
Nr. 19 
       19 juli 2019

Theunisse BV | Postbus 10 | 4650AA Steenbergen | T 0167-565550 | E info@theunissebv.nl | KvK 20034807 
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
 
Tripsen in uien nemen toe  
Het voorspelde warme weer zal zeker een toename van de tripsen in uien veroorzaken maar ook de oogst van 
2ejaars plantuien, granen en graszaad zullen zorgen voor een migratie van trips naar de zaaiuien. 
 
Op uien die nog goed aan de groei zijn en waar nog nauwelijks trips in te vinden is, adviseren wij om een preventieve 
bespuiting uit te voeren met 0,75 l Batavia + 2 l Robbester. Na een goede opname is de werkingsduur van Batavia 

ongeveer 2 weken. Gebruik ca. 400 liter water en spuit op een mals gewas. 
Worden er al regelmatig volwassen tripsen aangetroffen dan is 0,75 l Benevia of 0,2 l Tracer + 2 l Biosweet het 

advies. Benevia is het sterkste middel op trips, voor de toepassing zijn DRD van 97,5% en een teeltvrije zone van 2 m 
vereist.  
 

Kiemremming in uien   
Voor uien die bewaard moeten worden tot na december is het advies om tijdig  3,75 kg Royal MH Spuitkorrel + 
uitvloeier in te zetten. Het juiste spuitmoment hiervoor is wanneer de verhouding van diameter  stengel : bol 

minimaal 1 : 3,5 is. Ook het moment dat het loof voor 10 – 20 % gestreken is wordt vaak als leidraad genomen.  
Gebruik voor een goede bedekking ongeveer 500 l water en spuit op een vitaal en niet afgehard gewas. Voor een 
goede opname is 10 uur droog weer na de bespuiting nodig. Voor voldoende opname dienen de uien na de 
bespuiting nog minimaal 2 weken aan de groei te blijven. 
 

Loofdoding van (poot)aardappelen  
De eerste pootaardappelen zijn inmiddels al doodgespoten. Gewassen die al ver afgetakeld zijn of waarbij de grond 
rondom de knollen tot een bal gekneed kan worden, kunnen normaal gesproken veilig dood gespoten worden. De 
verschillende mogelijkheden van loofvernietiging hieronder nog eens op een rij. 
 
Volvelds doodspuiten (Onder droge omstandigheden met kans op naveleindrot)): 

1. Het gewas open spuiten met 1 l Spotlight Plus (+ 0,5 l Reglone).  
2. Na 5 – 7 dagen naspuiten met  2 – 3 l Reglone of 0,8 l Quickdown + 2 l olie + 0,5 - 1 l Reglone. Na 5 

dagen kan het gewas geklapt worden.  
 
Volvelds doodspuiten (Wanneer de grond rondom de knol tot een bal gekneed kan worden):   

1. Afhankelijk van de zwaarte van het gewas, het gewas 1-2 keer open spuiten met een interval van 3-4 dagen 
met  2 - 3 l Reglone + 1 - 2 l olie. Gebruik minimaal 400 - 500 l water.  

2. Na 3 - 7 dagen naspuiten met 1 l Spotlight Plus + 0,5 - 1 l Reglone. Om verdere uitbreiding van phoma te 

voorkomen kan 5 – 7 dagen na het doodspuiten geklapt worden, de kans dat hiermee nog bacterieziek 
verspreid wordt  is dan niet groot meer. 
 

Loofklappen/spuiten (Ook onder droge omstandigheden; Percelen vrij van bacterieziek): 
1. Loofklappen en spuiten kan in combinatie gebeuren met 1,25 l Finale SL 14* of 0,5 l Spotlight Plus. Door 

na het klappen 1 – 2 dagen te wachten met doodspuiten worden betere resultaten behaald, spuit dan 
volvelds met 1 l Spotlight Plus of  d.m.v. een rijenspuit met 0,5 l Spotlight Plus of 1,25 l Finale SL 14*. 

2. Indien nodig,  naspuiten met Spotlight Plus (max. 1 keer, alternatief is Quickdown + olie) of Reglone.  

 
Finale SL 14 is niet meer leverbaar, de opgebruiktermijn loopt af op 31-1-2020. 
 

Toepassing van MH in consumptieaardappelen wordt steeds meer standaard  
De toepassing van 5 kg Royal MH in consumptieaardappelen heeft zich de laatste jaren bewezen als een goed 

kiemremmingsmiddel. Na een veldbehandeling met Royal MH hoeven de aardappelen bij het inschuren niet 
behandeld te worden. Dit is van belang voor rassen die gevoelig zijn voor inwendige kieming en/of schilbrand. Een 
extra reden om voor Royal MH te kiezen kan zijn dat het aantal opslagplanten in de volgteelt sterk beperkt wordt 
(afhankelijk van het ras tot wel 75%) en dat bij een tijdige toepassing de secundaire groei door doorwas stopgezet of 
beperkt wordt.  

Royal MH stopt de celdeling, doorwasknolletjes kleiner dan Ø 10 mm zullen bij een goede opname daarom niet 
verder groeien. Nadeel is dat er geen nieuwe loofvorming meer plaats zal vinden. Advies: Spuit  niet eerder voordat 
80% van de knollen een diameter heeft > 30-35 mm en pas als het bladapparaat over de top van de groei heen is 
(einde van de bloei). Onder in het gewas zijn dan vaak al de eerste verouderingsverschijnselen zichtbaar.   

Voorwaarden voor een goede werking:  

 Spuit op een vitaal en mals gewas.  

 Minimaal 3 maar bij voorkeur 4-5 weken voor de loofdoding toepassen (pas op bij Innovator!).  

 De temperatuur  tijdens de toepassing moet lager zijn dan 25ºC. 

 Er dient minimaal 12 uur (bij voorkeur 24 uur) droog weer te volgen op de bespuiting.  

 Gebruik 400 – 500 l water en voeg geen uitvloeier toe. 
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