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Theunisse BV | Postbus 10 | 4650AA Steenbergen | T 0167-565550 | E info@theunissebv.nl | KvK 20034807 | 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. 
 
 
 
  

 

Onkruidbestrijding in wintergranen 
Wanneer de wintergranen de eerste N-gift hebben gekregen en de meeste onkruiden gekiemd en aan de groei zijn, is het tijd voor 
de onkruidbestrijding. Vooral op de vroeg gezaaide percelen waar dit najaar geen onkruidbestrijding heeft plaats gevonden en 
op gespitte percelen vinden we al behoorlijk ontwikkeld onkruid.    

Een combinatie die sterk is op grassen en op jonge zaadonkruiden in wintertarwe: 

• 0,18 - 0,2* kg Cossack Star + 1 l Robbester (flink ontwikkelde planten van kleefkruid, klein kruiskruid en klimopbladereprijs 
worden minder goed bestreden) * Let op verschil in driftreductie, zie voor meer informatie pagina 54 van de Wegwijzer 2020. 

Wanneer in wintertarwe al flink ontwikkelde onkruiden, inclusief grassen, aanwezig zijn: 

• 0,2 kg Atlantis Star + 200 - 225 gram Capri Twin + 1 l Robbester (bij aanwezigheid van grotere paarse dovenetel en 
duivekervel 0,3 l Starane Top of 70 gram Biathlon 4D toevoegen).  

Wanneer in wintertarwe de duistplanten nog jong zijn en er geen straatgras bestreden hoeft te worden: 

• 225 - 275 gram Capri Twin + 1 l Robbester (bij grotere paarse dovenetel en duivekervel 0,3 l Starane Top of 70 gram Biathlon 
4D toevoegen). 

In wintergerst en wintertarwe waar geen grassen bestreden hoeven te worden of waar gras onder gezaaid is: 

• 1 l Tapir + 1 – 1,5 l MCPA (bij aanwezigheid van akkerviooltje, grotere paarse dovenetel en ereprijssoorten 1 - 1,5 l Fox 480 SC 
of 70 gram Biathlon 4D + 1 l Robbester (niet op akkerviooltje) toevoegen). 

Enkele aandachtspunten: 

• Voor een goede werking van de grassenmiddelen is een RV van minimaal 60% gewenst.  Deze RV wordt midden op de dag 
bij een oosten- of noordenwind zelden gehaald! 

• Atlantis Star, Cossack Star en Capri Twin kunnen niet in gerst gespoten worden! 
• Bij onderzaai van rietzwenk en in wintergerst kunnen duist, windhalm en wilde haver bestreden worden met 1 – 1,2 l Puma 

Extra + 1 l Robbester.  
• Voer de onkruidbestrijding in ieder geval uit vóór het sleepslangen met drijfmest! 

Groeiregulatie en T0 ziektebestrijding in wintertarwe 
Wanneer de wintertarwe goed aan de groei is dient in het stadium einde uitstoeling - eerste knoop voelbaar, de eerste 
groeiregulatie plaats te vinden. In wintertarwe adviseren wij voor de eerste keer 0,5 l CeCeCe + 0,35– 0,4 kg Prodax. Houdt van 
Prodax de laagst vermelde dosering aan wanneer gecombineerd gespoten wordt met de onkruidbestrijding. Veiliger is nog om 
bij een gecombineerde bespuiting te kiezen voor 1 l CeCeCe of om de onkruidbestrijding en de groeiregulatie apart uit te voeren. 

Zeker in de vroeg gezaaide tarwe komt regelmatig septoria voor. Gele roest wordt nog maar incidenteel gevonden maar kan de 
komende weken met het stijgen van de temperatuur zeker toenemen. 

Wanneer op het moment van de eerste groeiregulatie gele roest gevonden wordt in het gewas, adviseren wij aan deze bespuiting 
1,5 l Osiris toe te voegen.  Septoria zal vooral uitbreiden bij regenachtig weer. Is er veel septoria in het gewas aanwezig en wordt 
er langere tijd wisselvallig weer voorspeld, wat zorgt voor verspreiding hiervan, voer dan ook een bespuiting uit. Hiervoor kan 
gebruik worden gemaakt van 1,5 l Osiris, 2 l Daconil 500 vlb, 1,5 l Alternil of 2 kg Mancozeb. 
 

Voorkom muizen- en slakkenschade in bieten 
Zowel de kans op schade door slakken als bosmuizen wordt groter bij een grofkluiterig zaaibed. De kans hierop is dit jaar reëel 
aanwezig. Schade door muizen is er vooral bij een vroege zaai en trage kieming. Muizenschade kan zoveel mogelijk voorkomen 
worden door voldoende diep te zaaien en door een aantal dagen voor het zaaien alternatief voer langs de perceelranden aan te 
bieden. 
Controleer de bieten vanaf de opkomst ook op slakkenvraat. Vooral op percelen waar een groenbemester is geteeld en de grond 
erg grof is gevallen, is de kans op schade door slakken groot. Strooi op percelen waar schade wordt waargenomen of wordt 
verwacht tijdig 7 kg Derrex slakkenkorrels. 


