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Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en gebruiksinformatie. 
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. 
 
 
 
  

Onkruid- en insectenbestrijding in knolselderij  
Het advies voor de onkruidbestrijding in knolselderij is om binnen 10 – 14 dagen na het planten een bespuiting uit te voeren met 
0,20 l Centium 360 CS + 1 l Challenge + 1,5 - 2 l Stomp 400 SC.  
 

In de periode eind april – begin mei, kunnen we de eerste generatie van de wortelvlieg weer verwachten. Bij de bestrijding van de 
wortelvlieg geldt zeker dat de eerste klap een daalder waard is.  
 

Wanneer er n.a.v. de tellingen op de plakvallen een bestrijdingsadvies volgt, kan hiervoor een bespuiting uitgevoerd worden met 
175 ml Coragen, 0,75 l Benevia of 50 ml Karate Zeon. Deze middelen mogen twee keer toegepast worden per teelt. Coragen 
heeft met 2 weken en Benevia zelfs met 3 weken, een duidelijk langere duurwerking dan Karate Zeon. 
 

Onkruidbestrijding in cichorei  
De al wat eerder gezaaide cichorei komt op de meeste plaatsen zeer onregelmatig boven. Op veel van deze percelen treffen we 
al onkruid aan. Wanneer de omgeving het toelaat (geen bloeiende gewassen of blauwmaanzaad of vlas) kan vóór en rond de 
opkomst met korte intervallen (5 dagen) 0,6 l Intruder/Certis ChloorIPC  gespoten worden. Indien het onkruidbestand dit vraagt 
(zie bij aandachtspunten) kan hieraan 5 – 7 gram Safari + 0,25 l Webowett toegevoegd worden. Het spuitinterval dan verruimen 
naar 7 dagen. Ga in cichorei in ieder geval tijdig van start met de onkruidbestrijding en herhaal indien nodig.  
 

Vanaf volledige opkomst: 
10 gram Safari + 40 ml AZ500 + 0,6 l Intruder/Certis ChloorIPC + 0,25 l Webowett + (0,25 l Kerb Flo). 
(In Benulite, Barite en Rhodonite kan de dosering Safari verhoogt worden naar 15 gr. of vervangen worden door 35 gr. Titus) 
 

Vanaf 1 echt blaadje: 
10 gram Safari + 60 ml AZ500 + 0,6 l Intruder/Certis ChloorIPC + 0,25 l Webowett + (0,25 l Kerb Flo). 
(In Benulite, Barite en Rhodonite kan de dosering Safari verhoogt worden naar 20 gr. of vervangen worden door 35 gr. Titus) 
 

Aandachtspunten: 
AZ 500 na opkomst langzaam opbouwen, bijvoorbeeld 40 – 60 – 100 ml per keer (in totaal maximaal 0,2 l AZ500).    
Kerb Flo mag inclusief de vooropkomst aangevuld worden tot 3,75 l (maximaal 5 keer toepassen, 0,25 l per keer). 
Safari maximaal 4 keer toepassen met een interval van 7 dagen (in totaal maximaal 120 gram Safari). Safari alleen inzetten op 
gevoelige onkruiden als bingelkruid, herik, kamille, klein kruiskruid, knopkruid en zwarte nachtschade.  
Titus maximaal 2 keer toepassen met een interval van 10 dagen (in totaal maximaal 70 gram Titus).  
Meng geen Safari of AZ500 met Dual Gold (niet op zandgrond) of Frontier Optima.   
 

Onkruidbestrijding in wortelen  
Het advies voor de onkruidbestrijding in wortelen is, afhankelijk van de zwaarte van de grond, om direct na zaai een bespuiting 
uit te voeren met 0,175 – 0,2 l Centium 360CS + 1,5 – 2 l Stomp 400 SC + 1 – 1,5 l Challenge*.  
 

*) Voor het spuiten van Challenge dient een spuitdop met minimaal 90% driftreductie te worden gebruikt in combinatie met een 
teeltvrije zone van 150 cm bij gebruik van 1 l Challenge/ha en 250 cm bij gebruik van >1 l Challenge/ha. Zie het etiket! 

 

Korte TIPs  
• Wanneer het vlagblad uit is in wintergerst is het tijd voor de T2 ziektebestrijding met bv 0,75 – 1 l Aviator Xpro + 0,7 l 

Alternil. Tot net vóór het verschijnen van de kafnaalden kan met 1 l Yatze nog een extra groeiregulatie gegeven worden. 
Alternil en Daconil 500 zijn nog toegelaten tot 25 – 5 – 2020!  
 

• De luizendruk in bieten is erg hoog momenteel. Naast zwarte bonenluis treffen we ook al vaak groene luizen aan. Controleer 
uw gewas regelmatig en voer zo nodig een bestrijding uit met 0,15 l Calypso/Bariard wanneer ook bietenkevertjes 
gevonden worden. Moeten alleen groene en zwarte bladluizen bestreden worden, dan heeft een bespuiting met 0,45 l 
Batavia de voorkeur omdat dit middel vriendelijker is voor de natuurlijke vijanden. 
 

• Op veel percelen zaaiuien treffen we uien aan in alle stadia. Om op dergelijke percelen uitstaand onkruid onder controle te 
houden kan het best met korte intervallen van 5 – 7 dagen 0,5 l Intruder/Certis ChloorIPC  gespoten worden. Zie ook 
Theunisse TIP#8. 

  

https://www.theunissebv.nl/downloads/TIP/2020/Theunisse%20TIP%238%2021-4-2020.pdf

