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KNOLSELDERIJTELER BERT DEN BOER UIT ZONNEMAIRE ROEPT SEPTORIA HALT TOE MET DAGONIS SC

“Uitbreiding bladvlekken in 
knolselderij voorkomen”
Bert den Boer wist uitbreiding van bladvlekkenziekte (Septoria spp) in zijn knolselderij te voorkomen met bespuitingen met het nieuwe fungicide Dagonis SC. 
Ook uit resistentie-oogpunt is hij blij met de nieuwkomer. “Dit is voor herhaling vatbaar.”

In Zonnemaire op Schouwen-
Duiveland (Zld.) heeft Bert den 
Boer in maatschap met zijn 
vrouw een akkerbouwbedrijf 
van zeventig hectare. Met 25 
hectare (inclusief huurland) is 
pootgoed de hoofdteelt. Het 
bouwplan wordt verder ingevuld 
met wintertarwe, suikerbieten, 
zaaiuien en knolselderij. De 
knollen beslaan jaarlijks vier tot 
acht hectare, afhankelijk van 
het perceel. Den Boer kent de 
teelt door en door. “Mijn vader 
verbouwde het ook al”, vertelt 
hij. Hij teelt de knolselderij onder 
contract voor een lokale afnemer.

GEZOND HOUDEN
‘Een gewaarschuwd man telt 
voor twee’ is Den Boer’s motto 
bij de gewasbescherming. “Ik ben 
in het verleden een keer onderuit 
gegaan met de bladvlekkenziekte 
en sindsdien ben ik heel 
alert op de schimmels in de 
knolselderij. Ik inspecteer het 
gewas vanaf begin juli met grote 
regelmaat.” Dat was afgelopen 
seizoen geen overbodige luxe 

PLANTGEZONDHEID

want na een paar zorgeloze 
droge zomers was het in 2021 
toch weer raak. Den Boer: “Ik 
was mooi op tijd begonnen 
met fungicidebespuitingen, zo 
ongeveer half juli. Ik doe dat 
bewust want je hebt een paar 
bespuitingen nodig om het loof 
helemaal te beschermen. Maar 
na de groeispurt van augustus 
vond ik toch wat plekjes met 
bladvlekkenziekte.”

Den Boer was er op gebrand om 
zijn gewas gezond te houden want 
de marktvooruitzichten leken 
goed. Hij haalde zijn adviseur 
Lein de Visser van CZAV erbij. 
“Die stelde voor om de laatste 
twee bespuitingen met Dagonis 
SC te doen, een nieuw fungicide 
met een nieuwe actieve stof. Ik 
kende het middel niet maar het 
sprak mij wel aan. Uitbreiding 
van het middelenpakket is altijd 
welkom en een nieuw middel met 
twee actieve sto� en helpt ook bij 
resistentiemanagement. Dat vind 
ik best belangrijk en daar let ik ook 
altijd op in m’n spuitschema’s.” 

VERWACHTING KWAM UIT
De verwachtingen van Den Boer 
werden waargemaakt. “Ja, na de 
Dagonis SC bespuitingen breidden 
de bladvlekken aantastingen niet 
verder uit. Het gewas bleef gezond 
tot het rooien eind november. 
Dus ik was van het probleem af.” 
Naast het goede e� ect op de 
bladschimmel ziet Den Boer meer 
voordelen in het nieuwe fungicide. 
“Het pakt in een hogere dosering 
ook de sclerotinia aan. En het 
is plezierig in het gebruik. Het 
is vloeibaar en heeft een mooie 
praktische dosering. En mengen 
is geen enkel probleem. Dat komt 
mooi uit want bij de knolselderij 
gaat er toch regelmatig wat ureum 
of bitterzout mee in de tank.” 

Voor het komende seizoen vindt 
Den Boer de bespuitingen met 
Dagonis SC zeker voor herhaling 
vatbaar. “Het middel is een mooie 
aanvulling voor de aanpak van 
bladschimmels en sclerotinia. 
Maar dan moeten jullie wel de 
prijs concurrerend houden”, 
knipoogt hij. •

ADVERTENTIE

Aantasting door Septoria in knolselderij plant.

Dagonis SC in het kort
•  Toelating in veel groenten- en 

kruidengewassen
•  Brede werking op veel 

schimmels
• Lange werkingsduur
• Praktische dosering (1-2 l/ha)
• Goed mengbaar
•  Ingebouwd 

resistentiemanagement
• Lokaal systemisch

TECHNISCH PRODUCTADVISEUR KICK VAN SAARLOOS VAN BASF:

“Dagonis SC kwam precies op het juiste moment”
Binnen twee jaar tijd wist het nieuwe BASF-fungicide Dagonis SC zich een positie te verwerven bij de aanpak van schimmelziekten in veel groenten- en 
kruidengewassen. Technisch product adviseur Kick van Saarloos vertelt hoe dat ging. “Dagonis SC voorzag op het juiste moment in een behoefte.”

“De introductie van Dagonis SC is boven verwachting verlopen”, lacht 
Van Saarloos. “We zijn er zelf ook door verrast.” Amper twee jaar geleden 
besloten Kick van Saarloos en zijn collega’s van het vollegrondsgroententeam 
van BASF om het nieuwe fungicide Dagonis SC bescheiden en zonder 
grote campagnes in de markt te zetten. “We zijn inderdaad voorzichtig 
gestart in 2020. Maar er kwam al snel spontaan meer belangstelling vanuit 
de gewasbeschermingsmiddelen handel. Die zijn blij met de uitbreiding 
van het middelenpakket; vooral in de vollegrondsgroentensector met veel 
kleine teelten is daar behoefte aan. En ook de telers hebben het middel snel 
geadopteerd.”

BREED INZETBAAR
De belangrijkste reden voor de vlotte praktijk introductie van Dagonis SC ligt 
volgens Van Saarloos bij de brede inzetbaarheid van het fungicide. “Dagonis 
SC is vanaf de start toegelaten in tientallen groenten- en kruidengewassen 
en is e� ectief op een breed palet schimmels. Denk aan meeldauw, alternaria, 
mycosphaerella, roesten, sclerotinia en nog meer. En ook de markt hielp 
natuurlijk een handje. Van veel fungiciden verliep de afgelopen jaren de 
toelating of ze kregen extra beperkingen. Er vielen gaten in de markt en 
Dagonis SC voorzag dus op het juiste moment in een behoefte.”

Populaire toepassingen van Dagonis SC zijn momenteel de behandeling 
van witlofpennen tegen rhizoctonia en thielaviopsis en de aanpak van 
meeldauw, alternaria en bewaarschimmels in peen. Maar ook bij de aanpak 
van bladschimmels in prei en tegen blad- en bodemschimmels bij knolselderij 
heeft Dagonis SC snel opgang gemaakt.


