Onkruidbestrijdingsadvies 2018:
Niet-herbicidetolerante rassen (alle rassen behalve Barite en Benulite):
1. 6-8 l/ha Bonalan 1) voor zaaibedbereiding en direct inwerken in vochtige grond
2. 2,5-3,75 l/ha Kerb Flo 2) op de zaairij
3. Tijdens opkomst: 0,5-0,7 l/ha Chloor IPC 3) + 5-7 gram/ha Safari 6) + 0,5 l/ha Legurame 4)
4. Tijdens opkomst: 0,5-0,7 l/ha Chloor IPC 3) + 7-10 gram/ha Safari 6) + uitvloeier
5. Volledige opkomst: 0,5-0,7 l/ha Chloor IPC 3) + 10-15 gram/ha Safari 6) + 0,5 l/ha Legurame 4) + 40 ml/ha AZ 500 5)
evt. vanaf 1- en 2-bladstadium met resp. 60 en 100 ml/ha AZ 500 5)
evt. vanaf 2-bladstadium: 0,1 l/ha per echt blad Frontier Optima 7) of Dual Gold7)
evt. kappenspuit (glyfosaat en evt. Dual Gold) of schoffelen (herhalen tot aan gewassluiting)

Niet mengen: Safari met Dual Gold
Safari met Frontier Optima
Dual Gold met AZ 500
Frontier Optima met AZ 500

Herbicidetolerante rassen (rode toepassingen alleen in Barite en Benulite):
1. 8 l/ha Bonalan 1) toepassen op spitmachine of voor zaaibedbereiding en direct inwerken in vochtige grond
2. 2,5-3,75 l/ha Kerb Flo 2) op de zaairij
3. Tijdens opkomst: 0,5-0,7 l/ha Chloor IPC 3) + 10 gram/ha Safari 6) + 0,5 l/ha Legurame 4)
4. Tijdens opkomst: 0,5-0,7 Chloor IPC 3) l/ha + 15 gram/ha Safari 6) + uitvloeier
5. Volledige opkomst: 0,5-0,7 l/ha Chloor IPC 3) + 35 gram/ha Titus 8) + uitvloeier + 40 ml/ha AZ 500 5)
6. 1-bladstadium: 0,5-0,7 l/ha Chloor IPC 3) l/ha + 20 gram/ha Safari 6) + 0,5 l/ha Legurame 4) + 60 ml/ha AZ 500 5)
7. 2-bladstadium 0,5-0,7 l/ha Chloor IPC 3) l/ha + 35 gram/ha Titus 8)+ uitvloeier + 100 ml/ha AZ 500 5)
8. 3-bladstadium: 0,5-0,7 l/ha Chloor IPC 3) l/ha + 20 gram/ha Safari 6) + uitvloeier
9. Vanaf 2-bladstadium: 0,1 l/ha per echt blad Frontier Optima 7) of Dual Gold7)
Evt. kappenspuit (glyfosaat en evt. Dual) of schoffelen (herhalen tot aan gewassluiting)
Niet mengen: Dual Gold met AZ 500
Frontier Optima met AZ 500

Let op bij bodemherbiciden (Bonalan, Kerb Flo, AZ 500, Frontier Optima en Dual Gold):
- voldoende vocht is essentieel voor een goede werking van bodemherbiciden
- de werking kan tegenvallen bij een organische stofgehalte van meer dan 5%
1)
2)
3)
4)
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8)

De standaarddosering Bonalan is 8 l/ha, bij een lichte onkruiddruk is het advies 6 l/ha. Ook bij toepassing van Bonalan wordt Kerb Flo geadviseerd.
Kerb Flo wordt op de rij bij zaai of vollevelds na zaai geadviseerd in dosering van 2,5 l/ha. Maximaal mogelijk is 3,75 l/ha zonder na-opkomst toepassing.
De dosering op de rij mag niet worden verhoogd door omrekening van een vollevelds- naar een rijenbespuiting.
Chloor IPC niet toepassen binnen een afstand van 200 meter van bloeiende gewassen. Spuit Chloor IPC bij voorkeur 's avonds.
Legurame maximaal 2 keer toepassen met een interval van 14 dagen.
AZ 500 heeft bij voldoende vocht werking tegen o.a. kamille, klein kruiskruid en knopkruid en heeft een ondersteunende werking tegen meldensoorten.
AZ 500 toepassen als er voldoende planten staan (minimaal 140.000 per ha) of als er geen planten meer bij komen. AZ 500 niet combineren met Dual Gold of Frontier Optima.
Safari mag maximaal 4x worden toegepast met een interval van 7 dagen. De combinatie Safari met Frontier Optima en Dual Gold
wordt in niet-herbicidetolerante rassen afgeraden. De Safari-dosering is afhankelijk van de herbicidetolerantie van het ras.
Frontier Optima en Dual Gold zijn bedoeld om veronkruiding door laat kiemend onkruid tegen te gaan, inzetten vanaf 2-bladstadium van cichorei.
0,1 l Dual Gold per echt blad met maximum van 0,3 l per ha, totaal maximaal 6 toepassingen en 1,3 l per teeltcyclus, of:
0,1 l Frontier Optima per echt cichoreiblad, 3 toepassingen van maximaal 0,3 l, maximaal 0,9 l per teeltcyclus.
Vanwege mogelijk groeiremming wordt afgeraden om deze bodemherbiciden in te zetten na het 8-bladstadium, op verzadigde grond of vlak voor een zware onweersbui.
Titus: maximaal 2 toepassingen, 30-40 gram per toepassing, minimaal interval van 10 dagen en maximaal 70 gram per teelt. Bij lage relatieve luchtvochtigheid en/of
afgeharde onkruiden kan de werking tegenvallen. Spuit bij voorkeur 's ochtends op dauwvochtige onkruiden of 's avonds en altijd i.c.m. een uitvloeier.

