
Theunisse TIP#3  12-03-2021 

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. 
 
 
 
 
  

Ga altijd schoon van start  
Hoewel er al op verschillende percelen is gestart met de zaaibedbereiding en er ook al uien en bieten gezaaid zijn, vermelden wij 
hier toch nog even ons jaarlijks terugkerend dringend advies om bij de zaaibedbereiding schoon van start te gaan.  
Onkruiden die al echte blaadjes hebben worden met de zaaibedbereiding lang niet allemaal vernietigd en kunnen later in de teelt 
voor de nodige problemen zorgen. Ook de aanwezigheid van opslag van groenbemesters als bladrammenas en gele mosterd, die 
door een sneeuwdek niet bevroren zijn, kunnen voor de nodige overlast gaan zorgen.  
 

Het advies is om één dag voor het maken van het zaai- of plantbed de onkruiden af te branden. Dit kan afhankelijk van de 
ontwikkeling van het onkruid gedaan worden met 3 – 5 l Glyfosaat of 2,25 – 3,75 l Roundup Ultimate.   
Bij aanwezigheid van bladrammenas of gele mosterd de hoogste dosering gebruiken en aan Glyfosaat eventueel 5 – 10 kg 
zwavelzure ammoniak of Intake toevoegen.  Glyfosaat en Roundup Ultimate zijn niet toegestaan in PlanetProof teelten. 
 

Bodemherbiciden in bieten 
Een bodemherbicide aan de basis geeft meer mogelijkheden om een na-opkomst onkruidbestrijding wat uit te stellen omdat er 
dan een beetje een “rem” op de onkruidgroei staat. Daarnaast is het voor de bestrijding van onkruiden zoals kamille, 
hondspeterselie, varkensgras en bingelkruid aan te raden een bodemherbicide aan de basis in te zetten.  
   

Op percelen waar o.a. kamille wordt verwacht: 
 2 – 3 l Goltix/ Bettix 

 

Wanneer naast kamille ook hondspeterselie, duivekervel of bingelkruid wordt verwacht: 
 2,5 – 3,5 l Kezuro  (zachter voor het gewas dan Centium 360 CS; Kezuro niet in voederbieten). 

 

Wanneer geen kamille maar wel hondspeterselie, bingelkruid, kleefkruid, varkensgras of zwaluwtong wordt verwacht: 
 50 – 100 ml Centium 360 CS (Op zandgrond of wanneer sprake is van een slechte structuur, de laagste dosering 

aanhouden i.v.m. kans op schade (witverkleuring); Wanneer ook kamille wordt verwacht 2 l Goltix/Bettix toevoegen). 
 

Startfosfaat en bodemherbiciden in zaaiuien  
Een vlotte weggroei van de uien wordt met name bepaald door het beschikbare fosfaat in de bodem. Een rijentoepassing op het 
zaad met 30 l Powerstart Flores (0-30-5) zorgt voor een vlotte weggroei met meer planten en een hogere opbrengst.  
 

Na het wegvallen van ChloorIPC en Pyramin is het nog belangrijker geworden om voldoende Stomp in te zetten voor de 
onkruidbestrijding. Het advies is kort na zaai op een zaaivochtige en goed aangesloten grond 0,75 – 1 l Stomp 400 SC  te spuiten 
gevolgd door 0,75 l Stomp 400 SC tijdens het afbranden.  Is de grond droog en kluiterig, wacht dan tot het zaad gekiemd of door 
regen goed bedekt is en spuit dan 1,75 l Stomp 400 SC in één keer.  Houdt bij zaaiuien een minimale zaaidiepte van 2 cm aan.  
  

Tijdelijke vrijstelling Asulam 2 in o.a. spinazie  
Ook dit jaar is er weer een tijdelijke vrijstelling van 120 dagen afgegeven voor het gebruik van Asulam 2 in o.a. de consumptieteelt 
van spinazie, van 26 april tot 24 augustus 2021 en in de zaadteelt van spinazie, van 15 maart tot 12 juli 2021.  
De toegelaten dosering is 6 l Asulam 2 vóór opkomst van de spinazie. Let erop dat Asulam 2 verspoten dient te worden met een 
DRT 95, ook wanneer het perceel niet aan oppervlaktewater grenst!  
 

Klik op deze link voor de publicatie in de Staatscourant. Het is noodzakelijk dat telers deze tekst beschikbaar hebben om aan te 
tonen dat zij op de hoogte zijn van dit besluit en de daarin vermelde toepassingsvoorwaarden.   
 

Korte TIPs  
 Voor Batavia en Closer is een 120 dagen vrijstelling afgegeven voor de bestrijding van bladluizen in suikerbieten. De 

vrijstelling geldt van 1 april tot 15 juli 2021. Batavia mag 2 keer worden toegepast met een interval van 14 dagen, de 
dosering is 0,45 l Batavia + 1 l Robbester. Closer mag 1 keer worden toegepast in een dosering van 0,2 l Closer. 

 Muizenschade kan zoveel mogelijk voorkomen worden door voldoende diep te zaaien, te zorgen voor een vlotte kieming 
en door een aantal dagen voor het zaaien alternatief voer langs de perceelranden aan te bieden. 

 Gebruik voor de onkruidbestrijding in blauwmaanzaad direct na zaai, afhankelijk van de zwaarte van de grond, 0,1–
0,15 l Centium 360 CS. 


