
Theunisse TIP#7   15-04-2020 

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. 
 
 
 
 
  

 

Groeiregulatie en ziektebestrijding wintergerst  
Einde uitstoeling – begin schieten van de wintergerst is het tijd voor de eerste groeiregulatie. Gebruik hiervoor op een goed 
groeiend gewas 0,6 – 0,75 kg Prodax + 0,5 l CeCeCe of 0,3 l Moddus EVO. Zeker onder de huidige droge omstandigheden is het 
aan te bevelen om een mangaanmeststof zoals bv 0,5 – 1 l Powerleaf Mangaan Plus toe te voegen.  
 

Voer 7 – 10 dagen later voor de tweede keer een groeiregulatie uit met 0,4 kg Prodax of 0,3 l Moddus EVO. Deze bespuiting wordt 
vaak gecombineerd met de T1 ziektebestrijding zoals bv 0,75 l Aviator Xpro + 0,7 kg Alternil*/ 1 l Daconil 500*. 
 

*) De aflever- en opgebruiktermijn van Alternil en Daconil 500 verlopen op 25-5-2020.   
 

Onkruidbestrijding in suikerbieten  
Terwijl op de lichte (zand)gronden de bieten boven komen, moeten er vanwege de aanhoudende droogte op de zware grond nog 
veel bieten gezaaid worden. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de NKG-percelen dit jaar duidelijk in het voordeel zijn. 
 

Tegelijkertijd met de opkomst van de bieten zal ook het eerste onkruid zich laten zien. Start, zeker bij een onregelmatige 
opkomst, tijdig met de bestrijding hiervan. In ieder geval voordat het onkruid het kiemplantstadium is ontgroeid.  Dit kan door 
één van de volgende combinaties met intervallen van 5 -7 dagen (afhankelijk van de onkruidontwikkeling en het etiket) op een 
gezond gewas te spuiten: 
 

• 0,5 l Astrix EC + 0,5 l Oblix 200 + 0,5 l Goltix SC/Bettix SC of 0,5 kg Pyramin DF* + 0,5 l onkruidolie  
• 0,75 l Betanal maxxPro* + 0,5 l Goltix SC/Bettix SC of 0,5 kg Pyramin DF* (De combinatie met Betanal maxxPro is sterker 

op o.a. varkensgras, zwaluwtong en uitstaande melde. Bij temp.>18ºC ’s avonds spuiten)  
 

Voor specifieke onkruiden als varkensgras, herik, kleefkruid, kamille, hondspeterselie en bingelkruid kan de werking van de LDS 
versterkt worden door enkele keren 10 - 15 gram Safari aan de combinatie toe te voegen.  
 

Nieuw dit jaar is Safari DuoActive, het is een nieuwe formulering van Safari waaraan het bodemherbicide lenacil is toegevoegd. 
Op kleigrond en zandgrond met veel organische stof kan vanaf het kiemplantstadium 15 gram Safari vervangen worden door 100 
gram Safari Duo Active (max. 3 keer). Safari DuoActive heeft t.o.v. Safari vooral meerwaarde op veelknopigen, duivenkervel en 
uitstaande melde. 
Safari Duo Active niet vlak voor veel neerslag toepassen en op humusarme zandgrond niet toepassen vóór het tweebladstadium.  
 

* Betanal maxxPro en Pyramin DF zijn niet meer te leveren maar kunnen opgebruikt worden tot 1-7-2020. 
 

Onkruidbestrijding in 2ejaars plantuien en zaaiuien 
De bodemherbiciden kunnen dit jaar weleens een steekje laten vallen. In 2ejaars plantuien kan in een jong gewas (nog geen 
knikkende pijpen) aanwezig onkruid onder de huidige droge omstandigheden goed met contactmiddelen bestreden worden. 
Spuit hiervoor op een afgehard gewas (grijze grond) met veel water en een grove druppel met bv 0,25 – 0,4 l Basagran + 0,25 – 
0,4 l  Bromotril 250SC/ Emblem Flo + 0,12 l Starane Top . 
 

Zaaiuien kunnen tot 2 dagen voor opkomst nog afgebrand worden met 2 l Glyfosaat wanneer er sprake is van een gesloten grond. 
Bij twijfel kan er in het kramstadium op een afgehard gewas met 0,2 l Basagran + 0,2 l Bromotril aanwezig onkruid bestreden 
worden. Gebruik ook bij deze toepassing veel water en een grove druppel. 
  

Korte TIPs  
• De aardappelketen adviseert teler over reinigen bewaarschuren van chloorprofam. Zie de handleiding. 
• Wanneer er schade door ritnaalden verwacht wordt in maïs omdat er geen ontsmet- of met Force 20 CS ontsmet zaad 

gebruikt wordt, zaai dan niet voor 5 mei en houdt een zaaidiepte aan van max. 3 cm. 
• Vanaf 15 april dienen afvalhopen van aardappelen en uien deugdelijk afgedekt te zijn. Wanneer de NAK bij controle 

constateert dat er door phytophthora of valse meeldauw aangetaste planten aanwezig zijn, wordt er direct een rode kaart 
afgegeven en kan er via tuchtrecht een geldboete worden opgelegd.                                                                                                            
Afvalhopen zijn de grootste bron van verspreiding van phytophthora, valse meeldauw en koprot!!!  

• Het beste alternatief na het verdwijnen van Mundial als zaadcoating tegen de uienvlieg is de geleide bestrijding van de 
Goene Vlieg met de steriele insecten techniek. Informeer tijdig naar de mogelijkheden. 

https://vavi.nl/nl/aardappelketen-adviseert-telers-over-reinigen-bewaarschuren-van-chloorprofam/
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