UIEN KOERIER
UITGAVE MEI 2017

Uienareaal uitgebreid na prima debuutseizoen
,,Voorlopig ziet het er allemaal goed uit. Ik
denk dat zo'n 85 tot 90 procent van de
uien boven staat en de rest is onderweg'',
zegt Jeroen van Rulo terwijl hij - eind april met zijn zakmes een paar kiemplantjes los
peutert. De akkerbouwer uit Midwolda (Gr.)
heeft zijn uienperceel in de laatste week van
maart ingezaaid. Om de bewerkbaarheid
van de grond (zware klei van 60 tot 65%
afslibbaar) te verbeteren, heeft hij voor het
zaaien nog wat eierschalen over het perceel
uitgereden. Daardoor lijkt het net alsof er een
hagelbui over het land heeft geraasd....
Van Rulo teelt pas voor het tweede seizoen
uien een heeft zijn areaal uitgebreid van vijf
naar acht hectare. ,,Afgelopen jaar is de teelt
uitstekend verlopen'', zo blikt hij terug. ,,De
kwaliteit was goed en met bijna 60 ton per
hectare was de opbrengst ook nog eens
ruim boven verwachting. Verder heb ik de
uien eind oktober voor een mooie prijs kunnen verkopen. Al met al mogen we dus niet
klagen over ons eerste seizoen.''

'Trips steeds groter
probleem in uien'
,,Het afgelopen seizoen heb ik uienpercelen gezien die volledig
grijs waren van de trips. Sommige telers zijn er minstens 20 ton
uien door verloren'', zegt Agrifirm Plant-adviseur Gerrit Straatsma.
Hij ziet het tripsprobleem in zijn werkgebied Flevoland met het
jaar groter worden. Dat beeld heeft ook Johan Bierma, productmanager bij Cebeco Agrochemie en akkerbouwer in Zeewolde.
,,Het wordt hier steeds heftiger met de trips. En wat eigenlijk
nog erger is: we weten nog steeds niet goed hoe we hem aan
moeten pakken.''

'Groener werken is geen keuze meer, het móet'
,,Klimaatverandering, toenemende druk op chemische middelen,
een maatschappij die kritischer wordt richting de gangbare landbouwpraktijk ... het zijn allemaal signalen die wijzen in de richting
van duurzamere landbouwmethoden. Het moet dus anders dan
we de laatste 25 jaar gedaan hebben. We móeten met z'n allen
groener en duurzamer gaan werken.''
Douwe van Dongera is glashelder als het om de toekomst van de
land- en tuinbouw - en dus ook de gewasbescherming - gaat. 'Groener
werken' is wat hem betreft al lang geen keuze meer, het móet. Volgens
de Profytodsd-directeur is die werkelijkheid ook boeren en tuinders
doorgedrongen en zijn er vooral de laatste jaren duidelijke stappen
gemaakt in de richting van duurzamer werken. Hij haalt daarvoor een

'Aantasting door trips vaak zeer lokaal en grillig',
lees verder op pagina 3.

enquête aan die het bedrijf in 2010 hield onder haar klanten. ,,Destijds
gaf zo'n vijf procent aan heel concreet bezig te zijn met verduurzaming
van het bedrijf. Dat waren de voorlopers, die het woord duurzaamheid
inhoud hebben gegeven en hebben ongevormd van een enigszins
vaag begrip naar concrete doelen.'' zo blikt hij terug. Wat echter ook
uit de enquête naar voren kwam was dat een grote groep telers wel
degelijk over duurzame initiatieven nadacht. ,,Meer dan driekwart van
de respondenten gaf aan een duurzamere koers te willen varen met hun

'Investeren in kennis over bodem en bemesting',
lees verder op pagina 2.

bedrijf - maar dan wel het liefst samen met Profytodsd. Deze uitkomst
was voor ons min of meer het startsein om definitief afscheid te nemen

Blijf op de hoogte van de actuele zaken.

van een productgerichte aanpak en vol in te zetten op een conceptma-

Volg ons op Twitter, Facebook of Instagram: BayercropNL

tige aanpak, waarin vooral bodem, bemesting en een perceelgerichte
rassenkeuze centraal staan.''
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'Scherp blijven op bladvlekkenziekte'
,,Ziekten als meeldauw of Phytophthora zijn sterk gekoppeld aan bepaalde weersomstandigheden
en kun je daarom redelijk goed zien aankomen. Maar bij bladvlekkenziekte is dat veel lastiger. Er
bestaat zogezegd geen 'bladvlekkenweer' en dat maakt de ziekte veel minder grijpbaar.''
Aan het woord is Luc Remijn, senior adviseur bij Delphy en accountmanager bij het UIKC. Hij schetst in een
paar zinnen het 'gevoel van ongrijpbaarheid' dat bladvlekkenziekte bij veel telers teweeg brengt. De laatste
jaren ziet hij de ziekte weer wat opkomen, al vindt hij het lastig om precies aan te geven waar dat nou precies
in zit. ,,De afgelopen twee jaar hebben we in tweedejaars plantuien relatief vroeg moeten spuiten tegen bladvlekken. Dat was deels te verklaren door het weer en door het stadium waarin de gewassen toen verkeerden.
Daarnaast zie ik dat de adviessystemen wat 'scherper' zijn afgesteld dan in het verleden; ook dat zou een rol
kunnen spelen. Maar er bestaat ook zeker de indruk dat de ziekte zich op de één of andere manier krachtiger
manifesteert dan in het verleden.'' Remijn heeft (nog) geen concrete aanwijzingen dat er nieuwe fysio's in het
spel zijn. En ook het middelenpakket geeft niet direct aanleiding om te denken dat bladvlekkenziekte minder
goed kan worden aangepakt, al heeft het wegvallen van Daconil en Shirlan (enkel jaren terug) de bestrijding er
niet eenvoudiger op gemaakt. ,,Voorlopig blijft het dus een beetje gissen naar de oorzaken van de toename en
zullen we de ziekte extra goed in de gaten moeten houden.''
Luc Remijn is senior adviseur bij Delphy en accountmanager bij het UIKC.

Spuitschema steeds grotere puzzel
Nog een punt van zorg is dat het middel Allure® - dat zeer sterk is op bladvlekken - dit seizoen voor het laatst

naar achteren. Daarbij kan Luna mooi afgewisseld worden met Fandango, dat behalve op bladvlekken en

gebruikt magen worden. ,,Het zal dus nog meer een puzzel worden om de drie belangrijkste ziekten - valse

Stemphylium ook een goede werking heeft op valse meeldauw'', zo besluit de adviseur.

meeldauw, bladvlekkenziekte en Stemphylium - tot het eind van het seizoen uit het gewas te houden.'' Hij
verwacht dat het grotendeels opgevuld zal worden door de middelen Fandango, Amistar®, Kenbyo Fl®,

Allure®, Signum® en Kenbyo® Fl zijn geregistreerde handelsmerken van BASF Agro
Olympus® en Amistar® zijn geregistreerde handelsmerken van Sygenta Crop Protection

Olympus® en Signum®. Daarbij zal Signum vooral worden ingezet bij dreiging van koprot en de andere vier
middelen vooral bij een hoge bladvlekkendruk (zonder dreiging van koprot).

Luna Experience slim inzetten
Ook zal het middel Luna Experience dit seizoen weer een belangrijke partner in veel spuitschema's zijn, zo
verwacht de adviseur. ,,Luna Experience behoort tot de sterkste middelen op bladvlekken en Stemphylium en
is - in vergelijking met concurrerende middelen - ook nog eens redelijk voordelig. Dat spreekt de praktijk uiteraard erg aan.'' Belangrijk is wel om Luna Experience 'slim' in te zetten omdat het niet meer dan twee keer per
seizoen mag worden toegepast. Remijn's voorkeur gaat daarbij uit naar de tweede en vierde bespuiting, dus
rond eind juni/begin juli. ,,Door Luna Experience vroeg in te zetten maak je niet alleen optimaal gebruik van
zijn kracht op bladvlekkenziekte, maar ook van zijn sterke werking tegen Stemphylium. Vooral in de beginfase
kunnen uien het soms moeilijk hebben in hun groei en krijgt een zwakteschimmel als Stemphylium alle kans om
toe te slaan. Met Luna Experience voorkom je dat Stemphylium erin sluipt en de uien verzwakt.''
Remijn benadrukt dat de vroege inzet van Luna Experience geldt in jaren zonder dreiging van koprot. ,,Wanneer
er koprot in het spel is, krijgt Signum de voorkeur en schuift de inzet van Luna Experience een week of langer
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'INVESTEREN IN KENNIS
OVER BODEM EN BEMESTING'

WELK WEER IS GUNSTIG VOOR BLADVLEKKEN?
De snelheid waarmee bladvlekkenziekte zich ontwikkelt is sterk afhankelijk van het weer.
Belangrijkste parameters hierbij zijn de bladnatperiode, de relatieve vochtigheid (RV) en de
temperatuur.

BLADNATPERIODE
De schimmel heeft minimaal zes en gemiddeld tien tot twaalf aaneengesloten uren bladnat
nodig om de plant binnen te dringen.
RELATIEVE VOCHTIGHEID
De schimmel kan géén sporen vormen na een droge dag (RV < 70% gedurende 14 of meer
uren) of wanneer van de vier afgelopen dagen de relatieve luchtvochtigheid op slechts een
of twee dagen gedurende zes of meer uren boven de 90% uitkwam.
TEMPERATUUR
De schimmel heeft een temperatuur tussen 12 en 25 °C nodig om te groeien en te ontwikkelen. Temperaturen van 30 °C of hoger zijn dodelijk voor de schimmel.

Om de conceptmatige aanpak - waarin bodem, bemesting en een

daarom de stelling wel aan dat de jonge boeren hun land straks beter

perceelgerichte rassenkeuze centraal staan - gestalte te geven, heeft

over zullen dragen aan hun kinderen, dan zij het van hun eigen ouders

Profytodsd de afgelopen jaren volop geïnvesteerd in opleidingen rondom

kregen.''

bodem en bemesting. ,,Behalve onze eigen mensen, hebben we ook
zo'n 150 klanten bijgespijkerd op het vlak van bodemkunde en bemes-

Groene middelen eerst

tingsleer'', vertelt Van Dongera. ,,Daaruit kwam naar voren dat bij veel

Hoewel de focus bij Profytodsd nu duidelijk gericht is op het weerbaar-

boeren - maar ook adviseurs - de basiskennis behoorlijk was wegge-

der maken van gewassen, blijven gewasbeschermingsmiddelen een

zakt. Ook viel op dat oudere boeren de aangeboden kennis vaak beter

onmisbare schakel om gezonde en productieve gewassen te kunnen

begrepen en doorgronden dan jonge boeren. Dat feit hebben we ook

telen. ,,Voorlopig zal dat vooral met chemische middelen zijn, maar daar

aangekaart bij de scholen in Dronten en Leeuwarden; sindsdien wordt er

waar we mogelijkheden zien om groene middelen in te zetten zullen

weer wat meer aan bodemkunde en bemestingsleer gedaan.''

we dat zéker niet nalaten'', zo benadrukt Van Dongera. De directeur

Volgens de directeur begint duurzamer werken altijd bij de bodem.

verwacht dat groene middelen – ook wel biologicals genoemd – de

Behalve gedegen kennis over de (eigen) grond, zijn bodemanalyses

komende jaren een steeds prominentere rol zullen krijgen binnen de

daarbij essentieel. ,,Je moet weten hoe jouw bodem fysisch, biologisch

gewasbescherming. ,,Niet alleen de wens, maar ook de druk om groene

en chemisch in elkaar steekt. Alleen van daaruit kun je een gerichte

middelen te gebruiken zal de komende jaren onherroepelijk toenemen.

vertaalslag maken in de richting van een gezonde, actieve en weerbare

Is het niet vanuit de afnemer of de consument, dan is het wel vanuit de

bodem'', zo stelt hij. Zijn bedrijf steekt daarom veel tijd in het 'lezen' van

landbouw zelf die groene middelen steeds breder zal gaan accepteren.

bodemanalyses en probeert de bemesting zoveel mogelijk aan te laten

Bovendien zullen er komende jaren meer chemische middelen wegval-

werken opgepikt en gewaardeerd wordt door supermarktketens en

sluiten op de natuurlijke krachten van de bodem. Bodemverbeteraars

len dan bij komen. Daardoor wordt de praktische noodzaak om biologi-

daardoor ook wat extra geld oplevert voor alle deelnemers in de keten'',

zoals enzymen en bacteriepreparaten krijgen nu veel meer aandacht

sche middelen toe te passen vanzelf groter.''

zo licht Van Dongera toe.

dan in het verleden en 'gangbare' meststoffen worden zoveel mogelijk

Douwe van Dongera is directeur bij Profytodsd

Omdat het project nog maar een seizoen heeft gedraaid, vindt hij het

via rijenbemesting toegepast.

Duurzame uienteelt

lastig om nu al conclusies daaruit te trekken. ,,We zijn nog druk bezig

De volgende stap is om de rassenkeuze zoveel mogelijk te linken aan

Hoewel Profytodsd haar conceptmatige aanpak in alle gewassen toe-

om de duurzaamheid van deze uien goed in kaart te brengen. Zo verge-

de parameters van de grond. Ofwel: de rassen moeten passen bij het

past, is de focus de komende jaren wat extra gericht op de uienteelt.

lijken we de achtergebleven residuen met die van 'standaard' geteelde

perceel. Volgens Van Dongera is op dit punt nog veel winst te behalen,

Het bedrijf heeft vorig jaar namelijk samen met Waterman Onions, De

uien en onderzoeken we de verschillen in de mineralenverhouding, hard-

maar zal het een lange adem vergen om deze ingewikkelde puzzel voor

Groot en Slot en Bayer een project opgestart met als doel zo duurzaam

heid en het quercetine-gehalte (een natuurlijke stof waaraan gezond-

elk perceel goed te kunnen maken. ,,Ja, het is best een moeilijk proces

mogelijk uien te telen. ,,Hiervoor hebben we vijf praktijkbedrijven bena-

heidsvoordelen worden toegeschreven, red.). Hoewel er nu al duidelijke

waar we nu in zitten'', zo wil hij best erkennen, ,,maar we merken wél

derd die volgens ons concept uien telen en die daarna via Waterman

verschillen zijn die we ook goed aan kunnen tonen, zullen we die feiten

dat we elk jaar weer vooruitgang boeken. Verder zie ik onze telers ook

Onions worden afgezet. Behalve dat we ervaring op willen doen met

eerst nog verder uit moeten werken voordat we ze om kunnen zetten in

steeds gemotiveerder worden om vanuit de grond te denken. Ik durf

duurzaam uien telen, is het ook de bedoeling dat onze manier van

betrouwbare duurzaamheids- of gezondheidsclaims.''
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'Aantasting door trips vaak zeer lokaal en grillig'
Waarom ziet het ene uienperceel grijs van de trips en is dit beestje een

van de pijpen - naar voren komt. Maar dan

perceel verderop amper te vinden? Het is een vraag die Johan Bierma

is het eigenlijk al te laat. Bierma: ,,De afgelo-

en Gerrit Straatsma al een paar jaar bezighoudt. Maar een bevredigend

pen jaren hebben veel telers geprobeerd om

antwoord hebben ze tot nu toe niet. ,,We proberen al jaren erachter te

trips met behulp van pyrethroïden onder de

komen wat de precieze relatie is tussen trips en haar omgeving. Maar

duim te krijgen. Maar de druk is tegenwoor-

de aantastingen zijn vaak zo lokaal en grillig, dat we er tot nu toe niet

dig zo hoog, dat dit niet of nauwelijks meer

echt een touw aan vast kunnen knopen'', zegt Bierma. Niettemin zijn

lukt. Met pyrethroïden pak je alleen de vol-

er een aantal factoren die een hoge tripsdruk 'enigszins verklaarbaar'

wassen trips en larven die geraakt worden;

maken, zoals een hoge concentratie uien in het gebied en de teelt

er is geen werking op de eitjes en larven die

van waardplanten zoals spruitkool, sluitkool en glastuinbouwgewas-

diep in de schacht van de ui zitten. Hiermee

sen. Daarnaast is bekend dat trips prima in de grond kan overleven,

los je het probleem dus maar ten dele op.

waardoor de problemen vaak op dezelfde percelen terugkeren. Verder

Bovendien weten we dat pyrethroïden ook

zijn er aanwijzingen dat volgroeide bermen en bloemenmengsels een

natuurlijke vijanden van trips doodt. Het is

bron kunnen zijn voor de ontwikkeling van tripspopulaties. ,,Maar'', zo

dus maar de vraag of deze middelen wel

benadrukt Bierma, ,,Er zijn ook gebieden waar al deze factoren volop

zo'n goed idee zijn tegen trips....''

aanwezig, maar waar tegelijkertijd amper een trips te vinden is. Het is

Johan Bierma (links) is productmanager bij Cebeco Agrochemie,

dus te gemakkelijk om waardgewassen of bloeiende bermen als dé

Preventief bestrijden

oorzaak aan te wijzen.''

Een betere optie is om - daar waar trips de afgelopen jaren tot proble-

De productmanager hoopt dat een monitoringsonderzoek dat dit jaar

men heeft geleid - preventief te werk te gaan. Dat kan onder andere

dit (groene) middel ten opzichte van pyrethroïden is dat het naast

samen met Bayer wordt ingezet wat meer duidelijkheid gaat geven over

door uienzaad met een insecticide-coating met Mundial® te gebruiken.

volwassen trips ook larven en niet al te diep verstopte eitjes bestrijdt

de bronnen van trips.

Dit middel is eigenlijk bedoeld tegen uienvlieg, maar lijkt ook een neven-

en dat alle natuurlijke vijanden van trips behouden blijven. Belangrijk

Gerrit Straatsma is adviseur bij Agrifirm Plant.

werking te hebben op trips. Straatsma: ,,Onze indruk is dat met deze

is volgens Bierma wel dat Flipper op tijd wordt toegepast, zodat trips

Vroegtijdig monitoren

coating de beginpopulatie wordt aangepakt, waardoor ontwikkeling

'tussendoor' niet de kans krijgt om zich te vermeerderen. ,,Trips heeft

Om schade door trips zoveel mogelijk te voorkomen is vroegtijdig

van trips verderop in het seizoen minder sterk is. Het kan dus een extra

maar een korte periode nodig om zich explosief te vermeerderen. Die

monitoren belangrijk. Maar ook dat is in de praktijk makkelijker gezegd

maatregel zijn op plekken waar trips jaarlijks een groot probleem is.''

kans moet je dit insect niet geven, want dan heeft het eigenlijk zin meer

dan gedaan. ,,Trips is met het blote oog bijna niet te zien. Jonge men-

Een tweede, meer gerichte optie tegen trips is het preventief inzetten

om te spuiten.''

sen lukt het soms nog wel, maar voor de categorie boeren met een

van Movento. ,,Het beste is om in de laatste week van juni hiermee te

Voor een optimale tripsbestrijding kan Flipper het beste 's avonds laat

leesbril is het bijna niet te doen. Bovendien zijn de beestjes erg schuw

starten en dag of tien later nog een behandeling uit te voeren. Daarmee

of 's morgens vroeg gespoten worden bij donker en (licht)vochtig weer.

en moet je ze zoeken. Er zijn daarom maar weinig telers die gericht op

hou je trips tot en met begin augustus goed onder de duim'', zo weet

,,Trips kruipt dan massaal naar buiten, waardoor je ze het beste kunt

zoek gaan naar trips'', weet adviseur Straatsma. In de praktijk komen

Bierma. Eventueel kan - bij een aanhoudende druk - aansluitend nog

raken'', zo geeft Straatsma nog als tip mee.

telers pas in actie zodra het eerste schadebeeld - grijswitte verkleuring

een correctiebespuiting uitgevoerd worden met Flipper. Voordeel van
Mundial® is een geregistreerd handelsmerk van BASF Agro

FLIPPER:
NIEUW, GROEN EN
ZEER BREED TOEPASBAAR

Flipper is een product van plantaardige oorsprong op basis van carbonzure kaliumzouten.
Het is een snel werkend contactmiddel dat onder de regeling uitzondering bestrijdingsmiddelen (RUB) mag worden toegepast ter bestrijding van insecten en mijten in de bedekte en
onbedekte teelt van land- en tuinbouwgewassen en openbaar groen. Flipper kan worden
ingezet ter bestrijding van witte vlieg, spintmijt, trips, bladluis, bladvlo, wol-, dop- en schildluis.

Belangrijk om te weten
•	Gebruik voldoende vloeistof. Raken van het insect is essentieel voor een goed resultaat. Flipper is niet
systemisch of translaminair
•	Gebruik zacht water (bij voorkeur regenwater of leidingwater niet harder dan 16,8°dH met een PH van
minimaal 7). In gevallen waarin alleen hard water beschikbaar is, kan een buffermiddel worden toegevoegd
aan het water om neerslaan te voorkomen
•	Vul de spuittank voor de helft en voeg het middel toe. Flipper mengt zich met water tot een volledige
oplossing. Roeren van de spuitoplossing is verder niet vereist
•	In geval van tankmixen met andere producten, dient Flipper altijd als laatste aan de tankmix te worden
toegevoegd
•	Bij voorkeur niet mengen met bladmeststoffen
•	Een roerinstallatie kan schuimvorming bevorderen
•	Dosering: 1 tot 2%
•	Afhankelijk van de plaagdruk de behandeling zo nodig om de 7 dagen herhalen
•	Opslag bij kamertemperatuur; onder 10°C kan namelijk kristallisatie plaatsvinden. Dit effect is volledig
omkeerbaar en heeft geen invloed op de kwaliteit van het product.

Eigenschappen van Flipper
•

Flipper is een product van plantaardige oorsprong op basis van carbonzure kaliumzouten

•

Breed werkingsspectrum

Royal MH heeft een
nieuw jasje gekregen!

•	Flipper kan worden ingezet ter bestrijding van witte vlieg, spintmijt, trips,

Het is voortaan verpakt in een handzame

bladluis, bladvlo, wol-, dop- en schildluis
•

Flipper is veilig voor bestuivers en de meeste natuurlijke vijanden

•

Flipper valt onder de regeling uitzondering bestrijdingsmiddelen (RUB)

•

Mag worden gebruikt in de biologische teelt

•

Toegestaan in bedekte en onbedekte teelt van land- en tuinbouwgewassen

•

Geen residuen en dus geen MRL.

10 kg emmer met draaghengsel. Hierdoor is
het product makkelijk en snel te verwerken en
bovendien hersluitbaar. De nieuwe verpakking
vervangt de 20 kg verpakking (doos).
Bekijk ook dit korte filmpje video over de
nieuwe verpakking: https://youtu.be/8f7b7ZklPv8

Heeft u vragen over de toepassing van Flipper? Neem dan contact op met onze crop advisors.

Royal MH: voor een zorgeloze start van de

Zij kunnen u verder begeleiden om het product optimaal in te zetten!

kiemremming!
ADVERTORIAL
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,,Veel ziekten zijn gekoppeld aan het

,,Het moet gewoon anders dan we de

,,Het afgelopen seizoen heb ik uienper-

,,Het wordt hier steeds heftiger met de

weer en kun je zien aankomen. Bij blad-

laatste 25 jaar gedaan hebben. We móe-

celen gezien die volledig grijs waren van

trips. En wat eigenlijk nog erger is: we

vlekkenziekte is dat lastiger; er bestaat

ten met z'n allen groener en duurzamer

de trips. Sommige telers zijn er minstens

weten nog steeds niet goed hoe we hem

zogezegd geen 'bladvlekkenweer'.''

gaan werken.''

20 ton uien door verloren.''

aan moeten pakken.''

Luc Remijn, adviseur bij Delphy en

Douwe van Dongera,

Gerrit Straatsma,

Johan Bierma, productmanager

accountmanager bij het UIKC.

directeur Profytodsd.

adviseur bij Agrifirm Plant.

bij Cebeco Agrochemie.

Bayer CropScience SA-NV

Drukwerk:
l

HH Global

Dit is een uitgave van:
Bayer CropScience SA-NV
Energieweg 1
P.O. Box 231
NL-3640 AE Mijdrecht
Onze gebruiksadviezen, zowel mondeling als
schriftelijk verstrekt, berusten op uitgebreide
proefnemingen. Wij adviseren naar beste
weten volgens kennis van zaken van dit ogenblik, echter zonder daarvoor aansprakelijkheid
op ons te nemen, omdat opslag/bewaring en
toepassing zich aan onze controle onttrekken.
Beschrijvingen van een product, resp. gegevens
over de eigenschappen daarvan betekenen
niet, dat verantwoordelijkheid wordt gedragen bij eventuele schade. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik
eerst het etiket en de productinformatie.

Terug in de tijd
Tzummarum, Friesland 1951: 'Een boerensloot bij een Friese boerderij ligt vol met 27
ton verse uien. Deze zouden op een veiling minder opbrengen dan het sorteren en het
vervoer zou kosten.'
Foto: Nationaal Archief/Collectie Spaarnestad/ANP/Polygoon/F.C.D. Popken

Adviesschema uien

JUN

Ziektebestrijding

JUL

1.
BBCH 11

2.
BBCH 13

3.
BBCH 41

mancozeb

mancozeb

4.
BBCH 42

1,25 l/ha

Middel X

AUG
6.
BBCH 44

7.
BBCH 45

1,25 l/ha

Middel X

8.
BBCH 46
mancozeb

mancozeb

mancozeb

0,5 l/ha

Trips

5.
BBCH 43

1,25 l/ha
Middel

0,5 l/ha

(0,3 l/ha)
1-2 x 0,5 l/ha

(1%)

• Luna Experience: maximaal 2 toepassingen al6jd in combina6e met mancozeb
• Fandango: maximaal 4 toepassingen, waarvan 3 keer opvolgend. Vanaf bolvorming toepassen
• Movento: Preven6ef toepassen. Goede groei noodzakelijk voor transport door de plant.
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