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Hoewel wij deze Theunisse TIP met de grootst mogelijke zorg hebben samengesteld wijzen wij u erop dat u ons niet aansprakelijk 
kunt stellen voor schade die voortkomt uit de hier genoemde adviezen, noch uit adviezen van ons en onze medewerkers. 

 

Vooraankondiging voorlichtingsbijeenkomsten met mogelijkheid voor licentieverlenging 
Deze winter organiseert Theunisse BV twee voorlichtingsbijeenkomsten die u mee kunt laten tellen voor de verlenging 
van uw spuitlicentie. De beide bijeenkomsten tellen mee voor het thema “Teelt”. 
 
Een definitieve uitnodiging volgt snel, de voorlopige data van de bijeenkomsten zijn: 

 Donderdag 14 februari 2019 van 19.00-22.00 uur in dorpshuis “Ons Stedeke” te Langeweg. 

 Dinsdag 19 februari 2019 van 19.00-22.00 uur in zaal “De Graanbeurs” te Fijnaart. 
 
Voor de verlenging van de aantekening van KBA op uw licentie zal Theunisse BV zelf geen bijeenkomst verzorgen. 
In goed overleg met een derde partij zijn wij overeengekomen dat er een kennisbijeenkomst knaagdierbeheersing in 
ons werkgebied (Fijnaart) wordt verzorgd. Klik hier om uzelf aan te melden.  
 

Drukregistratie op spuitmachines niet altijd nodig 
Hoewel het vanaf 1 januari 2019 verplicht zou zijn om een drukregistratiesysteem (datalogger) op elke spuitmachine 
te hebben, geeft de overheid nu 1 jaar respijt om een datalogger te installeren of te kijken naar alternatieven.  
 
Drukregistratie is vanaf 2020 alleen verplicht op conventionele spuitmachines met doppen die een driftreductie geven 
bij 2 tot 3 bar.  
 
Doppen die nu zijn toegelaten voor een spuitdruk tot 2 bar mogen vanaf 2020 niet meer gebruikt worden, ook niet 
wanneer de spuitmachine is voorzien van een drukregistratiesysteem of een driftreducerende voorziening. De 
doppenlijst zal hiervoor dit jaar opgeschoond worden. De minimale driftreductie blijft 75%. 
 
Wanneer hoeft er geen drukregistratiesysteem geïnstalleerd te worden: 

 Bij gebruik van spuitdoppen die 90 procent driftreducerend zijn bij 3 bar of meer. 

 Wanneer gebruik wordt gemaakt van driftreducerende voorzieningen zoals bv Wingsprayer of verlaagde 
spuitbomen. 

 Bij een verdubbeling van de teeltvrije zone. 
 

Knolbehandeling pootaardappelen m.b.v. de Potato Care 
Ook dit jaar kunt u weer gebruik maken van de Potato Care om uw pootaardappelen voor het uitpoten te behandelen 
tegen rhizoctonia en zilverschurft. Om opkomstproblemen te voorkomen is ons advies om alleen op fysiologisch jong 
pootgoed (nog niet gekiemd)  een knolbehandeling uit te voeren. 
 
Voor de bestrijding van rhizoctonia en zilverschurft (tafelaardappelen) adviseren wij  0,2 l Emesto Silver per ton. 
Wanneer er alleen rhizoctonia bestreden moet worden kan volstaan worden met 0,2 l Monarch per ton. 

Behandeld pootgoed mag niet voor menselijke of dierlijke consumptie worden aangewend! 
 
De Potato Care is een mobiele unit, waarmee op een effectieve en gebruiksvriendelijke manier een knolbehandeling 
uitgevoerd kan worden. Informeer voor bemiddeling van verhuur van de Potato Care bij uw adviseur. 
 
Help 2

e
 jaars plantuien snel op gang met extra fosfaat in de rij 

Een vlotte weggroei van plantuien is van belang voor de uiteindelijke opbrengst en kwaliteit van het eindproduct. 
Vroege plantuien  hebben vaak in de eerste groeifase te maken met koude en moeilijke groeiomstandigheden, mede 
door de slechte beschikbaarheid van fosfaat. Beschikbare fosfaat is in de eerste groeifase van belang voor de 
uiteindelijke opbrengst en kwaliteit.  
 
Wij adviseren daarom bij het planten een goed startfosfaat te gebruiken. Dit kan zowel vloeibaar met 30 liter 
Powerstart Food als wel met 30 kg Powerstart Granulaat in de rij.  
Op gronden met een hoge fosfaattoestand (PW >35 of PAL >40) kan ook gebruik worden gemaakt van 30 – 45 kg 
DCM Vivisol Agri, waarbij bacteriën het bodemfosfaat vrijmaken en beschikbaar maken voor de plantenwortels. Bij 

deze toepassing wordt er geen extra fosfaat toegediend maar gebruik gemaakt van de bodembiologie.  
 

Vervallen toelatingen  
Het huidige toelatingsbeleid in de EG en Nederland zorgt ervoor dat er steeds meer gewasbeschermingsmiddelen 
wegvallen. Na het verdwijnen van o.a. de neonicotioïden in de open teelten wordt in 2019 wederom van verschillende 
(onmisbare) middelen de toelating ingetrokken. Zo vervalt per 30 juni 2019 de toelating van alle middelen op basis 
van diquat (o.a. Reglone). Of er sprake is van een opgebruiktermijn is nog niet bekend.  

 
Voor de onkruidbestrijding in witlof en cichorei kunnen we dit jaar voor het laatst gebruik maken van Legurame. Wij 

mogen echter geen Legurame meer afleveren na 3 februari 2019. Geef uw bestelling dus z.s.m. door aan ons! 
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