
Theunisse TIP#4  31-03-2021 

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. 
 
 
 
 

  

Vroege wintertarwe is toe aan de groeiregulatie  
De wintertarwe heeft de eerste N-gift dit jaar over het algemeen vroeg ontvangen. De meeste tarwe is dan ook al goed aan de 

groei, zodanig dat de vroege percelen toe zijn aan de groeiregulatie.  

Ons advies hiervoor is in het stadium “einde uitstoeling - eerste knoop voelbaar”  0,5 l CeCeCe + 0,4 kg Prodax te spuiten. Na 7 

– 10 dagen de tweede bespuiting uitvoeren met 0,5 l CeCeCe + 0,3 l Prodax of 0,75 l CeCeCe op extra stevige rassen. 

Wij adviseren om de groeiregulatie niet te combineren met de onkruidbestrijding. Vindt er toch een gecombineerde bespuiting 

plaats, kies dan voor 1 l CeCeCe als groeiregulator. 

Vooral in de rassen Talent en Benchmark wordt incidenteel wat gele roest aangetroffen. Wanneer op het moment van de eerste 

groeiregulatie gele roest gevonden wordt in het gewas, adviseren wij aan deze bespuiting 1,5 l Osiris* of 1 l Prosaro toe te 

voegen, de zgn. T0 bespuiting. *) Osiris is niet meer leverbaar, de opgebruiktermijn loopt tot 31-7-2021.  

Groeiregulatie en ziektebestrijding in wintergerst 
Bij de vroeg gezaaide wintergerst treffen we de 1e knoop al aan. Tijd dus voor de groeiregulatie. Een advies hiervoor kan zijn 0,6 

- 0,75 kg Prodax + (0,5 l CeCeCe) + 0,5 l Powerleaf Mangaan Plus.  

Voer na 7 - 10 dagen een tweede bespuiting uit met 0,4 kg Prodax  + 0,5 l Powerleaf Mangaan Plus. Deze bespuiting kan goed 

gecombineerd worden met de ziektebestrijding op T1 met 0,75 - 1 l Aviator Xpro. 

De werking van Prodax is weinig afhankelijk van de weersomstandigheden. Om klontering van Prodax te voorkomen is het advies 

om het middel voorzichtig in de tank te doseren! 

Bodemherbiciden in cichorei   
In cichorei en witlof zijn de mogelijkheden voor een onkruidbestrijding na opkomt na het wegvallen van chloorprofam nog 

beperkter geworden. Werk daarom tijdens de zaaibedbereiding altijd 8 l Bonalan in. Spuit de Bonalan bij voorkeur over de 

ploegsneden en werk deze  binnen 2 uur  goed door de toplaag. Gebruik 20% meer zaaizaad voor stuifdek gerst na Bonalan. 

Naast de toediening van Bonalan blijft het advies om direct na zaai een bespuiting uit te voeren met 2,5 l Kerb Flo.  
 

Onkruidbestrijding in grasland  
Onkruidbestrijding in weiland is snel rendabel omdat het beter ruwvoer geeft. Voer de bestrijding bij voorkeur uit vóór het onkruid 

in bloei komt. Een breed werkend advies is 1,25 l Tapir + 1 – 1,5 l Cirran/Jepolinex Pro. In eerstejaars grasland mag geen Cirran 

gebruikt worden, kies daarom hier voor Jepolinex Pro. 
 

Na het wegvallen van Buttress is het advies voor de onkruidbestrijding in gras/klaver 1,5 l Basagran + 0,5 l Cirran geworden. 

Voor een goede werking van Basagran is groeizaam helder (zonnig) weer nodig.  
 

Voor de bestrijding van ridderzuring is het nog duidelijk te vroeg, deze kan het beste vanaf half april, kort voor de eerste snede, 

worden uitgevoerd. 
  

Bodemherbiciden aanvullen in tweedejaars plantuien  
Zeker nadat er in tweedejaars plantuien al vroeg bodemherbiciden zijn gespoten waarop al de nodige neerslag is gevallen, is het 

advies om deze rond de opkomst aan te vullen,  Doe dit op vochtige grond of wanneer neerslag wordt verwacht, afhankelijk van 

de zwaarte van de grond tot 2 – 3 l Wing P en 1,5 –  2 l Stomp 400 SC. De totale dosering AZ 500 is maximaal 1 x 0,2 l. 
 

Aanwezig onkruid kan tot enkele dagen voor opkomst nog bestreden worden met 2 – 4 l Glyfosaat of 1,5 – 3 l Roundup Ultimate. 

Komen de eerste plantuien al boven, bestrijd dan kiemend onkruid (geen grassen) met 0,5 l Bromotril + 1 l olie.  
 

Korte TIPs  
• Controleer suikerbieten vanaf opkomst ook op slakkenvraat. Vooral op percelen waar een groenbemester is geteeld en 

de grond erg grof is gevallen, is de kans op schade door slakken groot. Strooi op percelen waar schade wordt 

waargenomen of wordt verwacht tijdig 7 kg Derrex slakkenkorrels. 
 

• Controleer percelen waar u aardappelen wilt telen op aanwezigheid van ritnaalden door ca. 20 doorgesneden 

aardappelen 10 cm diep in te graven. Treft u na 10 -14 dagen ritnaalden aan in de aardappelen dan is actie vereist. De 

kans op aanwezigheid is het grootst 2 - 4 jaren na het scheuren van grasland. 


