
Theunisse TIP#6  13-04-2021 

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. 
 
 
 
 

  

Onkruidbestrijding in zaaiuien rond opkomst  
Ondanks de koude van de laatste weken zien we toch dat steeds meer uien het daglicht zien. Het advies is om de ontwikkeling 

van de kiemplantjes goed te blijven volgen en wanneer u de kans krijgt, tot enkele dagen vóór opkomst, eventueel aanwezig 

onkruid af te branden met 2 – 6 l Glyfosaat of 1,5 – 4,5 l Roundup Ultimate.(hoge dosering voor overgebleven “grote” onkruiden) 
 

Deze bespuiting kan goed gecombineerd worden met een aanvulling van de bodemherbiciden tot 1,5 – 2 l Stomp 400 SC 

wanneer dit nog niet gebeurt is.  
 

Zitten de uien te dicht tegen de opkomst dan is het te laat voor Glyfosaat/ Roundup Ultimate. Wanneer sprake is van een grijze 

grond kan dan als noodmaatregel nog, tot in het kramstadium, klein onkruid bestreden worden met bv 0,2 l Basagran + 0,2 l 

Bromotril + 75 ml Starane Top. Gebruik veel water en een grove druppel en houdt enkele dagen verschil met het spuiten van 

bodemherbiciden. I.v.m. extra gevoeligheid van de uien, geen contactmiddelen spuiten tijdens het vlaggetjesstadium. 
  

Vergeet in het kramstadium niet om de bodemherbiciden aan te vullen met 0,2 l AZ  500 (éénmalig) + 0,5 - 1 l Wing P.  
 

Zeker het inzetten van AZ500 dient vroeg te gebeuren omdat het kort bij het onkruidzaad moet zitten wanneer dit gaat kiemen. 

Het advies is daarom om ook onder droge omstandigheden en een tweewassige opkomst in het kramstadium in ieder geval AZ 

500 toe te dienen. Wacht met de toediening van Wing P tot de uien volledig in het kramstadium staan en er geen sprake is van 

nachtvorst. Bij twijfel kan Wing P altijd vervangen worden door 0,5 – 0,75 l Stomp 400 SC.  

 

Knol- en grondbehandelingen tijdens het poten van aardappelen 
Tijdens het poten van aardappelen kan er nog een knolbehandeling tegen rhizoctonia plaatsvinden met 1,5 kg Symphonie of 1 

kg Emesto Prime DS (Emesto Prime DS is nagenoeg uitverkocht omdat de toelating dit jaar afloopt),  
 

Om rhizoctonia vanuit de grond te bestrijden en om een betere schilkwaliteit te bewerkstelligen kan tijdens het poten een 

veurbehandeling plaatsvinden met 0,8 l Allstar of 3 l Amistar.  

De afgelopen jaren zijn er ook positieve ervaringen opgedaan wat betreft de werking op rhizoctonia en vooral zilverschurft, door 

aan de chemie 5 l Serenade toe te voegen of door de chemie hiermee in zijn geheel te vervangen. 
 

Om ruimte te sparen voor een organische bemesting is het een goed advies om tijdens het poten van de aardappelen een 

fosfaatbemesting in de rij uit te voeren met een granulaat zoals, afhankelijk van de fosfaattoestand van de grond, 30 kg 

Powerstart Granada (PW>30), 30 kg DCM Startec Agri (PW>30) of 30-35 kg DCM Vivisol (PW>35).  
 

Wanneer uw pootmachine niet is uitgerust met een granulaatstrooier of wanneer deze voor een andere toepassing in gebruik is, 

kan de fosfaatbemesting ook plaatsvinden met een vloeibaar product zoals APP of 50 l Powerstart Pelona (7-13-3+sporen+ 

humuszuren). Powerstart Pelona kan goed gemengd worden met Allstar of Amistar. 
 

Start tijdig met onkruidbestrijding in cichorei   
Vanwege de beperkte mogelijkheden van chemische onkruidbestrijding na opkomst in cichorei, is het erg belangrijk om 

onkruiden al zo vroeg mogelijk aan te pakken. Dit kan nog op de volgende manier. 

• Tijdens de opkomst: 7 gram Safari/ (15 gram Safari*) + 0,25 l Kerb Flo  + 0,25 l Webo Wett.  

• Vanaf volledige opkomst: 10 gram Safari/ (35 gram Titus*) + 40 ml AZ 500 + 0,25 l Kerb Flo + 0,25 l Webo Wett. 

• Vanaf 1-bladstadium: 10 gram Safari/ (20 gram Safari*) + 0,25 l Kerb Flo + 0,25 l Webo Wett. 
 

Het gebruik van Titus heeft een meerwaarde op de bestrijding van klein kruiskruid, melganzevoet, melkdistel en grassen. Kies 

voor Safari wanneer zwarte nachtschade, perzikkruid, knopkruid en bingelkruid bestreden moeten worden. 
 

*) Titus en de verhoogde dosering Safari kunnen alleen veilig toegepast worden in de rassen Barite, Benulite en Rhodonite!   

  

Korte TIPs  
• De meeste tweedejaars plantuien staan boven. In tegenstelling tot vorig jaar is er volop gelegenheid geweest om de 

bodemherbiciden tijdig aan te vullen. Ondanks dat komen we toch nog weleens jong onkruid tegen. Bestrijdt aanwezig 

onkruid, voordat de pijpjes van de uien gaan hangen, op een afgehard gewas met contactherbiciden.   


