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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. 
 
 
 
 
  

Onkruidbestrijding en startfosfaat in zaaiuien 
Voor een vlotte beginontwikkeling, meer planten en een hogere opbrengst van de zaaiuien is het belangrijk dat er voldoende 
direct beschikbaar fosfaat in de bodem aanwezig is. Om dit te bewerkstelligen is het advies om tijdens het zaaien een startfosfaat 
zoals 30 l Powerstart Flores (0-30-5) als rijenbehandeling op het zaad te spuiten. 
 

Voor een goede basis van de onkruidbestrijding blijft het advies om, afhankelijk van de zwaarte van de grond, bij voorkeur direct 
na zaai 0,75 – 1 l Stomp 400 SC  op een nog (zaai)vochtige grond te spuiten. Bij deze lage doseringen Stomp 400 SC hoeft niet 
gewacht te worden tot het zaad gekiemd ligt. Zorg wel dat het uienzaad minimaal 2 cm diep gezaaid en goed bedekt is. Spuit 
nooit vlak voor heel veel neerslag! 
 

Onkruidbestrijding wintergranen  
Het is voornamelijk op de percelen waar geen kerende grondbewerking voor het zaaien heeft plaats gevonden, waar nu het 
meeste onkruid aangetroffen wordt. Op de overige percelen en daar waar in het najaar een bodemherbicide ingezet is, is de 
onkruiddruk nog niet hoog. Dit kan reden zijn om af te wijken van het advies: voer de onkruidbestrijding uit vóór u gaat 
sleepslangen met drijfmest. 
 

Breedwerkende combinaties in wintertarwe die ook sterk op grassen zijn: 
• 200 gram Atlantis Star + 200-225 gram Capri Twin + 1 l Robbester (voeg bij aanwezigheid van grotere paarse dovenetel 

en duivenkervel 0,3 l Starane Top of 70 gram Biathlon 4D toe). 
• 180 – 200* gram Cossack Star + 1 l Robbester (sterk op grassen maar zwak op klein kruiskruid, kleefkruid en 

klimopbladereprijs; *) bij een dosering > 180 gram/ha dient een DRT90 gebruikt te worden). 
• 225 – 275 gram Capri Twin + 1 l Robbester (minder sterk op straatgras; voeg bij aanwezigheid van grotere paarse dovenetel 

en duivenkervel 0,3 l Starane Top of 70 gram Biathlon 4D toe). 
 

In wintergerst en wintertarwe waar geen grassen bestreden hoeven te worden of waar gras onder gezaaid is: 
• 1 l Tapir + 1 – 1,5 l MCPA (bij aanwezigheid van akkerviooltje, grotere paarse dovenetel en ereprijssoorten 1 - 1,5 l Fox 480 

SC of 70 gram Biathlon 4D + 1 l Robbester (niet op akkerviooltje) toevoegen). 

Voor een goede werking van de middelen is groeizaam weer met een dagtemperatuur >5°C, geen nachtvorst en een RV van 
minimaal 60% gewenst.  Deze RV wordt midden op de dag bij een oosten- of noordenwind zelden gehaald! 
 

Wel of geen bodemherbicide in bieten  
Met de huidige weersvooruitzichten lijkt het erop dat we het nog wel even droog houden. Een veel gestelde vraag is dan, zal ik 
wel een bodemherbicide na het zaaien van de bieten spuiten. 
Ons antwoord hierop is ja, wanneer er kamille, hondspeterselie, bingelkruid of varkensgras wordt verwacht. Ook bij een vroege 
zaai heeft de inzet van een bodemherbicide na zaai de voorkeur.  
 

Wanneer kamille wordt verwacht: 
• 2 – 3 l Goltix/ Bettix  

Wanneer o.a. hondspeterselie, bingelkruid, varkensgras of kleefkruid 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)). 
Een breedwerkende en veilige combinatie, ook op zandgrond, is: 
• 2,5 l Kezuro + 50 ml Centium 360 CS (Kezuro heeft geen toelating in voederbieten). 

 

Onkruidbestrijding in cichorei start al voor zaai  
In cichorei en witlof zijn de mogelijkheden voor een onkruidbestrijding na opkomt nog steeds zeer beperkt. Werk daarom tijdens 
de zaaibedbereiding 8 l Bonalan in. Het beste effect wordt verkregen wanneer Bonalan over de ploegsneden gespoten wordt en 
daarna binnen 2 uur ingewerkt wordt. Gaat u stuifdek gerst inzaaien, gebruik dan 20% meer zaaizaad na gebruik van Bonalan.  
Daarnaast blijft het advies om direct na zaai een bespuiting uit te voeren met 2,5 l Kerb Flo volvelds of in de rij. 
 

Theunisse akkerbouwinformatieavond  
Dinsdag 22 maart is de laatste akkerbouwinformatieavond in Fijnaart. U kunt zich voor deze avond aanmelden en er is 
mogelijkheid om u spuitlicentie te verlengen in de categorie teelt. Aanmelden is verplicht en kan via onze website.  

https://www.theunissebv.nl/aanmelden-akkerbouw-informatieavond/

