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Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór 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. 

 

 TIP
 
Bladschimmelbestrijding in bieten is nu actueel 
Momenteel worden de eerste bladschimmelaantastingen gevonden in de suikerbieten. Ons advies is om nu een 
preventieve bespuiting uit te voeren met 1 l Opus Team of 1 l Retengo Plust.  

Kies voor Retengo Plust wanneer er  stemphylium (onregelmatige gele vlekjes met daarin een bruin puntje) 
aangetroffen wordt. Stemphylium treffen we echter maar zelden aan in West Brabant. Opus Team heeft de meeste 
curatieve werking. 
 
Voor een goede opname is het van belang dat op  een zo fris mogelijk gewas wordt gespoten. Het toevoegen van 
bijvoorbeeld 5 - 10 l  Powerleaf Quattro Plus verbeterd de opname.  Powerleaf Quattro Plus bevat N, Mn, Mg en Ca 

en is naast de bekende 500 en 1000 liter box  ook verkrijgbaar in cans van 20 liter. 
 

Tijdstip voor pré-harvest bespuiting in tarwe nadert snel  
De tarwe rijpt momenteel  snel af. Laat de kans om veenwortel, maar ook andere wortelonkruiden of aardappelopslag, 
te bestrijden niet voorbij gaan.  
 
Wanneer er een nagelafdruk in de tarwekorrels gemaakt kan worden en het bladgroen is verdwenen kan er een pré-
harvest bespuiting uitgevoerd worden met  5 – 6 l Glyfosaat + (5 – 10 kg Zwavelzure ammoniak)  of 3,5 – 4,5 l 
Roundup Ultimate. Haagwinde kan het best enkele weken voor de oogst met 99 ml Primus worden bestreden. 

 

Ziektebestrijding in zaaiuien  
Momenteel treffen we in enkele percelen zaaiuien af en toe een pijpje met  valse meeldauw aan. Vanaf begin 
bolvorming adviseren wij de zaaiuien, naast valse meeldauw, ook te  beschermen tegen bladvlekkenziekte.  
 
Een veel gebruikt spuitschema in de uien vanaf begin bolvorming is:  

Begin bolvorming Na 7 dagen Na 7 dagen Na 7 dagen Na 7 dagen Na 7 dagen 

1,25 l Fandango 
of 
1 l Fandango + 
1  kg mancozeb 

2 kg mancozeb 
+ 
0,5 l Luna Exp. 
+ uitvloeier 

1,25 l Fandango 
of 
1 l Fandango + 
1 kg mancozeb 

2 kg mancozeb 
+ 
0,5 l Luna Exp. 
+ uitvloeier 

1,25 l Fandango 
of 
1 l Fandango + 
1 kg mancozeb 

1,5 l Scala 
+ 
2,5 kg Acrobat DF 
+ uitvloeier 

 
Aandachtspunten bij de ziektebestrijding in uien: 

 Vanwege de EC formulering van Fandango, hieraan geen uitvloeier toevoegen en niet mengen met meststoffen! 

 Op bladbeschadigingen die bijvoorbeeld door droogte of hagel zijn ontstaan, kan zich in combinatie met langere 
bladnatperioden gemakkelijk stemphylium ontwikkelen. Spuit daarom kort na een bladbeschadiging een sterk 
middel tegen bladvlekken zoals Luna Experience, Fandango of Signum. 

 Wanneer er meeldauw in het gewas wordt aangetroffen is het advies om, met een interval van 7 dagen, te kiezen 
voor twee bespuitingen met 2 kg Fubol Gold + uitvloeier (max. 3 x). 

 

Meeldauw in wortelen ligt op de loer  
Normaal start de ziektebestrijding in wortelen tegen het moment dat het gewas gaat sluiten. Met het huidige weer is 
echter de kans op het ontstaan van meeldauw erg groot.  Reden om daarom al bij een gewaslengte van 20 – 30 cm in 
een schoon gewas van start te gaan met 0,75 kg Signum + 0,3 l Promotor (max. 3 x per teelt en max. 50% van de 
bespuitingen) of 1 l Amistar Top (max. 2 x per teelt).  

 
Wanneer er al een aantasting aanwezig is van meeldauw is het advies  zo snel mogelijk een bestrijding uit te voeren 
met het meest curatieve middel dat we hiervoor beschikbaar hebben, nl. 0,4 l Rudis WE (max. 3 x per teelt). 

 
Voeg aan de ziektebestrijding 1 - 1,5 l Powerleaf Borium toe, borium verkleint het risico op groeischeuren. 
 
Ziektebestrijding in knolselderij 
Het is raadzaam om de knolselderij te beschermen tegen bladvlekkenziekte wanneer we met een wisselvalliger 
weertype (of beregenen) te maken gaan krijgen. Wanneer er naast bladvlekken ook sclerotinia verwacht wordt op het 
perceel kan het best gestart worden met 0,5 l Luna Sensation (max. 2 x per teelt)  of 1 l Amistar Top (max. 2 x per 
teelt). Deze middelen kunnen afgewisseld worden met 0,4 l Score (max. 3 x per teelt). 

 
Alle genoemde middelen beschermen de knolselderij niet langer dan twee weken tegen bladvlekkenziekte!  
 
Vergeet ook in knolselderij niet om regelmatig 1 – 1,5 l Powerleaf Borium mee te spuiten. 

 

Korte TIPs 
 Verwijder schieters in bieten bij voorkeur voordat ze in bloei komen. Eén schieter produceert duizenden 

zaden die wel 10 – 15 jaar  kiemkrachtig blijven. 
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