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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 onkruidvrij van start 
Het is een jaarlijks terugkerend advies om voor iedere teelt schoon van start te gaan. De wegval van verschillende 

contactherbiciden maakt dit advies nog dringender. 
 

Onkruiden die het kiemplantstadium ontgroeid zijn en opslag van groenbemesters als bladrammenas en gele mosterd kunnen 

voor de nodige overlast gaan zorgen.  
 

Brand minimaal één dag voor het maken van het zaai- of plantbed de onkruiden af met 2 – 6 l Glyfosaat of 1,5 – 4,5 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.   

 

Fosfaat in de rij helpt plantuien snel op gang  
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 waardoor het moeilijk is voor de 

plant om fosfaat op te nemen. Zorg daarom juist in de beginfase voor gemakkelijk opneembaar fosfaat bij de plant.  

Wij adviseren daarom bij het planten een goed beschikbaar startfosfaat te gebruiken. Dit kan in de rij met o.a.: 

• 30 kg DCM Startec – Agri, het meest toegepast. 

 

• 30 l Powerstart Flores, voor toepassing op het zaad of wanneer geen granulaatstrooier beschikbaar is.  

 

• 30 kg DCM Vivifos, prijstechnisch interessant maar door de samenstelling kan er de eerste drie jaren geen 

voedselveiligheidscertificaat afgegeven worden voor op het perceel geteelde gewassen. 

  

• 30 – 45 kg DCM Vivisol - Agri, alleen op gronden met een goede fosfaattoestand (PW-waarde > 35), bacteriën maken het 

bodemfosfaat beschikbaar voor de plantenwortels. 
 

Bodemherbiciden in plantuien 
Zeker in de uienteelt zijn bodemherbiciden onmisbaar voor een adequate onkruidbestrijding. Zet daarom tijdig na het planten 

van 2e jaars plantuien een robuuste dosis bodemherbiciden in. 
 

Ons advies hiervoor is 1 l Wing P + 1 l Stomp 400 SC + 0,2 l AZ 500. Vergeet ook in de winterplantuien niet om de 

bodemherbiciden direct na de winter aan te vullen met bv 1 – 2 l Wing P + 0,5 – 1 l Stomp 400 SC + (2 l Boxer). 

 

Korte TIPs 

• Helaas is het niet gelukt een vrijstelling te krijgen voor het gebruik van Agrichem Asulam 2 in de teelt van o.a. spinazie. 

Spijtig genoeg betekent dit dat per direct het doek valt voor Asulam. 

• Fox 480SC heeft vanaf 1 maart een noodtoelating gekregen in de zaadteelt van Engels raaigras voor de bestrijding van 

ereprijs en paarse dovenetel. De dosering is 0,65 l/ha. In tegenstelling tot voorgaande jaren geldt er dat dit jaar gebruik 

gemaakt moet worden van een DRT 97,5  

• Het geeft geen 100% garantie maar om meer zekerheid te krijgen of u schade door ritnaalden kunt verwachten is het advies 

halve aardappelen ca. 10 cm diep in de grond te graven om deze na 1–2 weken te controleren op aanwezigheid van deze 

steeds meer voorkomende belager. 

• De kans op schade door muizen in bieten wordt groter bij een grofkluiterig zaaibed, vroege zaai en een trage kieming. 

Voorkom muizenschade door voldoende diep te zaaien en door een aantal dagen voor het zaaien alternatief voer langs de 

perceelranden aan te bieden. 

https://www.theunissebv.nl/downloads/TIP/2020/Intake_en_belang_van_goed_spuitwater.pdf

