
Theunisse TIP#13  11-06-2021 

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. 

 
 
 
 

  

Druk van phytophthora momenteel erg laag 
De infectiedruk van phytophthora is momenteel erg laag. Aan de andere kant zien we een zeer snelle loofgroei wat in combinatie met 

vochtige nachten of beregenen voor gevaar kan zorgen. In deze snelle loofgroei periode adviseren wij om van start te gaan met 0,6 l 

Revus. Let erop dat het minimale spuitinterval van Revus 7 dagen is.  
 

Bij een explosieve groei en een hoge phytophthoradruk heeft het gebruik van een product met het systemisch werkende Zorvec de 

voorkeur. Vanwege het beëindigen van de toelating van mancozeb, is het duo-pak Zorvec Enicade + Trimanoc (opgebruiktermijn loopt 

tot 4-1-2022) inmiddels vervangen door het kant en klare product Zorvec Endavia, in een dosering van 0,4 l per ha. Zorvec Endavia 

heeft een bredere toelating en kunt u ook inzetten tegen valse meeldauw in uien, hierover in aankomende TIP#14 meer informatie. 
   

Zorvec wordt geadviseerd in een blok van 3 bespuitingen (max. 4 bespuitingen per jaar) in een periode van explosieve groei. In de 

praktijk zal dit betekenen dat meestal gestart wordt met een Zorvec-blok vanaf de 3e of 4e  bespuiting.  
 

Door de systemische werking kan een langer spuitinterval van 3 – 4 dagen aangehouden worden t.o.v. andere middelen. Zorvec is 

binnen 20 minuten regenvast en kan gemengd worden met olie, insecticiden en de meest gangbare bladmeststoffen. Wegens de lage 

milieubelasting is Zorvec Endavia zeer geschikt voor toepassing binnen Planet Proof.  
 

Voorkom toprol in aardappelen  
Ter voorkoming van het toprolvirus adviseren wij om voor half juni een bestrijding tegen de aardappeltopluis uit te voeren.  

Om natuurlijke vijanden te sparen heeft het gebruik van synthetische pyrethroïden niet onze voorkeur. Beter maakt u voor de 

bestrijding van de aardappeltopluis gebruik van 0,25 kg Gazelle.  
 

Wanneer naast aardappeltopluis ook de diep in het gewas zittende wegedoornluis of vuilboomluis bestreden moet worden, is het 

advies om minimaal 400 l water te gebruiken en eventueel een uitvloeier toe te voegen. Gazelle heeft ook een goede werking tegen de 

coloradokever. 
 

Gunstig weer voor trips in uien  
De weersomstandigheden zijn momenteel gunstig voor de ontwikkeling van tripsen. We treffen nu de eerste tripslarven weer aan in 

zowel plant- als zaaiuien. Bij aanwezigheid van tripslarven in de uien of wanneer u een bestrijdingsadvies ontvangt via een BOS, is ons 

advies een bespuiting uit te voeren met 0,75 l Batavia + 1 - 2 l Robbester.  
 

Met de huidige weersomstandigheden kan het best in de vroege ochtend of ’s avonds gespoten worden. Besluit u de uien te beregenen, 

dan heeft een bespuiting kort na het beregenen de voorkeur. Houdt onder afgeharde omstandigheden de hoogste dosering Robbester 

aan. De werkingsduur van Batavia is ca. 2 weken. 
 

Batavia bestrijdt alleen larven van tripsen, volwassen tripsen en migrerende tripsen uit andere gewassen zoals graszaad en luzerne 

worden dus niet bestreden. Zet hiervoor het best 0,2 l Tracer + 2 - 3 kg Biosweet + uitvloeier in. Spuit Tracer bij voorkeur laat in de 

avond met ca. 400 l water.  
 

Onkruidbestrijding wortelen na opkomst  
Wanneer bij de wortelen de meeste plantjes 2 echte blaadjes hebben, kan de onkruidbestrijding voorzichtig van start gaan met 50 ml 

Sencor + 0,25 l Webowett.   

Vanaf 2-4 echte blaadjes kan er gebruik worden gemaakt van 50 ml Sencor vlb + 1,5 l Boxer + 0,5 – 1 l Challenge*. 

Bij 4 echte blaadjes of meer kan de bespuiting herhaald worden met 100 ml Sencor vlb + 2 l Boxer.  
 

Zwarte nachtschade wordt vaak onvoldoende bestreden met deze middelen. Houdt er rekening mee dat na toepassing van Challenge 

er lichte vlekjes op het loof kunnen ontstaan. 
 

Controleer het gewas regelmatig op aanwezigheid van bladluizen. Wanneer geen Vydate 10G is gebruikt is tijdens het zaaien dienen 

aanwezige luizen bestreden te worden met o.a. 0,45 l Batavia + 1 l Robbester of 0,5 kg Pirimor, dit om virusoverdracht te voorkomen.  
 

*) Challenge max. 1 x 1 l na opkomst; interval tussen v.o. en n.o. is 25 dgn.; zie etiket voor verdere eisen.   
 

Korte TIPs  
Zo het er nu naar uitziet kunnen wij u dit jaar weer ontvangen op ons demoveld in Standdaarbuiten. Houdt daarom alvast 

woensdagmiddag 7 juli 2021 vrij in uw agenda, de definitieve uitnodiging volgt spoedig. 


