
Theunisse TIP#11  06-05-2020 

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. 
 
 
 
  

 
Onkruidbestrijding in zomergranen  
De groei van het zomergraan komt op veel percelen maar moeizaam op gang. Wacht met de onkruidbestrijding tot de meeste 
onkruiden gekiemd zijn. Komen ook aardappelopslag en wortelonkruiden voor, dan kan de bestrijding beter wat uitgesteld 
worden tot deze onkruiden wat verder ontwikkeld zijn.  
 

In zomertarwe (o.a. ook tegen windhalm, jonge duist, paarse dovenetel en ereprijs): 
• 130 gram Capri Twin + 1 l MCPA + 0,3 – 0,45 l Starane Top + 1 l Robbester (voor de gelijktijdige bestrijding van 

aardappelopslag de hoogste dosering Starane Top aanhouden)   
 

In alle zomer- en wintergranen (uiterlijk tot in het vlagbladstadium!): 
• 1 l Tapir + 1,5 – 2 l MCPA (geeft tevens een goede bestrijding van distels, hoefblad en cichoreiopslag). 

Bij aanwezigheid van ereprijs of grotere dovenetels kan 70 gram Biathlon 4D of 1,5 l Fox 480EC toegevoegd worden. Meng nooit 
Fox 480EC met olie of uitvloeier, dit veroorzaakt verbranding! Tegen aardappelopslag 0,3 - 0,45 l Starane Top toevoegen. 
 

Het effect op aardappelopslag is het grootst wanneer tijdens bewolkt weer en een hoge luchtvochtigheid gespoten wordt op 
opslagplanten die 10 - 20 cm groot zijn. 
 

Groeiregulatie zomergranen   
In zomertarwe wordt met een éénmalige inzet van 1 l CeCeCe aan het einde van de uitstoeling meestal voldoende 
halmversteviging verkregen om legering te voorkomen. De beste versteviging geeft een éénmalige behandeling einde 
uitstoeling–begin schieten met 0,3 – 0,5 kg Prodax. 
 

In zomergerst is het advies om voor het verschijnen van de tweede knoop 0,4 l Moddus EVO te spuiten. Een gesplitste toepassing 
van 2 x 0,3 l Moddus EVO geeft de beste versteviging, dit lijkt dit jaar op de meeste percelen echter niet nodig. 
 

Op mangaangevoelige gronden is het gewas onder deze droge omstandigheden dankbaar voor toevoeging van een 
mangaanmeststof zoals bv 0,5 – 1 l Powerleaf Mangaan Plus. 
 

Onkruidbestrijding in maïs  
De keuze van de middelen voor de onkruidbestrijding in maïs is niet alleen afhankelijk van het onkruidbestand maar ook van de 
grondsoort en de eventuele inzaai van een vanggewas. Voer de onkruidbestrijding uit wanneer de maïs in het 2 – 6 bladstadium 
is. Dit kan o.a. met één van de volgende combinaties: 
 

Op kleigrond waar geen vanggewas ingezaaid wordt: 
Ø 1,5 - 2 l Laudis OD + 0,5 – 0,7 l Kart + (0,2 - 0,66 l Samson 6%OD) + 2 l Gardo Gold (0,7 l Kart aanhouden bij aanwezigheid 

van aardappelopslag en haagwinde; Samson 6%OD toevoegen voor bestrijding grassen) 
Ø 0,75 - 1 l Calaris + 0,5 - 0,7 l Kart/ 0,75 l Monsoon Active + 1 l Frontier (sterkste combinatie op aardappelopslag; kies voor 

Monsoon Active wanneer wortelonkruid en grassen bestreden moeten worden) 
Ø 0,2 – 0,29 l Capreno + 1 l Robbester + 2 l Gardo Gold (voor een eenvoudig onkruidbestand zoals op kleigrond vaak voorkomt; 

Capreno is alleen in 3 liter verpakking verkrijgbaar!) 
 

Op zandgrond waar geen vanggewas ingezaaid wordt: 
Ø 0,75 l Calaris + 1 l Laudis OD + (0,35 – 0,66 l Samson 6%OD) + 0,5 – 0,7 l Kart + 1 l Frontier 
Ø 0,75 - 1 l Calaris + 0,7 l Kart/ 0,75 l Monsoon Active + 1 l Frontier (geen werking op gladvingergras; kies voor Monsoon Active 

wanneer wortelonkruid en grassen bestreden moeten worden) 
 

Op zandgrond waar gelijktijdig met het zaaien van de maïs rietzwenk ingezaaid is: 
Ø 0,75 l Calaris + 1 l Laudis OD + 0,5 – 0,7 l Kart (vanaf het 2-bladstadium van het rietzwenkgras kan aan deze mix 0,75 l Frontier 

toegevoegd worden (Niet geheel zonder risico!)) 
 

Op zandgrond waar na de onkruidbestrijding Italiaans raaigras ingezaaid wordt: 
Ø 0,75 l Calaris + 1 l Laudis + (0,35 – 0,66 l Samson 6%OD) + 0,5 – 0,7 l Kart (wanneer er een interval van minimaal 2 weken 

tussen spuiten en zaaien wordt aangehouden en wanneer er gezaaid wordt d.m.v. schoffelzaaien, kan er aan de mix 0,45 – 0,75 
l Frontier als bodemherbicide worden toegevoegd. (Niet geheel zonder risico!)) 

 

 


