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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. 
 
 
 
 

  

Wortelonkruid en aardappelopslag bestrijden in granen  
Wanneer er nog wortelonkruid of aardappelopslag bestreden moet worden in de wintertarwe dan dient dit ruim voor het 

verschijnen van de aren plaats te vinden. Afhankelijk van het onkruidbestand kan gekozen worden voor één van de volgende 

combinaties: 
  

• Akkerdistel en akkerpaardenstaart: 2 l MCPA 

• Akkerdistel, akkermelkdistel, akkerpaardenstaart, veelknopigen en kamille: 1 l Tapir + 2 l MCPA 

• Haagwinde, veenwortel, veelknopigen en kamille: 1 l Tapir + 0,75 l Primstar 

• Aardappelopslag: 0,6 l Starane Top of 1 l Tapir/ Primstar + 0,3 l Starane Top 
 

Er is alleen voldoende bestrijdingseffect te verwachten wanneer onder groeizame weersomstandigheden gespoten wordt. 

Gebruik minimaal 400 l water/ha en zorg d.m.v. een lage rijsnelheid voor een zo goed mogelijke indringing in het gewas. Voor een 

goede opname is 4 – 6 uur droog weer gewenst. 
 

Wanneer de ontwikkeling van het onkruid het toelaat, kan ook overwogen worden de bestrijding na de bloei van de tarwe uit te 

voeren. Let erop dat Starane Top en Primstar niet toegelaten zijn na het verschijnen van de aren! 
 

Afrijpingsziektebestrijding (T2) in wintertarwe  
Het wisselvallige weer zorgt in de wintertarwe momenteel voor een hoge ziektedruk van met name septoria en gele roest. De T1 

ziektebestrijding heeft op de meeste percelen eind april plaats gevonden. Omdat de werkingsduur van deze bespuiting niet veel 

langer is dan 3 weken, zijn momenteel steeds meer percelen niet meer beschermd. 
 

Wanneer het vlagblad volledig uit is, wat deze week in de vroege rassen al veel het geval zal zijn, is het advies om de T2 bespuiting 

uit te voeren.  Ons advies hiervoor is: 
 

• 1 l Priaxor EC + 1 l Revystar (verpakt als duo-pak voor 5 hectare onder de naam Priaxor Duo) 

• 2 l Ceriax (Ceriax is niet meer leverbaar, de opgebruiktermijn loopt tot 31-7-2021) 
 

Gele roest blijft dit jaar op verschillende percelen hardnekkig aanwezig. We treffen het voornamelijk aan in de rassen Talent, 

Benchmark en Reform. Wanneer gele roest de kop opsteekt voordat het vlagblad volledig uit is, adviseren wij niet te wachten en 

een vervroegde T2 bespuiting uit te voeren gevolgd door een T3 bespuiting met 1 l Prosaro  wanneer alle aren uit zijn.    
 

Wanneer larven van het graanhaantje of bladluizen aanwezig zijn kan aan deze bespuiting  50 ml Karate Zeon, 0,2 l Sumicidin 

Super of 0,25 l Decis EC worden toegevoegd.  
 

De fungicidenbespuiting op het vlagblad kan goed gecombineerd worden met de zachte bladmeststof KryptoN.  Gebruik voor de 

laatste N-gift 25 - 30 l KryptoN en vervang hiermee een gift van 50 kg N. 
 

Een N-bladbemesting in graan is zeer efficiënt en effectief, u kunt hierdoor bijna 40 kg N besparen die later met organische mest 

toegediend kan worden.  KryptoN is verkrijgbaar in 10- en 1000 l verpakking en  kan ingezet worden in granen, aardappel en kool. 
 

Onkruidbestrijding in stamslabonen  
Op alle grondsoorten waar vooral melden een probleem vormen, heeft het secuur inwerken van 8 l Bonalan voor zaai van 

stamslabonen zeker een meerwaarde. Ook met Fresco kan er overigens een goede bestrijding van o.a. melden en straatgras 

verkregen worden. Het advies is om direct na zaai, afhankelijk van de grondsoort, een bespuiting uit te voeren met: 
 

• Kleigrond:  0,15 l Centium 360 CS + 0,6 – 0,7 l Dual Gold + (1,5-2 l Fresco*).   

• Zandgrond:  0,15 l Centium 360 CS + 2 l Fresco* (Dual Gold heeft geen toelating op zandgrond). 
 

Aanwezig onkruid op het zaaibed dient voor het zaaien afgebrand te worden met 2 – 4 l Glyfosaat (+ 5 – 10 kg Zwavelzure 

ammoniak) of 1,5 – 3 l Roundup Ultimate.  
 

*)Fresco kan in sommige rassen wat geelverkleuring veroorzaken, dit is echter maar van korte duur en geeft geen 

opbrengstderving. 


