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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. 
 
 
 
 
  

Let op insectenvraat in bieten  
Controleer bieten vanaf de opkomst regelmatig op vreterij. Momenteel zijn vooral aardvlooien en bovengrondse springstaarten 
te vinden. De schade die zij veroorzaken valt veelal erg mee. Voer alleen bij zeer ernstige schade een bestrijding uit met een 
pyrethroïde. Bij aanwezigheid van vliegende bietenkevertjes of bladluizen is het advies om een bestrijding uit te voeren met 0,15 
– 0,25 l Calypso/ Bariard. Voer een insectenbestrijding bij voorkeur ’s avonds uit en gebruik veel water. 
 

Voor de bestrijding van bladluizen en tripsen heeft Batavia een tijdelijke toelating gekregen in suikerbieten. De toelating geldt 
voor de periode van 15 april tot 13 augustus 2020. De adviesdosering is 0,45 l Batavia. Batavia mag twee keer toegepast worden 
met een interval van twee weken. Bewaar de bijgevoegde “Vrijstelling_Batavia suikerbieten 2020 WG” in uw administratie of 
bestrijdingsmiddelenkast wanneer Batavia toegepast gaat worden in de bieten. 
 

Vanaf vorige week is de bladluiswaarschuwingsdienst van start gegaan in het zuidwesten van Nederland. Zodra op meerdere 
percelen de schadedrempel wordt overschreden zullen de telers in dat gebied een SMS-bericht van Suiker Unie ontvangen om 
hun eigen bietenpercelen te controleren.  
 

Groeiregulatie en ziektebestrijding in wintertarwe  
In Theunisse TIP#2 schreven wij al over de groeiregulatie en ziektebestrijding in wintertarwe.  De groei van de tarwe is echter niet 
geweest zoals we verwacht hadden. Late percelen moeten daarom vaak nog voor de eerste keer gespoten worden met een 
groeiregulator. De ziektedruk blijft over het algemeen laag. Wel komen we regelmatig lichte aantasting van gele roest tegen. Het 
is echter maar de vraag of dit onder de huidige weersomstandigheden snel uit zal breiden. 
 

Het advies voor de eerste groeiregulatie is einde uitstoeling – begin strekking van het gewas 0,5 l CeCeCe + 0,4 kg Prodax.  De 
tweede groeiregulatie dient 7 – 10 dagen later of uiterlijk bij het verschijnen van de tweede knoop (gewaslengte ca. 25 – 30 cm) 
uitgevoerd te worden. Het advies voor de tweede bespuiting is 0,5 l CeCeCe + 0,3 kg Prodax. Op minder legeringsgevoelige 
rassen kan evt. volstaan worden met 0,5 – 1 l CeCeCe. Pas een groeiregulator toe op een gewas dat niet in stress verkeerd. 
 

Het verschijnen van de tweede knoop (gewaslengte 25 – 30 cm) is ook het moment om de T1 ziektebestrijding uit te voeren. Wij 
adviseren hiervoor 1 l Adexar. De uitbreiding van gele roest kan een reden zijn het tijdstip van de toepassing iets naar voren te 
halen. In de praktijk wordt de T1 bespuiting vaak gecombineerd uitgevoerd met de tweede groeiregulatie.   
 

Bodemherbiciden aanvullen in uien na opkomst  
Onder de huidige droge omstandigheden is het niet de eerste gedachte om bodemherbiciden in te zetten of aan te vullen. Blijf 
voor de toediening van een bodemherbicide echter alert op momenten zoals afgelopen zaterdag, toen er op veel plaatsen toch 
nog enkele mm neerslag vielen, of maak gebruik van een te geven beregeningsbeurt aan het gewas. 
 

Wanneer de meeste plantuien boven staan is het zaak de bodemherbiciden aan te vullen, dit kan bijvoorbeeld met een 
combinatie van 1 - 1,5 l Wing P + 0,5 – 0,75 l Stomp + 0,5 – 0,75 kg Pyramin* + (0,75 – 1 l Intruder/Certis Chloor IPC).  
 

Zodra de zaaiuien boven staan is het advies om 0,2 l AZ 500 + 0,5 – 1 l Wing P te spuiten. Wanneer er sprake is van een zeer 
onregelmatige opkomst is het veiliger om bv 0,5 – 0,75 l Stomp + (0,5 – 0,75 l Intruder /Certis Chloor IPC) in te zetten. 
 

Intruder (Chloor IPC) heeft naast bodemwerking ook contactwerking op veel onkruiden. Onder vochtige en koude 
omstandigheden heeft het de beste werking. Spuit het daarom altijd in de avond wanneer de temperatuur < 17°C is en herhaal 
de bespuiting indien nodig met intervallen van 5 – 7 dagen. Houdt een afstand van 200 m aan van bloeiende fruitbomen, vlas of 
blauwmaanzaad!  
 

*) Pyramin DF is niet meer leverbaar maar mag nog opgebruikt worden tot 1-7-2020. 
  

Korte TIPs  
• Net als bij suikerbieten zijn ook de ongekiemde zaden van cichorei erg gewild bij bosmuizen. Zorg daarom ook hier voor 

alternatief voer zolang het zaad nog niet gekiemd is.  
• De toelating van de werkzame stof epoxiconazool wordt per 31-10-2020 beëindigd. Dit betekent dat de middelen Osiris, 

Adexar, Ceriax en Retengo Plust na deze datum niet meer afgeleverd mogen worden. Zij mogen in 2021 nog opgebruikt 
worden in de teelten waarin zij toegelaten zijn. 

https://www.theunissebv.nl/downloads/TIP/2020/Vrijstelling_Batavia%20suikerbieten%202020%20WG%20(tip8).pdf

