
Theunisse TIP#2  3-3-2021 

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 

 
 
 

  

Help plantuien snel aan de gang met fosfaat in de rij 
Een vlotte weggroei van plantuien is van belang voor de uiteindelijke opbrengst en kwaliteit van het eindproduct.  Plantuien 

hebben vaak in de eerste groeifase te maken met koude en moeilijke groeiomstandigheden, mede door de slechte 

beschikbaarheid van fosfaat. Beschikbare fosfaat is in de eerste groeifase van belang voor de uiteindelijke opbrengst en 

kwaliteit.  

Wij adviseren daarom bij het planten een goed beschikbare startfosfaat te gebruiken. Dit kan in de rij met bijvoorbeeld    

30 l Powerstart Flores, 30 kg Powerstart Granada (granulaat) of 30 kg DCM Startec – Agri (granulaat).  

Vanwege de prijs wordt er ook weleens gekozen voor Vivifos, wat op basis van bloed- beendermeel is gemaakt. Houdt er dan 

wel rekening mee dat er de eerste 3 jaar na gebruik hiervan geen voedselveiligheidscertificaat afgegeven kan worden voor 

gewassen die op het behandelde perceel geteeld worden! 

Op gronden met een goede fosfaattoestand (PW-waarde > 35) kan ook gebruik worden gemaakt van 30–45 kg DCM Vivisol 

Agri, waarbij bacteriën het bodemfosfaat vrijmaken en beschikbaar maken voor de plantenwortels.  
 

Bodemherbiciden in plantuien 
Dit jaar kunnen we in de uien niet meer beschikken over chloor-IPC als contact- en bodemherbicide. Het is daarom nog 

belangrijker tijdig een voldoende hoge dosering van de nog wel toegelaten bodemherbiciden in te zetten kort na het planten 

van de 2e jaars plantuien. Het advies hiervoor is 1 l Stomp 400 SC + 1 l Wing P + 0,2 l AZ 500. 

 

Om te voorkomen dat er in winteruien met contactmiddelen gespoten moet worden is het nodig de bodemherbiciden tijdig 

aan te vullen. Een mooie combinatie hiervoor is 1-2 l Wing P + 0,5-1 l Stomp 400 SC +(2 l Boxer). Boxer vult het 

werkingsspectrum aan op o.a. kleefkruid.  
 

Onkruidbestrijding wintertarwe  
Wanneer de wintergranen de eerste N-gift hebben gekregen en de meeste onkruiden gekiemd en goed aan de groei zijn, is het 

tijd voor de onkruidbestrijding.  

Een combinatie die sterk is op grassen en op jonge zaadonkruiden in wintertarwe: 

• 0,18 - 0,2* kg Cossack Star + 1 l Robbester (flink ontwikkelde planten van kleefkruid, klein kruiskruid en klimopbladereprijs 

worden minder goed bestreden). *) Kijk voor extra driftreductie-eisen op pagina 62 van de nieuwe Wegwijzer. 

Wanneer in wintertarwe al flink ontwikkelde onkruiden, inclusief grassen, aanwezig zijn: 

• 0,2 kg Atlantis Star + 200 - 225 gram Capri Twin + 1 l Robbester (bij aanwezigheid van grotere paarse dovenetel en 

duivekervel 0,3 l Starane Top of 70 gram Biathlon 4D toevoegen).  

Wanneer in wintertarwe de duistplanten nog jong zijn en er geen straatgras bestreden hoeft te worden: 

• 225 - 275 gram Capri Twin + 1 l Robbester (bij grotere paarse dovenetel en duivekervel 0,3 l Starane Top of 70 gram 

Biathlon 4D toevoegen). 

In wintergerst en wintertarwe waar geen grassen bestreden hoeven te worden of waar gras onder gezaaid is: 

• 1 l Tapir + 1 – 1,5 l MCPA (bij aanwezigheid van akkerviooltje, grotere paarse dovenetel en ereprijssoorten 1 - 1,5 l Fox 480 

SC of 70 gram Biathlon 4D + 1 l Robbester (niet op akkerviooltje) toevoegen). 

Enkele aandachtspunten: 

• Voor een goede werking van de middelen is groeizaam weer met een dagtemperatuur >5°C, geen nachtvorst en een RV 

van minimaal 60% gewenst.  Deze RV wordt midden op de dag bij een oosten- of noordenwind zelden gehaald! 

• Atlantis Star, Cossack Star en Capri Twin kunnen niet in gerst gespoten worden! 

• Bij onderzaai van rietzwenk en in wintergerst kunnen duist, windhalm en wilde haver bestreden worden met 1 – 1,2 l Puma 

Extra + 1 l Robbester.  

• Voer de onkruidbestrijding in ieder geval uit vóór het sleepslangen met drijfmest! 


