
Theunisse TIP#3    23-03-2020 

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 cichorei start al voor zaai  
In cichorei en witlof zijn de mogelijkheden voor een onkruidbestrijding na opkomt nog steeds zeer beperkt. Werk daarom tijdens 
de zaaibedbereiding 8 l Bonalan in. Spuit de Bonalan altijd over de ploegsneden en werk deze daarna binnen 2 uur goed door de 
toplaag. Daarnaast blijft het advies om direct na zaai een bespuiting uit te voeren met 2,5 l Kerb Flo.  
 

Onkruidbestrijding in zaaiuien 
Ons advies is om afhankelijk van de zwaarte van de grond, bij voorkeur direct na zaai 0,75 – 1 l Stomp 400 SC  op een nog 
(zaai)vochtige grond te spuiten. Bij deze lage doseringen Stomp 400 SC hoeft niet gewacht te worden tot het zaad gekiemd ligt. 
Zorg wel dat het uienzaad minimaal 2 cm diep gezaaid en goed bedekt is. Spuit nooit vlak voor heel veel neerslag! 
 

Wel of geen bodemherbicide in bieten  
Een bodemherbicide aan de basis geeft meer mogelijkheden om een na-opkomst onkruidbestrijding wat uit te stellen omdat er 
dan een beetje een “rem” op de onkruidgroei staat. Daarnaast is het voor de bestrijding van onkruiden zoals kamille, 
hondspeterselie, varkensgras en bingelkruid aan te raden een bodemherbicide aan de basis in te zetten.  
   
Op percelen waar o.a. kamille wordt verwacht: 

• 2 – 3 kg Pyramin DF (Pyramin DF is niet meer leverbaar, voorraad kan opgebruikt worden tot 30 juni 2020) 
• 2 – 3 l Goltix/ Bettix (heeft de voorkeur op bonte of lichte grond met minder dan 2% humus.) 

 
Op percelen waar o.a. hondspeterselie wordt verwacht: 

• 50 – 100 ml Centium 360 CS (Op zandgrond of wanneer sprake is van een slechte structuur, de laagste dosering 
aanhouden i.v.m. kans op schade (witverkleuring); Wanneer ook kamille wordt verwacht 2 l Goltix/ Bettix toevoegen. 
Centium 360 CS heeft ook een goede werking tegen bingelkruid, varkensgras en kleefkruid.) 

• 3 l Goltix Queen (Is zachter voor het gewas dan Centium en bestrijdt tevens kamille) 
  

Wanneer een granulaat inzetten bij de teelt van (poot)aardappelen  
Bij aanwezigheid van aardappelcysteaaltjes en de op lichtere grond voorkomende vrijlevende wortelaaltjes, die het 
tabaksratelvirus over kunnen brengen, kunt u door de inzet van Vydate 10G of Nemathorin 10G vermeerdering van aaltjes 
beperken en kwaliteitsschade (o.a. kringerigheid) voorkomen. 
 

Ter ondersteuning van de luisbestrijding in pootaardappelen kan Vydate 10G en Nemathorin 10G gebruikt worden. De granulaten 
hebben ongeveer 9 weken werking tegen luizen. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat Nemathorin 10G minder goed in 
wateroplosbaar is dan Vydate 10G en daardoor meer bodemvocht nodig heeft voor een goede werking. 
 

De laatste jaren zien we een duidelijke toename van schade door ritnaalden. Ritnaalden zijn vooral te verwachten vanaf het 
tweede jaar na het scheuren van grasland of graszaad. Na beëindiging van de toelating van Mocap 15G is Nemathorin 10G het 
beste alternatief.   

   Nemathorin 10G*   Vydate 10 G 
  Aaltjes   7,5 kg in de rij (30 kg volvelds)   10 kg in de rij (20 kg volvelds) 

  Luizen   7,5 kg in de rij (nevenwerking)   10 kg in de rij (20 kg volvelds) 

  Ritnaalden   7,5 kg in de rij (30 kg volvelds)   Nauwelijks werking 

*) Nemathorin 10G alleen toe te passen in aardappelen die een minimale groeiduur van 120 dagen hebben! 
  

Korte TIPs  
• Gebruik voor de onkruidbestrijding in blauwmaanzaad direct na zaai, afhankelijk van de zwaarte van de grond, 0,1–0,15 l 

Centium 360 CS. 
• Net als afgelopen seizoen heeft Fox 480 SC  ook dit seizoen een tijdelijke toelating gekregen in de teelt van Engels raaigras 

van 1 maart t/m 30 april 2020. De dosering 0,65 l Fox 480 SC is o.a. sterk op ereprijs en paarse dovenetel. 
• Werk op grond waar sclerotinia een probleem is tijdig 2 – 4 kg Contans WG in tot een diepte van 3 – 5 cm. In 

akkerbouwgewassen is de maximum dosering 2 kg. Gebruik voor toepassing een goed gereinigde spuitmachine!  
 


