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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. 

 

 TIP
 
Ga het jaar schoon van start 
Een jaarlijks terugkerend advies is om bij de zaaibedbereiding schoon van start te gaan. Tot op heden is er nog geen 
sprake geweest van serieuze nachtvorst. Onkruid en opslag van groenbemesters lijken daarom ongeschonden de 
“winter” uit te komen.  
 
Onkruiden die al echte blaadjes hebben worden met de zaaibedbereiding lang niet allemaal vernietigd en kunnen 
later in de teelt voor de nodige problemen zorgen. Ook de aanwezigheid van opslag van groenbemesters als 
bladrammenas en gele mosterd kunnen voor de nodige overlast gaan zorgen.  
 
Het advies is om één dag voor het maken van het zaai- of plantbed de onkruiden af te branden met 3 – 5 l Glyfosaat 
of 2,25 – 3,75 l Roundup Ultimate. Bij aanwezigheid van bladrammenas of gele mosterd de hoogste dosering 

gebruiken en eventueel 5 – 10 kg zwavelzure ammoniak of Intake toevoegen.   
 
Bij PlanetProof geteelde gewassen mag een groenbemester niet doodgespoten worden met Glyfosaat! 
 

Extra fosfaat in de rij helpt plantuien snel op gang 
Een vlotte weggroei van plantuien is van belang voor de uiteindelijke opbrengst en kwaliteit van het eindproduct.  
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 beschikbare startfosfaat te gebruiken. Dit kan in de rij met zowel    
30 l Powerstart Flores (voorheen Powerstart Food) als wel met granulaat zoals 30 kg Powerstart Granada 
(voorheen Powerstart granulaat plus) of 30 kg DCM Startec – Agri.  

 
Wanneer PlanetProof geteeld wordt raden wij het gebruik van Powerstart producten aan.   
 
Let op: Bij het gebruik van Vivifos, wat op basis van bloed- beendermeel is gemaakt, kan er de eerste 3 jaar geen 

voedselveiligheidscertificaat afgegeven worden voor gewassen die op het behandelde perceel geteeld worden! 
 
Op gronden met een goede fosfaattoestand (PW-waarde > 35) kan ook gebruik worden gemaakt van 30 – 45 kg 
DCM Vivisol – Agri, waarbij bacteriën het bodemfosfaat vrijmaken en beschikbaar maken voor de plantenwortels. 

 

Onkruidbestrijding in 2
e
 jaars plantuien 

Het advies voor de onkruidbestrijding in 2
e
 jaars plantuien is om kort na het planten voldoende bodemherbiciden toe 

te dienen. Het advies hiervoor is 1 l Stomp 400 SC + 1 l Wing P + 0,2 l AZ 500. 

 
Vergeet ook in winteruien niet om de bodemherbiciden aan te vullen. Een mooie combinatie hiervoor is 1 l Wing P + 1 
l Intruder + 0,5 l Stomp + (0,5 kg Pyramin). Pyramin is niet meer leverbaar maar mag, wanneer u het op voorraad 

heeft, opgebruikt worden tot 30 juni. 

 
Knolbehandeling pootaardappelen  
Controleer uw pootgoed bij ontvangst op aanwezigheid van ziekten zoals o.a. rhizoctonia. Voor de bestrijding van 
rhizoctonia en zilverschurft (o.a. op tafelaardappelen waarbij de schilkwaliteit van groot belang is) adviseren wij een 
knolbehandeling op het pootgoed uit te voeren met 0,2 l Emesto Silver per ton. Zorg na toepassing voor een snelle 

droging van de behandelde aardappelen. Wanneer er alleen rhizoctonia bestreden moet worden kan volstaan worden 
met 0,2 l Monarch per ton. 

 
De toelating van Moncereen DS en Moncereen Pro wordt binnenkort beëindigd, gebruik wordt echter afgeraden 
omdat er geen MRL meer is voor de werkzame stof pencycuron. 
 
Behandel alleen fysiologisch jong pootgoed. Behandeld pootgoed mag niet voor menselijke of dierlijke consumptie 
worden aangewend! 
 
De Potato Care is een mobiele unit met een rollenbaan en Mafex-schijfvernevelaar, waarmee op een effectieve en 
gebruiksvriendelijke manier een knolbehandeling uitgevoerd kan worden. Informeer voor bemiddeling van verhuur 
van de Potato Care bij uw adviseur. 
 

Korte TIP 
 Ook dit jaar heeft Asulam 2 weer een tijdelijke toelating (120 dagen regeling) gekregen voor de toepassing in 

de teelt van spinazie. Er mag 1 keer 6 l Asulam 2 vóór opkomst worden gespoten. In de teelt van 
spinaziezaad geldt de vrijstelling van 15 maart tot 10 juli 2020. In de teelt van bladspinazie geldt de 
vrijstelling van 26 april tot 24 augustus 2020. 

mailto:info@theunissebv.nl
https://www.theunissebv.nl/downloads/TIP/2020/Intake_en_belang_van_goed_spuitwater.pdf

