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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
 
 
Nieuwe huisstijl en website voor Theunisse BV  
Zoals u hierboven kunt zien hebben wij na vele jaren onze vertrouwde huisstijl een modernere uitstraling gegeven. 
Tijdens de akkerbouwavonden is het nieuwe logo officieel gepresenteerd.  Het logo zult u in de loop van het jaar op 
steeds meer plaatsen tegenkomen zoals o.a. op ons briefpapier en de bestelbussen. 
 
Tegelijk met het verschijnen van het nieuwe logo is ook de website van Theunisse vernieuwd. We werken nog volop 
aan de invulling van de site maar nodigen u toch graag uit om er alvast een kijkje te nemen. Laat het ons zeker weten 
wanneer u er nog iets mist.  

 
Afbranden ploegsneden 
Door de relatief zachte winter zien we op veel ploegsneden al redelijk veel onkruid tot ontwikkeling komen. Onkruiden 
die al echte blaadjes hebben worden met de zaaibedbereiding lang niet allemaal vernietigd en kunnen later in de teelt 
voor de nodige problemen zorgen. 
Het advies is om één dag voor het maken van het zaai- of plantbed de onkruiden af te branden met 3 – 5 l Glyfosaat 
of 2,25 – 3,75 l Roundup Ultimate. Bij aanwezigheid van bladrammenas of gele mosterd de hoogste dosering. 

 

Onkruidbestrijding 2
e
 jaars plantuien 

Er zijn de laatste week veel 2
e
 jaars plantuien de grond in gegaan. Voor een goede onkruidbestrijding is het belangrijk 

om kort na het planten voldoende bodemherbiciden toe te dienen. Het advies is 1 l Stomp + 1 l Wing P + 0,2 l 
AZ500.  

 
Vergeet ook niet in de winterplantuien de voorraad bodemherbiciden aan te vullen. Een mooie combinatie hiervoor is 
1 l Wing P + 1 l Chloor IPC + 0,5 l Stomp + 0,5 kg Pyramin DF.  

 
In totaal mag er 4 l Wing P in uien gespoten worden in max. 3 toepassingen ( 1 keer voor opkomst met max. 1 l/ha en 
2 keer na opkomst). Let op, in zaaiuien vóór opkomst geen Wing P inzetten!  

 
Groeiregulatie en ziektebestrijding wintergerst 
Bij de vroeg gezaaide percelen wintergerst treffen we de eerste knoop al aan. Tijd dus voor de eerste toepassing van 
de groeiregulatie. Een advies hiervoor kan zijn 0,75 kg Prodax + (0,5 l CeCeCe).  

 
Voer na 10-14 dagen een tweede bespuiting uit met 0,4 kg Prodax. Deze bespuiting op T1 kan goed gecombineerd 
worden met 0,6 l Aviator Xpro + 0,7 l Alternil + 0,5-1 l Powerleaf Mn Plus. 
 

De werking van Prodax is weinig afhankelijk van de weersomstandigheden. Om klontering van Prodax te voorkomen 
is het advies om het middel voorzichtig in de tank te doseren!  
 

Toelatingsnieuws 
Vorige week is bekend gemaakt dat de middelen op basis van diquat, o.a. Reglone, Roquat en Tuber Mission 200 
SL  op 4 november 2019 voor het laatst afgeleverd en opgebruikt mogen worden. Reglone Bold, Mission 200 SL en 
Dragoon mogen nog opgebruikt worden tot 4 februari 2020. 

Om er zeker van te zijn dat u dit jaar nog kunt beschikken over deze middelen adviseren wij u, mocht dit nog niet 
gedaan zijn, om z.s.m. de gewenste hoeveelheid te reserveren bij ons. 
 
Ook voor Mocap 15G wordt het, het laatste jaar. De toelating loopt af op 1 augustus 2019, of er een opgebruiktermijn 

komt is nog niet bekend. 
 
Let er bij de aankoop van deze middelen op dat, i.v.m. het beëindigen van de toelating, retour gegeven verpakkingen 
niet gecrediteerd zullen worden! 
 
Fox 480 SC heeft wederom een tijdelijke toelating gekregen voor de bestrijding van o.a. ereprijs en paarse dovenetel 
in de teelt van graszaad. Fox 480 SC mag tussen 1 maart 2019 en 30 april 2019 éénmaal na-opkomst toegepast 

worden per seizoen in een dosering van 0,65 liter per ha.   
 

Korte TIPs 
 De weersvooruitzichten zijn momenteel dusdanig dat er de eerste dagen geen veldwerkzaamheden plaats 

zullen vinden. Een mooie gelegenheid om nog even de GBM-opslag na te kijken op de aanwezigheid van 
niet meer toegelaten middelen en om de voorraad vast te leggen. 

 Voor het behoud van een effectief middelenpakket is het belangrijk dat er zo min mogelijk emissie is naar het 
oppervlaktewater. Met de digitale erfemissiescan kan je zelf het risico op emissie van GBM-middelen vanaf 
je erf in kaart brengen. Klik hier om naar de website te gaan. 
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