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Ian Hale, teeltadviseur ProfytoDSD:

“ Dagonis SC past prima in schema’s”
De kennismaking met het nieuwe fungicide Dagonis SC is teeltadviseur 
Ian Hale goed bevallen. Hij adviseerde het middel onder andere in 
bloemkool, knolselderij, pastinaak en peen. “Het is een welkome 
aanvulling op ons beperkte middelenpakket.” 

Ian Hale is teeltadviseur bĳ  de vestiging 
van ProfytoDSD in Emmeloord. Zĳ n 
werkgebied ligt grotendeels in de 
Noordoostpolder (NOP) en bĳ  de 
gewassen ligt zĳ n focus vooral op de 
koolsoorten: bloemkool, spitskool, 
rode en witte kool. Maar Hale heeft 
ook klanten met peen, knolselderĳ  en 
pastinaak.

ProfytoDSD heeft Dagonis SC sinds 
2020 in het portfolio en Hale nam het 
middel in 2021 voor het eerst mee in 
zĳ n adviespraktĳ k. Voor het zo ver was 
deed hĳ  grondig zĳ n huiswerk. “Bĳ  mĳ  
geldt altĳ d dat ik het eerst op het veld 
gezien moet hebben. Zien is geloven, 
nietwaar?”, lacht Hale. Hĳ  bezocht een 
offi ciële sluitkoolproef in Noord-Holland 
en enkele peenproeven in de NOP. “Ik 
zag in beide teelten goeie resultaten 
van schema’s met Dagonis SC. En dat 
soort waarnemingen combineer ik dan 

met de praktĳ kervaringen van collega’s 
en informatie uit de lezingen van de 
fabrikant.”

Goed in schema
Hale adviseerde de Dagonis SC vorig 
jaar in bloemkool, peen, pastinaak 
en knolselderĳ  en is positief over wat 
hĳ  zag. “Je kunt fungiciden nooit solo 
beoordelen want je moet ze afwisselen 
en je mag ook geen gaten laten vallen. 
Het gaat er om dat een middel goed 
functioneert in een schema en dat is bĳ  
Dagonis SC zeker het geval. Hĳ  doet 
goed z’n werk en is zeker niet slechter 
dan andere middelen. Een interval van 
2 a 3 weken zoals in bloemkool houdt 
Dagonis SC prima. We zien er goeie 
dingen van.” 

De goede schimmelwerking komt 
volgens Hale doordat Dagonis SC 
twee actieve stoffen bevat. “Dat 

maakt een middel altĳ d breder en 
sterker. En het is ook goed voor het 
resistentiemanagement. We moeten in 
de vollegrondsgroenten zuinig zĳ n op 
wat we hebben en goed resistentie-
management hoort daarbĳ . Dagonis SC 
is een perfecte afwisselpartner.”

Geen residuproblemen
Ook over de gebruikseigenschappen 
van het fungicide is de teeltadviseur 
goed te spreken. “Dagonis SC heeft in 
alle gewassen waar het is toegelaten 
een praktische dosering, met weinig 
actieve stof. Het heeft ook al veel teelten 
op het etiket. Het is prima mengbaar 
en veilig voor insecten. Je kunt het in 
elk gewasstadium toepassen zonder 
residuproblemen. Vandaar ook de korte 
veiligheidstermĳ n.”

Voor seizoen 2022 verwacht Hale dat hĳ  
de Dagonis SC vaker gaat inzetten. En 
als hĳ  hoort dat Dagonis SC dit voorjaar 
ook een toelating kreeg in sluitkool, 
reageert hĳ  enthousiast: “Dan ga ik het 
daar ook in adviseren. Want wat mĳ  
betreft is Dagonis SC een blĳ vertje.”
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