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Tot en met 2012 stond op het etiket van 
gewasbeschermingsmiddelen een wettelijk 
gebruiksvoorschrift (WG) en een gebruiks-
aanwijzing (GA), samen een WGGA ge-
noemd.
Alle WGGA’s van herbiciden zijn omge-
vormd tot één nieuwe WG en zijn vanaf 
1 januari 2013 van kracht. In de nieuwe 
WG’s staat hoe vaak en hoeveel een te-
ler maximaal van het betreffende middel 
mag toepassen. Bovendien geeft het etiket 
meestal aan hoeveel dagen er minimaal tus-
sen twee bespuitingen moeten zijn.

Toepassingsfrequentie
verschilt per middel
Hoe vaak u de diverse bietenherbiciden mag 
toepassen verschilt per middel. Voor de na-
opkomsttoepassingen varieert dat van één 
tot zes. Voor sommige middelen betekent 
dit dat u ze niet in alle LDS-bespuitingen 
mag gebruiken. Dit hangt natuurlijk ook af 
van het aantal LDS-bespuitingen die u nodig 
hebt om de onkruiden te bestrijden.

Minimale interval
Voor sommige bietenherbiciden is een mi-
nimale interval van tien of veertien dagen 

tussen twee bespuitingen vereist. In het LDS 
zijn de intervallen vaak zeven tot tien da-
gen. Let dus op dat de middelen die u wilt 
gebruiken, dit mogelijk maken.

Middelen met oud etiket
Alle middelen met het oude etiket (met WG 
en GA) kunt u tot 1 juli 2015 gebruiken. 
U hebt dan niets te maken met maximaal 
aantal toepassingen of minimale interval-
len. Controleer of er een oud of een nieuw 
(alleen WG) etiket op de verpakking zit!

Nieuwe middelen in 2013
Onlangs zijn twee nieuwe herbiciden in de 
bietenteelt toegelaten: Betanal Power en 
FEMO.
Betanal Power bevat 160 gram per liter 
fenmedifam en 160 gram per liter desme-
difam. Dit middel mag u maximaal drie keer 
na opkomst gebruiken in een dosering tot 
1,0 liter per hectare per keer.
FEMO bevat drie werkzame stoffen: 51 gram 
per liter fenmedifam, 153 gram per liter me-
tamitron en 51 gram per liter ethofumesaat. 
U hoeft geen olie aan dit product toe te voe-
gen. Dit middel mag u vijf keer toepassen 
(2-4 l/ha, maximaal totaal 10 l/ha).

Lees etiket
Lees het etiket van de verpakking goed. U 
kunt zich er dan van overtuigen dat de wet 
de inzet van het middel in de bietenteelt op 
dat moment toestaat.

Peter Wilting

De in bieten toegelaten herbiciden hebben nieuwe wettelijke gebruiksvoorschriften gekregen. Hierbij 
is vastgesteld hoe vaak een teler binnen het seizoen het middel mag toepassen, de maximale hoe-
veelheid per hectare en het minimale aantal dagen tussen twee bespuitingen. Lees het etiket op de 
verpakking aandachtig!

Nieuwe wettelijke gebruiks-
voorschriften voor herbiciden

Korte tips
Hieronder een lijst met korte aan-
dachtspunten voor de komende tijd. 
Wilt u meer uitleg bij de betreffende 
tips, ga dan naar:
www.irs.nl/cosunmagazine2013.

•  Hebt u bietenzaad over? Bewaar het 
koel en droog!

•  Op de hoogte blijven van het laatste 
bietenteeltnieuws? Meldt u aan voor 
de IRS-nieuwsbrief.

•  Houd de opkomst en groei van uw 
bieten in de gaten: 

 -  let op of alle planten bovenkomen. 
Zo niet, achterhaal de oorzaak;

 -  achterblijvende plekken/rijen/stroken 
geven aan waar iets aan de hand is;

 -  controleer opkomst door telstro-
ken uit te zetten en regelmatig het 
aantal planten te tellen. Alleen op 
die manier kunt u bepalen of over-
zaaien nodig is;

 -  registreer waar problemen zich 
voordoen.

•  Raadpleeg schadedrempels om te 
bepalen of een bestrijding nodig is.

•  Pak onkruiden in het kiembladstadium 
aan.

•  De meeste lichte gronden zijn ge-
voelig voor boriumgebrek. Met een 
boriumgift van ongeveer 400 gram 
per hectare kunt u boriumgebrek 
voorkomen.

•  Let bij onkruidbestrijding goed op 
welk middel u pakt, een foutje is zo 
gemaakt.

Lees het etiket op de verpakking


