
INFO
 Dé herbiciden in bieten: Fiesta®,
Pyramin® DF en Frontier® Optima

BASF biedt de bietenteler een breed scala aan 

middelen om het maximale uit de bietenteelt te halen. 

Naast fungiciden als Opus® Team, Allegro® en Solubor® 

DF als boriummeststof zijn er verschillende herbiciden 

om de bieten een schone start en concurrentievrij 

groeiseizoen te bieden. De algemeen erkende basis 

voor een makkelijke onkruidbestrijding is natuurlijk 

Pyramin DF. Deze kan zowel voor opkomst als bodem-

herbide ingezet worden, en na opkomst als component 

in het LDS, waar de nadruk meer ligt op de contact-

werking. Telers ervaren Pyramin DF al jaren als een 

zekere basis voor opkomst, waardoor na opkomst 

het leven als bietenteler een stuk makkelijker is. Op 

percelen met “probleem”onkruiden als hondspeterselie 

en bingelkruid kan Pyramin DF uitstekend vervangen 

worden door zijn breder werkend broertje Fiesta. 

Met Fiesta voor opkomst wordt een breder scala aan 

onkruiden bestreden, en in de LDS-mix geeft Fiesta op 

een aantal lastige onkruiden net dat extra zetje om het 
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Fiesta
•  Uniek tegen hondspeterselie, bingelkruid en  

    kleefkruid

•  Breedwerkend

•  Voor- en na opkomst inzetbaar

Pyramin DF
•  Breedwerkend

•  Voor- en na opkomst inzetbaar

Frontier Optima
•  Zeer effectief tegen nakiemers van

       •  grassen

       •  breedbladige onkruiden

•  Goede duurwerking op nakiemers

•  Ook werkzaam op humusrijke gronden

•  Relatief weinig vocht nodig

Een goede onkruidbestrijding is voor een rendabele bietenteelt van wezenlijk belang
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af te maken. Daarnaast zien steeds meer bietentelers 

de voordelen van het gebruik van Frontier Optima in de 

bieten. Naast de extra duurwerking aan het eind geeft 

Frontier Optima ook vroeger in het LDS extra werking 

op o.a. straatgras, zwaluwtong en een groot aantal 

andere onkruiden. Kortom; met Pyramin DF, Fiesta, 

Frontier Optima en ook Focus® Plus heeft de bietenteler 

een aantal instrumenten om de bietenteelt vanaf het 

begin makkelijk tot een goed resultaat te brengen.

van teveel neerslag, wind, stuif- en/of insectenschade of 

vorst aan de grond.

•  Na opkomst zijn de onkruiden gevoeliger voor een 

bespuiting als er voor opkomst Pyramin DF is gespo-

ten: het preconditioneringseffect.

Vooral als er vroeg gezaaid wordt en er sprake is van 

een relatief lange periode voordat het gewas dicht is, 

is een voor opkomst toepassing van Pyramin DF zeer 

interessant. Bij toepassing kort na het zaaien worden 

de beste resultaten behaald als de grond gedurende 

enige tijd voldoende vochtig blijft en het zaaibed 

voldoende fi jn is. De dosering is afhankelijk van de 

grondsoort, zoals aangegeven in tabel 1. Bij gronden 

met een humuspercentage boven de 5% kan de 

werking via de bodem tegenvallen. Dit geldt voor vrijwel 

alle bodemherbiciden.

Na opkomst 
Pyramin DF past na opkomst ook uitstekend in verschil-

lende tankmixen die bijvoorbeeld gebruikt worden in 

het LDS. In tankmixen die na opkomst gebruikt worden 

werkt Pyramin DF op twee manieren. De contactwer-

king van de mix wordt vooral versterkt op onder andere 

zwaluwtong, perzikkruid, varkensgras, waterpeper en 

bingelkruid. Tegelijkertijd is Pyramin DF ook werkzaam 

via de grond, de zogenaamde duurwerking. De dose-

ring van Pyramin DF is afhankelijk van de grootte van de 

onkruiden. Op onkruiden in het kiemplantstadium is de 

dosering 0,5 kg/ha Pyramin DF. Op onkruiden die groter 

zijn dan het kiemplantstadium is de dosering 0,75 tot 

0,95 kg/ha Pyramin DF. LDS-toepassingen van 

Pyramin DF vinden altijd plaats in combinatie met 

andere herbiciden op basis van o.a. fenmedifam, 

ethofumesaat en olie.

Pyramin DF
Pyramin DF met 650 g/kg chloridazon als werkzame 

stof is een breedwerkend bodemherbicide met con-

tactwerking. Het middel kan zowel kort na het zaaien 

van de bieten als na opkomst van de bieten worden 

toegepast. Een indruk van het werkingsspectrum vindt 

u in tabel 2.

Advies
Kort na zaaien

De voor opkomst toepassing van Pyramin DF heeft als 

voordeel:

•  Meer bedrijfszekerheid als er na opkomst niet op tijd                

    gespoten kan worden. Bijvoorbeeld als er sprake is

    van te veel neerslag, wind, stuif- en/of insecten-    

    schade of vorst aan de grond.

•  Na opkomst zijn de onkruiden gevoeliger voor een  

 bespuiting als er vooropkomst Pyramin DF is  

 gespoten, het pre-conditioneringseffect.

Schoon perceel bieten

 Tabel 1: 
 Maximale dosering Pyramin DF na zaaien

Grondsoort Dosering

  kg/ha

Zand- en dalgronden tot 2% humus 2

Lichte zavelgronden tot 20% slib 2

Zavel- en kleigronden vanaf 20% slib 2 tot 4

Löss 2 tot 4



DIVISIE AGRO  |  3  

Beperking Pyramin DF

Pyramin DF heeft geen aanvullende eisen aan het 

gebruik van doppen meer, maar wel beperkingen ten 

aanzien van de te gebruiken hoeveelheid. 

Deze beperking is:

•  Vanaf 01-07-2010 mag er op hetzelfde perceel in 

    3 jaar tijd totaal maximaal 4 kg Pyramin DF gebruikt        

    worden.

Fiesta
Fiesta is een product voor de bestrijding van onkruiden 

in de teelt van suiker-, voeder-, zaad- en pootbieten. 

Het bevat 400 g/l chloridazon en 50 g/l quimerac. 

Fiesta is vloeibaar geformuleerd als een praktische 

suspensieconcentraat. Door de combinatie met 

quinmerac wordt de werking van de chloridazon, de 

werkzame stof van Pyramin DF, aanzienlijk versterkt. 

Een vergelijking van het werkingsspectrum van Fiesta 

met Pyramin DF vindt u in tabel 2. Chloridazon en 

quinmerac zijn beide bodemherbiciden die ook enige 

contactwerking hebben, waardoor Fiesta zowel voor- 

als na opkomst gebruikt kan worden. Voor een goede 

bodemwerking is het van belang dat de grond voldoen-

de vochtig is en het zaaibed voldoende fi jn. Als voor 

opkomst bespuiting geeft Fiesta door de quinmerac 

een goede bestrijding van o.a. bingelkruid, ereprijs-

soorten, hondspeterselie en kleefkruid.

Kamille

Tabel 1: Werkingsspectra Pyramin DF & Fiesta

Onkruid quinmerac Pyramin DF Fiesta

Aardappelopslag (zaad) ++ + ++

Akkerviool ++ + ++

Bingelkruid ++ ++ ++(+)

Dovenetelsoorten ++ +++ +++

Ereprijssoorten +++ +++ +++

Ganzenvoetsoorten + ++ ++

Hondspeterselie +++ - +++

Kamillesoorten +++ +++ +++

Kl. kruiskruid ++ + ++

Klaproos ++ +++ +++

Kleefkruid +++ + +++

Meldesoorten + ++ ++

Melkdistel +++ - +++

Mosterdopslag +++  +++

Wilde peen +++ - +++

Wolfsmelksoorten +++  +++

Zw. nachtschade ++ +++ +++

+++ = zeer goede bestrijding ++ = goede bestrijding + = matige bestrijding - = geen werking
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In het na opkomst LDS past Fiesta ook heel goed. Ook 

in het LDS heeft Fiesta zijn specifi eke kracht, en is het 

ook weer breder werkzaam dan Pyramin DF.

Beperkingen Fiesta
Zolang de quinmerac uit de Fiesta niet op annex-1 is 

geplaatst, is het niet mogelijk om een aantal beperkin-

gen van het etiket te halen. Deze beperkingen zijn:

•  Niet gebruiken in grondwaterbeschermingsgebieden.

•  Maximaal 1 jaar in een periode van 3 jaar gebruiken       

    op hetzelfde perceel.

•  Afhankelijk van het schema maximaal 3 of 3,5 l/ha     

    voor de voor opkomst toepassing gebruiken.

•  Totaal niet meer dan 4,5 l/ha Fiesta per seizoen      

    gebruiken.

Speciale onkruiden
Bingelkruid

Een ander wat lastiger onkruid is bingelkruid. Dit is een 

echt warmteminnend onkruid dat iets hogere tempera-

turen nodig heeft om te kiemen. Dit betekent dat alleen 

bij latere zaai een voor-opkomstbehandeling met Fiesta 

van belang is, maar juist de na-opkomst behandelingen 

belangrijk zijn. Op warmtekiemers als bingelkruid

heeft de late toepassing van Frontier Optima een goed 

aanvullend effect.

Hondspeterselie

Dit onkruid wordt op steeds meer percelen verspreid 

door het land aangetroffen, en was sinds de verdwijning 

van Fiesta weer moeilijk te bestrijden. Met Fiesta kan 

wel een goede bestrijding worden verkregen. 

Belangrijk is daarbij dat al kort na het zaaien van de 

bieten Fiesta wordt gespoten. Zonodig kan de 

bespuiting met Fiesta worden herhaald. Uit onderzoek 

is gebleken dat als er geen toepassing van Fiesta kort 

na het zaaien is uitgevoerd er geen optimaal bestrij-

dingseffect meer wordt gehaald. Voor meer duur-

werking tegen hondspeterselie in het schema is het 

raadzaam om na de laatste toepassing van Fiesta in het 

LDS Frontier Optima toe te voegen.

Kleefkruid

Op percelen waar veel kleefkruid wordt verwacht is 

ook een toepassing van Fiesta kort na het zaaien aan 

te raden. Mocht er later toch nog kleefkruidplantjes 

verschijnen dan zijn de plantjes geremd in de groei en 

paars van kleur. De plantjes zijn sterk verzwakt en 

gemakkelijk met een volgende bespuiting te bestrijden. 

Dit wordt ook wel pre-conditionerings effect genoemd.

Bingelkruid

Hondspeterselie
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Na opkomst 
Fiesta past na opkomst ook uitstekend in verschillende 

tankmixen die bijvoorbeeld gebruikt worden in het lage 

doseringen systeem (LDS). In tankmixen die na 

opkomst gebruikt worden werkt Fiesta op twee 

manieren. De contactwerking van de mix wordt vooral 

versterkt op onder andere zwaluwtong, perzikkruid, 

varkensgras en bingelkruid. Tegelijkertijd is Fiesta ook 

werkzaam via de grond, die vooral tot uiting komt in 

een betere bestrijding van o.a. bingelkruid, hondspe-

terselie en kleefkruid. Zodra de maximale hoeveelheid 

Fiesta op een perceel is bereikt kan met het toevoegen 

van Frontier Optima de bodemwerking op genoemde 

probleemonkruiden verlengd worden.

De dosering van Fiesta is afhankelijk van de grootte van 

de onkruiden, en in mindere mate van de bieten. Op 

onkruiden in het kiemplantstadium is de dosering 0,75 

l/ha Fiesta voldoende. Op onkruiden die groter zijn dan 

het kiemplantstadium is een dosering van 

1 tot 1,5 l/ha Fiesta nodig. Hondspeterselie die groter 

is dan het kiembladstadium wordt niet meer voldoende 

bestreden. LDS toepassingen van Fiesta vinden altijd 

plaats in combinatie met andere herbiciden op basis 

van o.a. fenmedifam, ethofumesaat en olie. De werking 

van Fiesta uit zich vaak in een typische paarsverkleuring 

van het onkruid. De toepassing van Fiesta kan op kleine 

bietjes een lichte gewasreactie veroorzaken. Dit geeft 

echter geen blijvende schade.

Op percelen waar veel melganzenvoet voorkomt is het 

aan te raden om Fiesta te combineren dan wel af te 

wisselen met een metamitron bevattend product.

Kort na zaaien
De voor opkomst toepassing van Fiesta heeft als 

voordeel:

•  Bingelkruid, hondspeterselie en kleefkruid worden  

 structureel aangepakt.

• Meer bedrijfszekerheid als er na opkomst niet op tijd  

 gespoten kan worden. Bijvoorbeeld als er sprake is  

 van teveel neerslag of wind, stuif- & of insectenscha- 

 de of vorst aan de grond.

• Na opkomst zijn de onkruiden gevoeliger voor een  

 bespuiting als er voor opkomst Fiesta is gespoten,  

 het pre-conditioneringseffect.

Bij toepassing kort na het zaaien worden de beste 

resultaten behaald als de grond gedurende enige tijd 

voldoende vochtig blijft en het zaaibed voldoende fi jn 

is. De dosering is afhankelijk van de grondsoort, zoals 

aangegeven in tabel 3. Bij gronden met een humusper-

centage boven de 5% kan de werking via de bodem 

tegenvallen. Dit geldt voor vrijwel alle bodemherbiciden.

Kleefkruid

 Advies

Fiesta kan op verschillende manieren worden

ingezet: Alleen voor-opkomst, alleen na-opkomst

en een combinatie van beiden. Hieronder staan

de voordelen van de voor- en na-opkomst

bespuitingen bescrhreven.

Tabel 3: Doseringen Fiesta voor opkomst

  

Grondsoort

Toepassing 

voor-opkomst 

(l/ha)
  

  Zand- en dalgronden   > 2%humus

  Lichte zavelgronden     < 20% slib

  Zavel- en kleigronden  > 20% slib

  Löss

2 tot 3,5

2 tot 3

3 tot 3,5

2 tot 3



6  |  DIVISIE AGRO

Schoon perceel bieten

Frontier Optima 
Frontier Optima met als werkzame stof 720 g/l DMTA-p, 

geformuleerd als een EC, is om meerdere redenen inte-

ressant voor de bietenteelt. Frontier Optima is een bo-

demherbicide met een lange duurwerking en een zeer 

geringe contactwerking tegen bovenstaande onkruiden. 

Door de EC-formulering versterkt Frontier Optima in de 

LDS-mix de contactwerking van de mix wel. Bij toepas-

sing op een niet afgehard gewas kan de dosering olie 

eventueel aangepast worden. Door de extra olie in de 

Frontier kunnen de andere componenten (o.a ethofu-

mesaat) te snel opgenomen worden en gewasreactie 

veroorzaken. De werking van Frontier Optima is zeer 

breed, naast bijvoorbeeld vele lastige breedbladige 

onkruiden zoals bingelkruid, hondspeterselie, kleefkruid 

en zwarte nachtschade is Frontier Optima ook effectief 

tegen alle éénjarige grassen. 

Een sterke eigenschap van Frontier Optima is tevens, 

dat in verhouding tot andere herbiciden, DMTA-p weinig 

vocht nodig heeft voor een goede werking. Een ideale 

eigenschap in de droogste maanden van het (voor)jaar. 

Op gronden met een hoog percentage organische stof 

waar vele bodemherbiciden een onvoldoende werking 

geven, geeft Frontier Optima juist wel een goed effect.

Op basis van de eerder genoemde eigenschappen 

kan Frontier Optima het best bij de laatste bespuitingen 

worden toegepast, om zo ook in de zomer vrij te 

blijven van onkruid. Frontier Optima kan, vanaf 

het 2 bladstadium, op 3 manieren worden toegepast:

• 3 x 0,3 l/ha, vanaf het 2 blad stadium;

• 2 x 0,45 l/ha, vanaf het 4 blad stadium;

• 1 x 0,9 l/ha, toegevoegd aan de laatste 

 LDS-bespuiting.

De toepassing vanaf het 2 bladstadium met een dose-

ring van 0,3 l/ha kan onder ongunstige omstandigheden 

(op percelen met een niet goed gesloten zaaibed bij 

veel neerslag) voor gewasreactie zorgen. Voeg Frontier 

Optima altijd toe aan een tankmix met bijvoorbeeld fen-

medifam/desmedifam + ethofumesaat + Pyramin DF of 

metamitron die de bovenstaande onkruiden bestrijden. 

Bij gebruik van Frontier Optima is het voor de duurwer-

king niet meer nodig om bij de laatste LDS-bespuiting 

de dosering van de bodemherbiciden (Pyramin DF of 

metamitron) te verhogen.

Focus Plus
Focus Plus met 100 g/l cycloxydim als werkzame stof 

is geformuleerd als een emulsie-concentraat (EC). 

Een stuifdek, veel eenjarige grassen en kweek kunnen 

worden bestreden met Focus Plus. Straatgras wordt 

niet bestreden evenals opslagplanten van rood- en 

hardzwenkgras. Focus Plus kan zowel solo worden 

verspoten als in combinatie met andere herbiciden in 

het LDS. De doseringen zijn aangegeven in tabel 4. De 

werking van Focus Plus is niet afhankelijk van werking 

via de grond.

Straatgras

                   

  Dosering I/ha

Grassoort Solo LDS

Hanenpoot 2 1

Duist, opslag raaigras, 3 1 tot 2

Graanopslag, wilde haver,

Stuifdek gerst

Stuifdek rogge 3 _

Kweek 6 –

Tabel 4: Doseringen Focus Plus
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Schoon perceel bieten
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Figuur 1: Toepassingtijdstippen Fiesta/Pyramin DF en Frontier Optima

Toepassingswenken
• Om klontering van Pyramin DF tijdens het vullen te  

 voorkomen, het product rustig uit de verpakking  

 laten stromen.

• Vanaf 01-07-2010 mag er op hetzelfde perceel in  

 3 jaar tijd totaal maximaal 4 kg Pyramin DF gebruikt  

 worden.

• Per jaar niet meer dan 4,5 l/ha Fiesta in totaal 

 toepassen.

• Op percelen die grenzen aan watergangen kunnen  

 extra voorschriften gelden:

• Voor Frontier Optima geldt dat gebruik langs  

 watergangen uitsluitend is toegestaan indien 

 gespoten wordt met een spuitdop uit de 

 driftreductieklassen van minimaal 75.

Fiesta®, Frontier® Optima, Pyramin® DF en Focus® Plus zijn geregistreerde handelsmerken van BASF


