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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. 
 
 
 
 
  

Blijf alert op trips  
In veel uien is de laatste tijd een bespuiting uitgevoerd met Batavia om de ontwikkeling van tripsen te voorkomen. Ondanks het 
minder gunstige weer voor de ontwikkeling van tripsen is het advies, wanneer er geen volwassen tripsen gevonden worden, om 
na 2 weken de bespuiting met 0,75 l Batavia + 1 – 2 l Robbester te herhalen. Gebruik de hoogste dosering Robbester wanneer 
er een duidelijke waslaag op de uien aanwezig is. 
 

Volwassen tripsen worden door Batavia niet bestreden. Houdt hier ook rekening mee wanneer er de komende periode tripsen uit 
geoogste percelen graszaad, wintergerst of plantuien komen “fourageren” in uw uienperceel.  
Kies voor 0,75 l Benevia + 1 l Robbester of 0,2 l Tracer + 2 – 4 kg Biosweet + uitvloeier wanneer er ook volwassen tripsen 
bestreden moeten worden. Gebruik 350 – 400 l water en spuit later op de avond. Voor de toepassing van Benevia is een DRT97,5% 
vereist!  
 

Bladschimmels in suikerbieten vragen de aandacht 
De BAS-app van Cosun Beet Company waarschuwt momenteel op veel bietenpercelen voor grote kansen op infectie van 
cercospora en stemphylium. Een tijdige start van de bescherming tegen bladschimmels is erg belangrijk.  
Voer de eerste bespuiting uit wanneer de eerste aantasting met cercospora of stemphylium wordt aangetroffen. In de praktijk 
zien we steeds vaker dat de eerste bespuiting standaard begin juli uitgevoerd wordt.  
    

Wij adviseren voor de eerste bespuiting 1 l Bicanta (max. 2 keer; interval 21 dgn; v.t. 35 dagen) en voor de tweede bespuiting           
1 l Retengo Plus* (max. 1 keer; v.t. 28 dgn) of 1 l Spyrale (max. 2 keer; interval 21 dgn; v.t. 28 dgn.; DRT 90-95%).  
 

De effectiviteit van de bespuitingen kan verbeterd worden door het toevoegen van 0,4 l Promotor aan iedere bespuiting.  
Ook zijn er de laatste jaren goede ervaringen opgedaan met het toevoegen van een koperhoudende bladmeststof zoals 
bijvoorbeeld 3 l Vitalosol Gold. Deze bladmeststof bevat koper, mangaan en zwavel. Vitalosol als eerste aan de tank toevoegen. 
 

Gebruik ca. 300 l water per ha en spuit op rechtopstaand fris blad. Laat zeker wanneer sprake is van veel nieuwe bladgroei, de 
interval met de volgende bespuiting niet langer duren dan 2 - 3 weken! 
 

*) De aflevertermijn voor Retengo Plus(t) is afgelopen, de opgebruiktermijn loopt tot 31 oktober 2021. 
 

Ziektebestrijding in knolselderij 
Bij bladnatperioden van 12 uur of langer bestaat het gevaar dat knolselderij geïnfecteerd wordt door bladvlekkenziekte. Vanaf 
juli neemt het aantal dauwnachten duidelijk toe en dus ook de kans op langere bladnatperioden.  Het tijdstip waarop er gestart 
moet worden met een preventieve ziektebestrijding is o.a. afhankelijk van de ontwikkeling van het gewas, de ziektegevoeligheid 
van het ras en de weersomstandigheden. Een B.O.S. kan hierbij een goede ondersteuning zijn.  
 

Een sterk schema voor de ziektebestrijding is bijvoorbeeld 0,4 l Score - 0,5 l Luna Sensation – 1 l Dagonis SC – 1 l Amistar Top 
– 1 l Dagonis – 1 l Amistar Top. Luna Sensation en Amistar Top hebben de sterkste werking tegen sclerotinia. De werkingsduur 
van alle toegelaten fungiciden in knolselderij bedraagt ca. 2 weken. 
 

Bladbemesting met Powerleaf Kali 
Vooral bij een sterke groei van de planten neemt de behoefte aan kali sterk toe. Voor aardappelen en uien is dit veelal gaande in 
juli – begin augustus. Het strooien van kali op grote werkbreedtes geeft vaak lichte beschadigingen van het blad, terwijl ook de 
verdeling minder egaal is. Bladbemesting met Powerleaf Kali heeft deze nadelen niet en is daardoor een heel efficiënte manier 
om kali toe te dienen aan aardappelen, uien, knolselderij en wortelen.  
 

Vanaf de knolzetting in aardappelen en begin bolvorming in uien kan dit door wekelijks 6 x 2,5 l Powerleaf Kali of iedere twee 
weken 3 x 5 l Powerleaf Kali te spuiten. Op deze manier kan met Powerleaf Kali 100 kg zuivere kali vervangen worden.   
Bij een lage bodemvoorraad kali moet de bladbemesting, zeker in aardappelen, altijd gezien worden als een aanvulling op de        
K – basisbemesting. Powerleaf Kali is zacht voor het gewas en kan goed gecombineerd gespoten worden met fungiciden (ook 
met Fandango) en virusolie. 
 

Korte TIPs  
• Ons Groenbemester Rassenadvies 2021 is uit, vraag ernaar bij u adviseur of download hier. 
• Aanstaande woensdag 7 juli kunt u ons proefveld bezoeken, graag voordien aanmelden. Klik hier om aan te melden. 

https://www.theunissebv.nl/downloads/TIP/2021/groenbemesterkeuze2021.pdf
https://www.theunissebv.nl/proefveld-2021/

