
Theunisse TIP#5  30-03-2020 

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. 
 
 
 
      
| 

 
Rhizoctonia bestrijden tijdens het poten van de aardappelen  
Als aanvulling op de Theunisse TIP#1 vermelden wij dat ook tijdens het poten nog een bestrijding tegen rhizoctonia plaats kan 
vinden. Gebruik hiervoor 1 kg Emesto Prime DS of 1,5 kg Symphonie per 1000 kg pootgoed.  
 

Vorig jaar zijn er problemen geweest met het toedienen van Emesto Prime DS d.m.v. een Zibo poederapparaat. Bayer geeft 
daarom advies om het poederapparaat niet meer dan voor de helft te vullen om daarmee “brugvorming” te voorkomen.   
 

Onkruidbestrijding in conservenerwten, veld- en tuinbonen  
Wanneer er een grote onkruiddruk van o.a. melden wordt verwacht, is het in conservenerwten en veld- en tuinbonen mogelijk 
om voor het zaaien 8 l Bonalan in te werken. Spuit Bonalan bij voorkeur over de ploegsneden en werk het binnen 2 uur in. Zeker 
onder de huidige droge omstandigheden verdient dit extra aandacht. Werk niet te veel vooruit en voer de werkzaamheden bij 
voorkeur niet op het scherpst van de dag uit.  
 

Voor conservenerwten, kapucijners en veldbonen is het advies om direct na zaai een bespuiting uit te voeren met, afhankelijk 
van de zwaarte van de grond, 0,15 – 0,2 l Centium 360CS + 0,75 – 1,5 l Challenge + (1 – 2 l Stomp 400 SC*).  
*) Stomp 400 SC is alleen toegelaten in veldbonen en droog te oogsten erwten.   
 

Challenge kan op zeer lichte grond of na zware neerslag tijdelijke geelverkleuring van het gewas veroorzaken. Op lichte grond 
daarom altijd de laagste dosering aanhouden. 
 

In tuinbonen heeft Challenge geen toelating, voer hier kort na zaai een bespuiting uit met 0,2 – 0,25 l Centium 360CS. Op 
onkruidrijke grond is het vanwege beperkte toelatingen, te overwegen vóór het zaaien Bonalan in te werken. 
 

Op percelen die grenzen aan oppervlaktewater gelden voor de toepassing van Bonalan en Challenge extra eisen aan de 
driftreductie.  Voor de toepassing van Bonalan is een DRT95 vereist. Voor de toepassing van Challenge (max. 2 l/ha) is een DRT90 
+ 1 m teeltvrije zone of een DRT95 + 0,5 m teeltvrije zone vereist. 
 

Onkruidbestrijding in grasland  
Onkruidbestrijding in weiland is snel rendabel omdat het beter ruwvoer geeft. Tevens zorgt het ervoor dat het grasland minder 
vaak vernieuwd hoeft te worden. Veel voorkomende graslandonkruiden zijn o.a.: muur, herderstasje, paardenbloem, 
boterbloem, kleine veldkers en perzikkruid. Voer de bestrijding bij voorkeur uit vóór het in bloei komen van het onkruid.  
 

Gebruik voor de onkruidbestrijding in nieuw grasland 1 l Tapir + 1 – 1,5 l Jepolinex Pro.  
In bestaand grasland is het advies 1,25 -1,5 l Tapir + (1-1,5 l Cirran). Cirran toevoegen bij distels, melde of weegbree.  
Indien de klaver gespaard moet worden is het alternatief 4 l Buttress + 1,5 l Basagran. Voor een goede werking van Basagran is 
groeizaam helder (zonnig) weer nodig. De toelating van Buttress is beëindigd, de aflevertermijn eindigt op 30-6-2020 terwijl de 
opgebruiktermijn loopt tot 31-8-2020. 
 

Bij milde temperaturen (13 – 25 °C) en niet te koude nachten (> 5 °C) kan de bestrijding van ridderzuring best vanaf half april, kort 
voor de eerste snede, uitgevoerd worden.  Het beste stadium van de zuring is volle rozet (ø	30	cm)	en begin stengelstrekking. Een 
ander goed bestrijdingsmoment is na de derde snede in augustus – september.   
 

Het advies is 1,5 l Tapir + (0,3 l Starane Top of 1,5 l Jepolinex Pro). Starane Top of Jepolinex Pro toevoegen bij een hoge druk 
en oudere zuring. Het toevoegen van Cirran verminderd de werking op ridderzuring!   
 

De veiligheidstermijn van Tapir, Basagran en Jepolinex Pro bedraagt 7 dagen, die van Cirran en Basagran bedraagt 14 dagen. 
 

Korte TIPs  
• Bij de mededeling dat Asulam 2 ook dit jaar weer een tijdelijke toelating heeft gekregen in o.a. spinazie (zie TheunisseTIP#1), 

zijn wij vergeten te vermelden dat voor de toepassing ervan een DRT 95 vereist is! Het advies in spinazie is direct na zaai een 
bespuiting uit te voeren met 0,15 l Centium 360 CS + 3 l Asulam 2. 
 

• Raak bietenzaad dat behandeld is met Force niet met blote handen aan, het kan de huid ernstig beschadigen. Vervoer 
vanwege de dampwerking ook geen aangebroken verpakkingen in de auto/ trekker. 


