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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
 
Afbranden van zaaiuien voor opkomst  
Vergeet niet om zaaiuien kort voor opkomst af te branden. Tot enkele dagen voor opkomst kan dit met 2 l Glyfosaat 
(bestrijdt ook grassen) of tot 10% opkomst  met o.a. 1,5 l Dragoon  (Diquat). 

 
Vul rond de opkomst de totale dosering Stomp aan tot 1,5 – 1,75 l/ha. Dit kan tegelijkertijd met het afbranden 

gebeuren. Omdat Stomp de werking van diquat versterkt, deze niet mengen wanneer er al uien boven staan.   
 
Vooral om kieming van klein kruiskruid te voorkomen, adviseren wij vanaf de opkomst t/m het kramstadium éénmalig 
0,2 l AZ 500 te spuiten. Stel deze bespuiting ook onder droge omstandigheden niet uit. AZ500 is altijd veilig voor uien.   

 

Tijd voor de T1 ziektebestrijding komt eraan  
De ontwikkeling van de wintertarwe loopt duidelijk voor op vorig jaar. Hoewel we in alle percelen wel septoria 
aantreffen, valt de ziektedruk over het algemeen mee. We moeten wel alert blijven op gele roest, vooral in gevoelige 
rassen als Benchmark en Reform vinden we incidenteel aangetaste blaadjes.  
 
Wanneer de 2

e
 knoop verschenen is (gewaslengte is dan ca. 25 – 30 cm), is het tijd voor de T1 ziektebestrijding. 

Aanwezigheid van gele roest kan een reden zijn om de T1 bespuiting naar voren te halen.  
 
Voor T1 is ons advies 1 l Adexar of op minder ziektegevoelige rassen 1 l Opus Team (stro behandeld met Opus 

Team mag niet vervoederd worden!). 
 
Ook dient de 2

e
 groeiregulatie uiterlijk bij het verschijnen van de 2

e
 knoop uitgevoerd te worden.  

Ons advies voor de meeste rassen is: 
0,5 l CeCeCe + 0,3 kg Prodax  of 0,5 l CeCeCe + 0,2 – 0,25 l Moddus (of 0,5 l CeCeCe + 0,15 l Moddus EVO). 
Op minder legeringsgevoelige rassen kan evt. volstaan worden met 0,5 – 1 l CeCeCe. 

 
In de praktijk wordt de T1 ziektebestrijding en de 2

e
 groeiregulatie vaak gecombineerd uitgevoerd. Om de periode 

tussen T1 en T2 (vlagblad uit) niet te groot te laten worden, kan het bij gezonde gewassen beter zijn om de T1 
bespuiting wat uit te stellen tot de 3

e
 week april en de 2

e
 groeiregulatie apart en eerder uit te voeren. 

  

Onkruidbestrijding in zomergranen  
Wanneer de meeste onkruiden gekiemd zijn, kan aanwezig onkruid in de zomergranen bestreden worden. 
 
In zomertarwe (o.a. ook tegen windhalm, jonge duist, paarse dovenetel en ereprijs): 

 130 gram Capri Twin + 1 l MCPA + 0,3 – 0,45 l Starane Top + 1 l Robbester 

*) Voor de gelijktijdige bestrijding van aardappelopslag de hoogste dosering Starane Top aanhouden.  
 

In alle zomer- en wintergranen (uiterlijk tot in het vlagbladstadium!): 

 1 l Tapir + 1,5 – 2 l MCPA (geeft tevens een goede bestrijding van distels, hoefblad en cichoreiopslag). 
Bij aanwezigheid van ereprijs of grotere dovenetels kan 70 gram Biathlon 4D of 1,5 l Fox 480EC toegevoegd 

worden. Meng nooit Fox 480EC met olie of uitvloeier, dit veroorzaakt verbranding! 
Speciaal voor  aardappelopslag aan 1 l Tapir, 0,3 - 0,45 l Starane Top toevoegen. 

 
Grotere duist en windhalm kunnen in alle granen bestreden worden  met  0,8 – 1,2 l Puma Extra EW + 1 l olie.  

 
Groeiregulatie van zomergranen  
In zomertarwe wordt met een éénmalige inzet van 1 l CeCeCe aan het einde van de uitstoeling meestal voldoende 

halmversteviging verkregen om legering te voorkomen. De beste versteviging geeft een éénmalige behandeling  
einde uitstoeling – begin schieten met  0,3 – 0,5 kg Prodax . 

 
In zomergerst is het advies om voor de halmversteviging tussen einde uitstoeling en het verschijnen van de tweede 
knoop 0,6 l Moddus (EVO) te spuiten. Een gesplitste toepassing echter van 2 x 0,3 l Moddus EVO geeft de beste 

versteviging. 
Let op: Moddus EVO is de opvolger van Moddus 250 EC, alleen Moddus EVO mag 2 keer toegepast worden. 
 

Korte TIPs 
 Wederom is er een tijdelijke vrijstelling afgegeven voor het product Asulam in o.a. spinazie. De vrijstelling in 

spinazie geldt voor een dosering van  6 l Agrichem Asulam 2 voor opkomst. Voor de zaadteelt van spinazie 

geldt deze vrijstelling van 15 maart tot 10 juli 2019, voor de productieteelt is dit voor de periode van 26 april 
tot 24 augustus 2019. Uitsluitend toe te passen met een techniek uit tenminste de klasse DRT95. 
  

 Contoleer suikerbieten vanaf opkomst op aanwezigheid van insectenvraat van o.a. aardvlooien, trips en 
bietenkevertjes. Voer bij een zware aantasting zo nodig een bestrijding uit met een pyrethroïde.   
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