
Theunisse TIP#8  06-05-2021 

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. 

 
 
 
 

  

Bodemherbiciden in aardappelen  
Ondanks dat er na toepassing van bodemherbiciden in aardappelen na opkomst nog weleens gecorrigeerd moet worden, 

adviseren wij toch altijd het gebruik van bodemherbiciden aan de basis. Veel gebruikte combinaties zijn o.a.: 
 

• 4 l Boxer + 0,5 l Sencor SC (Veelgebruikte mix die versterkt kan worden met: 0,15 l Centium**(zwaluwtong), 

1,5 l Challenge (melden) of 2 l Gofor* (melden, doornappel, zwaluwtong, nachtschade)). 

• 3 - 4 l Boxer + 2,5 l Proman (Zacht voor het gewas, daarom ook zeer geschikt voor pootaardappelen). 

• 0,2 l Centium** + 1,5 l Challenge/ 2 l Gofor* + (0,4 l Sencor SC/ 1,5 l Proman)  

   (Geschikt voor milieukeur-aardappelen of als basis in combinatie met na opkomst bespuitingen). 
 

Om een juiste combinatie van middelen te maken is het belangrijk te weten welke onkruiden u kunt verwachten op het te 

behandelen perceel. In onderstaande tabel staan de sterke en zwakke kanten van de diverse middelen vermeld. 

Let er bij de keuze op of het ras Sencor verdraagt en zorg dat Challenge, Gofor en Centium ruim vóór opkomst gespoten worden. 
 

 Sencor Proman Boxer Challenge Gofor* Centium**  

Bingelkruid +++ (+)  +++ +++ +(+) 

Doornappel  +   +++  

Duivekervel +++ + +++ +++ +++ - 

Hondspeterselie + +    ++ 

Kleefkruid - - +++ ++ +++ +++ 

Klein kruiskruid +++  ++   ++ 

Paarse dovenetel +++ ++ ++ + +++ ++ 

Melganzevoet +(+) ++(+) +(+) +++ +++ + 

Perzikkruid +++ ++ + ++ ++ ++ 

Straatgras +++ ++ ++ ++ ++ + 

Varkensgras ++ ++ + -  +++ 

Zwaluwtong (+) ++ + + ++ ++ 

Zwarte nachtschade (+) +(+) ++ - ++ ++ 

+++ zeer goed  |  ++ goed  |  + matig  |  - onvoldoende 
 

*) Gofor heeft wel een toelating in pootaardappelen maar wordt vanwege mogelijke gewasreacties hierin niet geadviseerd!  Op 

percelen grenzend aan oppervlaktewater een DRT95 gebruiken. Gofor is in dit introductiejaar slechts beperkt leverbaar. 

**) Centium 360 CS heeft geen toelating in pootaardappelen. 
 

Tot aan de opkomst kan bovenstaand onkruid nog bestreden worden met 0,4 l Quickdown + 1 l olie. Ook kan de contactwerking 

op onkruid van een mix met Sencor SC, vóór opkomst versterkt worden door er 1-2 l olie aan toe te voegen. 
 

Wanneer er nog een boriumbemesting plaats moet vinden kan er aan de onkruidbestrijding nog 2 – 3 l Powerleaf Borium worden 

toegevoegd. Borium is een katalysator voor de opname van calcium en een tekort ervan verslechtert de efficiëntie van fosfaat. 

Een boriumbemesting wordt geadviseerd wanneer het boriumgehalte niet bekend is of bij <35 mg B/ kg grond. 
 

Bodemherbiciden aanvullen in 2ejaars plantuien  
Mocht het nog niet gebeurd zijn dan is het na wat neerslag deze week goed om de bodemherbiciden in de 2ejaars plantuien aan 

te vullen. Afhankelijk van de te verwachten onkruiddruk is het advies om de bodemherbiciden aan te vullen tot een totaal van  

3 - 4 l Wing P en 2,5 – 3,25 l Stomp 400 SC.  

Op percelen met een hoge onkruiddruk en/of een langere teeltduur kan er ook nog gebruik worden gemaakt van maximaal 1,5 l 

Dual Gold 960 EC (niet op zandgrond) en maximaal 5 l Boxer. Overleg hierover met uw adviseur. 
 

Korte TIPs  
• Vanaf 15 april dienen afvalhopen van aardappelen en uien deugdelijk afgedekt te zijn. Wanneer de NAK bij controle 

constateert dat er door phytophthora of valse meeldauw aangetaste planten aanwezig zijn, wordt er direct een rode kaart 

afgegeven en kan er via tuchtrecht een geldboete worden opgelegd.  

• Amistar heeft een 120-dagen vrijstelling verkregen in de zaadteelt van Engels raaigras tegen zwarte roest. De vrijstelling 

loopt van 1 mei tot 28 augustus 2021. Met twee toepassingen van 1 liter per hectare is Amistar een welkome (preventieve) 

aanvulling.  


