
Nr. 20 
       16 augustus 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
 
Ziektebestrijding in suikerbieten  
Controleer de suikerbieten wekelijks op aantasting van schimmelziekten. Percelen waar al een bestrijding heeft plaats 
gevonden moeten 2-3 weken na de laatste bespuiting weer wekelijks gecontroleerd worden op nieuwe aantastingen.  

Middel groep dosering toepassingen v.t. stemphylium 

Retengo Plust triazool/strobilurine  1 l 1 4 weken ++ 

Opus Team triazool 1 l 2 46 dagen - 

Spyrale triazool 1 l 2 4 weken + 

Sphere + uitvl. triazool/strobilurine 0,35 l 2 3 weken + 

 Er mag maximaal 2 keer per seizoen of maximaal 50% van de bespuitingen een strobilurine ingezet worden. 

 Kies steeds een ander middel om resistentie te voorkomen. De werkingsduur van alle middelen is ca. 3 weken.   
 

Wortelonkruiden bestrijden in stoppelland en grasgroenbemester 
De druk van wortelonkruiden neemt de laatste jaren zichtbaar toe. Laat daarom geen mogelijkheid onbenut om 
hiertegen een bestrijding uit te voeren.  Geef dit prioriteit boven het zaaien van een groenbemester!  
Neem voor een goed resultaat de volgende zaken in acht: 

 Laat het stoppelland enkele weken onbewerkt liggen zodat de wortelonkruiden goed kunnen ontwikkelen. Dit 
duurt meestal zo’n 4 weken. 

 Spuit bij groeizaam weer, in een periode met een hoge luchtvochtigheid. Bij te warm weer (> 25°C), nooit in volle 
zon behandelen. Spuit evenmin als onweer of neerslag verwacht wordt. 

 Wacht tot minimaal twee weken na de bespuiting met het uitvoeren van een grondbewerking. 

Onkruid Stoppelland Grasgroenbemester** 

Distels, veenwortel, klein hoefblad, 
haagwinde, aardappelopslag, 
smeerwortel en akkermunt 

6 l Glyfosaat/ 4,5 l Roundup 
Ultimate+ 2 l 2,4-D*  

2 l  2,4–D (niet na 1 sept.) 
Niet tegen veenwortel, kweekgras en 
aardappelopslag 

Veenwortel 6 l Glyfosaat/ 4,5 l Roundup 
Ultimate 

99 ml Primus 

Akkermunt  3,6 l MCPA + 2 l  2,4-D 2 l 2,4-D (niet na 1 sept.) 

Haagwinde 2 l  2,4-D 99 ml Primus  of 1 l Primstar  

Heermoes en smeerwortel 3,6 l MCPA + 2 l  2,4-D  

Moerasandoorn en klein hoefblad 2 l 2,4-D 2 l 2,4-D (niet na 1 sept.) 

Aardappelopslag 4 l Glyfosaat/ 3 l Roundup 
Ultimate 

4 l Glyfosaat/ 3 l Roundup Ultimate 

Kweek 4 l Glyfosaat/ 3 l Roundup 
Ultimate 

4 l Glyfosaat/ 3 l Roundup Ultimate 

*) Om klontering te voorkomen bij deze combinatie de tank eerst vullen met water (gebruik minimaal 250 l/ha) en         
Glyfosaat/ Roundup Ultimate, als laatste 2,4-D toevoegen. Deze combinatie liefst binnen 1/2 uur verspuiten! 
**) In een grasgroenbemester die als Ecologisch Aandachtsgebied is ingezaaid is het vanaf  8 weken na zaai (niet 
voor 15 juli) toegestaan een chemische onkruidbestrijding uit te voeren. 
 

Ziektebestrijding in cichorei 
Zeker voor de late leveringen is een bestrijding van bladschimmels (o.a. meeldauw) in cichorei interessant gebleken. 
Zet, liefst vóór het verschijnen van de 1

e
 ziektesymptomen 0,25 kg Flint in. De behandeling na 2-3 weken herhalen. 

Flint mag maximaal 3x ingezet worden, de veiligheidstermijn bedraagt 21 dagen. 
Tegen magnesiumgebrek kan aan deze bespuiting bv 5 – 10 kg Epso Microtop toegevoegd worden. 

 
Aandacht voor middelen met een aflever- en opgebruiktermijn  
Hieronder een overzicht van de aflever- en opgebruiktermijn van enkele belangrijke middelen waarvan de toelating 
beëindigd. Reserveer uw bestelling tijdig voor het verstrijken van de aflevertermijn, OP=OP! 
 

 Middel Aflevertermijn  Opgebruiktermijn 

Basta/Finale — 31 jan ‘20 
Difure Pro — 19 mrt ‘20 
Pyramin DF — 30 jun ‘20 
Opus Team 31 okt ‘19 31 okt ‘20 
Reglone e.a. 4 nov ‘19 4 nov ‘19 
Betanal Maxxpro 31 jan ‘20 1 juli ‘20 
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