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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. 
 
 
 
  

 

Onkruidbestrijding in stamslabonen  
Op alle grondsoorten waar vooral melden een probleem vormen, heeft het secuur inwerken van 8 l Bonalan voor zaai zeker een 
meerwaarde. Ook met Fresco kan er overigens een goede bestrijding van o.a. melden en straatgras verkregen worden.  
 

Op kleigrond is het advies direct na zaai 0,15 – 0,2 l Centium 360 CS + 0,6 – 0,7 l Dual Gold. Op zandgrond, waar Dual Gold niet 
is toegelaten, luidt het advies 0,15 l Centium 360 CS + 2 l Fresco direct na zaai.  
 

Vergeet zeker niet om aanwezig onkruid op het zaaibed voor het zaaien af te branden met 2 – 4 l Glyfosaat (+ 5 – 10 kg 
Zwavelzure ammoniak) of 1,5 – 3 l Roundup Ultimate.  
  

Wortelonkruid en aardappelopslag bestrijden in granen  
De huidige weersomstandigheden zijn niet ideaal voor het bestrijden van wortelonkruiden en aardappelopslag in het graan. De 
extreme droogte zorgt er op veel percelen voor dat de tarwe sneller in de aar komt dan normaal. Wanneer er nog wortelonkruid 
of aardappelopslag bestreden moet worden dient dit ruim voor het verschijnen van de aren plaats te vinden.  
  

• Akkerdistel en akkerpaardenstaart: 2 l MCPA 
• Akkerdistel, akkermelkdistel, akkerpaardenstaart, veelknopigen en kamille: 1 l Tapir + 2 l MCPA 
• Haagwinde, veenwortel, veelknopigen en kamille: 1 l Tapir + 0,75 l Primstar 
• Aardappelopslag: 0,6 l Starane Top of 1 l Tapir/Primstar + 0,3 l Starane Top 

 

Er is alleen voldoende bestrijdingseffect te verwachten wanneer onder groeizame weersomstandigheden gespoten wordt. Deze 
omstandigheden benaderen we momenteel het best ’s ochtends vroeg of ’s avonds laat, wanneer de RV zo hoog mogelijk is. 
Gebruik minimaal 400 l water/ha en zorg d.m.v. een lage rijsnelheid voor een zo goed mogelijke indringing in het gewas. 
 

Wanneer de onkruiden het toelaten kan ook overwogen worden de bestrijding na de bloei van de tarwe uit te voeren. Starane 
Top mag ingezet worden tot het verschijnen van het vlagblad. 
 

Bemesting en afrijpingsziektebestrijding in tarwe  
De ziektedruk in de tarwe is momenteel erg laag. De haardjes gele roest die we de laatste weken hier en daar hebben zien 
verschijnen, zijn ontstaan uit infecties die plaats hebben gevonden tijdens de laatste periode dat er neerslag is gevallen, op een 
onvoldoende beschermd gewas. 
Ondanks de lage ziektedruk adviseren wij toch om de T2 bespuiting, ook wel afrijpingsziektebestrijding, uit te voeren wanneer 
het vlagblad helemaal uit is. Ons advies hiervoor is: 
 

• 2 l Ceriax  (verpakt per 5 l; maakt het gewas verminderd gevoelig voor hitte en droogtestress) 
• 1,5 l Adexar  (verpakt per 10 l; max. 2 toepassingen met een interval van minimaal 21 dagen) 

 

Wanneer larven van het graanhaantje of bladluizen aanwezig zijn kan aan deze bespuiting 0,15 l Calypso, 50 ml Karate Zeon, 
0,2 l Sumicidin Super of 0,25 l Decis EC worden toegevoegd.  
 

Voor het doorkomen van de aren moet het graan over voldoende stikstof kunnen beschikken om z’n maximale opbrengst te 
kunnen halen. Onder de huidige weersomstandigheden zal een N-gift met korrelmeststoffen minder efficiënt zijn. Een 
bladmeststof kan dan uitkomst bieden.  De fungicidenbespuiting op het vlagblad kan goed gecombineerd worden met de zachte 
bladmeststof KryptoN.  Gebruik voor de laatste N-gift 25 - 30 l KryptoN en vervang hiermee een gift van 50 kg N. 
 

Een N-bladbemesting in graan is zeer efficiënt en effectief, u kunt hierdoor bijna 40 kg N besparen die later met organische mest 
toegediend kan worden.  KryptoN is verkrijgbaar in 10- en 1000 l verpakking.  
 

Korte TIPs  
• Spuit stuifdek gerst in bieten, uien en cichorei tijdig dood, d.w.z. uiterlijk einde uitstoeling (lengte 15 cm). Dit is meestal voor 

half mei. Gebruik hiervoor bij voorkeur in een aparte bestrijding 1,5 l Fusilade Max, 1 l Centurion Plus/Balistik of 0,5 - 1 l 
Gallant 2000 + 1 l Olie (Gallant is alleen toegelaten in bieten en uien). 

• 2e Jaars plantuien kunnen opgepept worden door enkele keren 5 l Powerleaf Mangaan– magnesiumnitraat apart te 
spuiten of toe te voegen aan een ziektebestrijding met bv 2 kg Tridex/Dithane of 2 kg Fubol Gold. 


