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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. 
 
 
 
  

Insecten en aaltjesbestrijding in wortelen  
Tegen aaltjes en wortelvlieg kan er bij het zaaien 10 kg Vydate 10G of 20 kg NEMguard in de rij toegepast worden. 
Vydate 10G heeft de breedste werking, het heeft naast de werking tegen aaltjes gedurende 6-8 weken een nevenwerking tegen 
de wortelvlieg en bladluizen.  
 

NEMguard geeft naast een aaltjesbestrijding gedurende de eerste 6 weken van de teelt een goede bescherming tegen de 
wortelvlieg (te vergelijken met Cruiser). NEMguard werkt echter niet tegen luizen!  
NEMguard is een middel op basis van knoflookextract, voorwaarde voor een goede werking is dat het middel gedurende de eerste 
6 weken na zaaien over voldoende vocht kan beschikken (beregenen kan dus noodzakelijk zijn).  
 

Teelt u Planetproof dan heeft NEMguard het voordeel dat de hoeveelheid werkzame stof niet mee telt en het gebruik van het 
middel zelfs een bonuspunt oplevert. 
 

Onkruidbestrijding wortelen  
Bij de teelt van wortelen is het advies voor de onkruidbestrijding om, afhankelijk van de zwaarte van de grond, direct na zaai 
0,175 – 0,2 l Centium 360CS + 1,5 – 2 l Stomp 400 SC + 1 – 1,5 l Challenge* in te zetten.  
 

*) Challenge dient met een DRT 90 i.c.m. een teeltvrije zone van 150 cm gebruik van 1 l Challenge/ha en 250 cm bij gebruik van > 
1 l Challenge/ha. Bij gebruik van een DRT95 kan er volstaan worden met een teeltvrije zone van 1 meter. 
 

Het belang van Calcium in poot- en tafelaardappelen  
Met grote regelmaat zien we op grondonderzoek tekort van plant-beschikbare calcium. Ook in de praktijk zijn er voorbeelden van 
kwaliteitsverlies door onvoldoende beschikbare calcium in de grond. Bij de teelt van poot- en tafelaardappelen kan er naast 
opbrengstderving ook schilkwaliteitsverlies op treden, In het slechtste geval krijgt u te maken met kwaliteitsproblemen zoals 
inwendige stip. Wees alert wanneer er minder dan 200 kg beschikbare calcium per hectare aanwezig is en neem mogelijk stappen 
in de bemesting met betrekking tot de calciumvoorziening.   

 
De toediening van calcium voor aardappelen kan het beste tussen poten en frezen plaatsvinden. De opname van calcium vindt 
ook grotendeels plaats het bovenste gedeelte van de aardappelrug. Er zijn diverse opties om op deze tekorten te anticiperen. 
Neem contact op met uw adviseur voor meer informatie.   
 

COVID-19 en licentieverlenging  
De Preventieve maatregelen rondom het coronavirus hebben ook effect op de kennisbijeenkomsten gewasbescherming.  Zowel 
deelnemers als organisatoren hebben vragen over het wel of niet doorgaan van bijeenkomsten en de mogelijke gevolgen 
hiervan. In de bijlage een brief van Bureau Erkenningen met meer informatie hierover. 
 

Korte TIPs  
• Het Ctgb heeft de einddata en de respijttermijnen vastgesteld voor de middelen op basis van de actieve stof thiacloprid. De 

toelatingen van Calypso, Bariard en Sonido eindigen op 3 augustus 2020. Het aflever- en opgebruiktermijn eindigen op 3 
februari 2021. Ze kunnen dus nog het gehele seizoen 2020 gebruikt worden. 
 

• Het TT+ concept is een innovatief totaalconcept dat op een laagdrempelige manier techniek en agronomie aan elkaar 
koppelt met als doel een hogere kwaliteit en meer rendement. Op dit moment zijn er al 200 telers die in meer of mindere 
mate gebruik maken van het concept. Meer interesse in precisielandbouw of werken met taakkaarten? Klik hier of neem 
contact met ons op. 
 

• Op veel bietenpercelen ligt het zaad momenteel droog in de grond. Zolang het bietenzaad niet gekiemd is, is de kans op 
vreterij door muizen aanwezig, zeker wanneer de grond ook nog een kluiterige ligging heeft en er vrij ondiep gezaaid is. 
Alternatief voer dient het best al vóór het zaaien aangeboden te worden. Is dit niet gebeurd en treft u al muizenschade aan 
dan is in deze situatie beregenen waarschijnlijk de beste optie. 
 

• Bodemherbiciden zijn de basis van een goede onkruidbestrijding. Laat daarom een bodemherbicide niet te snel achterwege, 
zeker niet in gewassen waarin na-opkomst maar beperkte bestrijdingsmogelijkheden zijn. 

  

https://www.theunissebv.nl/downloads/TIP/2020/20200316%20Mailbericht%202020-05%20%20Corona%20en%20licentieverlenging%20%283%29.pdf
https://www.ttplus.nl/theunisse
http://www.theunissebv.nl/contact/

