
Theunisse TIP#12 31-05-2021 

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. 
 
 
 
 

  

Onkruidbestrijding in maïs   
Het is tijd voor de onkruidbestrijding in de maïs wanneer de maïs op kleur is en in het 2 – 6 bladstadium is. Afhankelijk van 

grondsoort, wel/geen vanggewas en het onkruidbestand kan dit o.a. met één van de volgende combinaties: 
 

Er wordt geen vanggewas ingezaaid: 

• 1,5 – 2,25 l Laudis OD + 0,5 – 0,7 l Kart/ 0,5 – 0,75 l Monsoon Active + 2 l Gardo Gold (vervang op zandgrond Gardo Gold 

door 0,5 l Calaris + 1 l Frontier; kies voor Monsoon Active bij aanwezigheid van wortelonkruiden en grassen; hoogste dosering 

Laudis OD aanhouden voor bestrijding van jong gladvingergras; max. 2,5 liter OD in de mix) 
 

• 1 – 1,5 l Calaris + 0,5 - 0,7 l Kart/ 0,75 l Monsoon Active + 1 l Frontier (tegen aardappelopslag (ca. 15 cm) 1 x 1,5 l Calaris + 

0,7 l Kart aanhouden of 1 l Calaris + 0,7 l Kart en na enkele weken na-spuiten met 1 l Laudis + 0,5 l Kart) 
 

Wanneer gelijktijdig met het zaaien van de maïs rietzwenk ingezaaid is: 

• 0,75 l Calaris + 1 l Laudis OD + 0,5 – 0,7 l Kart (vanaf het 2-bladstadium van het rietzwenkgras kan aan deze mix 0,75 l 

Frontier toegevoegd worden (Niet geheel zonder risico!)) 
 

Wanneer na de onkruidbestrijding Italiaans raaigras ingezaaid wordt: 

• 0,75 l Calaris + 1 l Laudis + (0,35 – 0,66 l Samson 6%OD) + 0,5 – 0,7 l Kart  (wanneer er een interval van minimaal 2 weken 

tussen spuiten en zaaien wordt aangehouden en wanneer er gezaaid wordt dmv schoffelzaaien, kan er aan de mix 0,45 – 

0,75 l Frontier als bodemherbicide worden toegevoegd. (Niet geheel zonder risico!)) 
 

Voeg 2 l Powerleaf Borium aan de onkruidbestrijding toe wanneer boriumgebrek wordt verwacht.   

 

Onkruidbestrijding in aardappelen na opkomst 
Het lijkt erop dat de bodemherbiciden in aardappelen hun werk veelal goed hebben gedaan. Mochten er toch nog onkruiden 

ontsnappen dan is het zaak deze in een zo jong mogelijk stadium, van zowel het onkruid als de aardappelen, aan te pakken. 

Afhankelijk van ras, groeistadium en onkruidbestand kan dit o.a. met: 
 

In Sencor tolerante rassen:  100 -150 ml Sencor + (Basagran) + uitvloeier of 100 ml Sencor + 20-40 gram Titus* + uitvloeier. 

In niet Sencor tolerante rassen: 0,25–0,5 l Basagran + 20 - 40 gram Titus* + uitvloeier. 
 

Spuit altijd op een droog en afgehard gewas en doe dit bij voorkeur ’s avonds. 
 

In alle rassen tegen diverse zaadonkruiden en wortelonkruiden zoals melkdistel, haagwinde of opslag van witlof/ cichorei: 

40 gram Titus* + 0,25 l Webowett, na 10-14 dagen herhalen met 30 gram Titus* + 0,25 l Webowett. 

Wortelonkruiden moeten liefst 20-25 cm groot zijn. Spuit Titus wanneer de temp. <25°C is en alleen tijdens een hoge RV! 
 

*) Titus heeft geen toelating in pootaardappelen. 
 

Ga tijdig van start met de virusbestrijding in pootaardappelen  
Met het huidige weer zullen de aardappelen snel veel nieuw loof vormen en zal de luizendruk toenemen. Start daarom al vanaf 

30-40% opkomst met de inzet van minerale olie + pyrethroïden en zorg voor korte intervallen.  
 

Het is in deze snelle loofgroeiperiode beter om iedere drie dagen te spuiten met 3 l minerale olie dan om de vijf dagen met 5 - 7 l 

minerale olie. Door deze strategie blijft de nieuwe groei beschermd. 

Samen met een goede selectie is dit de enige manier om virusuitbreiding tot een minimum te beperken.  

 

Korte TIPs  
• In knolselderij treffen we regelmatig bladluizen aan. Voer bij aanwezigheid van luizen ’s avonds een bestrijding uit met 0,45 

l Batavia + 1 l Robbester in minimaal 400 l water.  Batavia mag 4 keer ingezet worden met een interval van 14 dagen. Ook 

0,3 l Movento heeft een toelating, hiervoor is bij een DRT75 een teeltvrije zone van 225  cm vereist.  
 

• Vertrouw niet helemaal op de nawerking van Frontier Optima, Dual Gold of Tanaris  wanneer u veel nakiemers van melden 

verwacht. De beste nawerking op melden krijgt u met 1-2 l Goltix/ Bettix. Wacht hier niet te lang mee omdat er door de 

snelle groei momenteel gauw sprake zal zijn van teveel parapluwerking.  


