaten zijn, het hoogste aantal sinds 2000. ■

India gaat belasting heffen op  
nietethanolbrandstoffen om ethanol 
te promoten
India gaat een originele methode toepassen om biobrandstoffen te 
promoten: de Indiase regering is van plan om vanaf 1 oktober 2022 een 
extra accijns in te voeren per liter brandstof die geen ethanol bevat. 

Het doel is de olie-import te verminderen, aangezien India 's werelds op 
twee na grootste importeur en consument van dit product is. Momen-
teel is India voor 85% afhankelijk van invoer om aan de binnenlandse 
vraag naar olie te voldoen.

De regering heeft ook besloten het streefcijfer van 20% ethanol in 
benzine met vijf jaar te vervroegen. Volgens S&P Global Platts zou dit 
moeten stijgen van de verwachte 10% in 2022 tot 20% in 2025.

De Indian Sugar Manufacturers Association (ISMA) raamt de Indiase 
productie in 2021/22 op 31,4 miljoen ton suiker en 3,4 miljoen ton 
suikerequivalent voor de productie van ethanol in de vorm van rietsap 
en melasse. Volgens ISMA zou de Indiase suikerconsumptie dit jaar 27 
miljoen ton bedragen. Tussen oktober 2021 en januari 2022 werd al 2,4 
miljoen ton uitgevoerd en werden al uitvoercontracten gesloten voor 
nog eens 4 miljoen ton. ■ Om het percentage suiker in producten te verlagen worden dit 

jaar twee nieuwe zoetstoffen op de markt gebracht in de VS

In de eerste helft van 2021 steeg de gemiddelde prijs per 
hectare van een landbouwgrond in ons land met 10,3%.

Net zoals bij andere soorten vastgoed zit de prijs van land-
bouwgrond in de lift, vooral als gevolg van de lage rente-
voeten en het beperkte aanbod

In Vlaams-Brabant klom de gemiddelde prijs per hectare voor het eerst boven 50.000 euro. De provincie wordt hiermee de vierde duurste 
van het land.


