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Voorkom droogrot in pootgoed

Bewaarziekten bij pootaardappelen zoals fusarium en phoma zijn te beperken door rooibeschadigingen zoveel mogelijk te
voorkomen en te zorgen voor een goede wondheling. Om zilverschurft te voorkomen is een snelle droging na het inschuren
belangrijk en is het zaak om condensvorming te voorkomen.
De behandeling met 150 ml Potazil 100 SL per 1000 kg pootaardappelen bij het inschuren geeft het beste resultaat op droogrot
en heeft een goede werking op zilverschurft. Invalspoorten (zoals beschadigingen) moeten zo snel mogelijk worden bedekt met
imazalil om nesteling van fusarium en phoma te voorkomen.
De sterkste werking op zilverschurft wordt verkregen door de pootaardappelen te behandelen met 0,2 l Emesto Silver per ton.
De toelating van Emesto Prime DS en Emesto Silver worden beëindigd, de aflever- en opgebruiktermijn zijn nog niet definitief
vastgesteld maar worden waarschijnlijk 30-12-2020 resp. 30-12-2021.
Aandachtspunten:
• Maak liefst gebruik van een schijfvernevelaar en rollenband en gebruik voldoende spuitvloeistof (1500 ml/ton)
• Het is verboden om behandelde pootaardappelen voor menselijke of dierlijke consumptie te bestemmen!

Beperk koprot in uien met een juiste droogmethode
Uireka heeft de afgelopen drie jaar ingezet op een integrale aanpak van problemen met koprot. Een van de onderdelen binnen
deze aanpak was onderzoek naar de droogmethode van uien. Inmiddels zijn de resultaten bekend en is het bewaaradvies
aangescherpt. Dit luidt nu als volgt:
• Droog de uien na binnenkomst direct met voldoende capaciteit. Droog ze het liefst in enkele dagen. Temper in de
beginperiode de kachels niet. Zolang de ui maximaal vocht afgeeft wordt alle energie optimaal gebruikt. Pas als de
uitgaande RV van de partij daalt mag de droogsnelheid omlaag (fase 1).
• Als de RV van de partij daalt, warm dan de partij op, het liefst naar 30-32 °C. Houd de partij een week op die temperatuur
totdat de partij echt droog is (fase 2).
• Ventileer vervolgens dagelijks om de luchtvochtigheid van de partij in de nadroogfase laag te houden (fase 3).
Bron: Uireka.nl

UIKC uiendag op 3 en 4 september
Wegens de coronamaatregelen wordt de UIKC uiendag dit jaar in een ander jasje gestoken. U wordt corona-proof ontvangen op
het proefveld met interessante excursies en praktische informatie. De volgende proeven zijn te bezichtigen: rassenvergelijking
zaaiuien, onkruidbestrijding, bemestings-strategieën, schimmelbestrijding, tripsbeheersing, plantversterkers en weerbaarheid,
druppelirrigatie en fertigatie en regelbare drainage. U wordt rondgeleid in kleine groepjes langs de verschillende objecten. De
excursies duren maximaal twee uur en zijn verdeeld over 2 dagen nl. donderdag 3 september en vrijdag 4 september. Voor een
goede organisatie is opgave verplicht, via www.uinovatie.nl.

Onkruidbestrijding in grasland in het najaar
Normaal gesproken zijn in de nazomer en herfst de klimaatomstandigheden (temperatuur en RV) prima voor een
onkruidbestrijding in weiland. Meerjarige onkruiden als ridderzuring hebben in deze tijd de sapstroom naar beneden gericht
zodat ook een goede dieptewerking wordt verkregen.
Wanneer het onkruidbestand voornamelijk uit paardenbloem, boterbloem en zaadonkruiden bestaat kan het best gebruik
worden gemaakt van 1,25 l Tapir + 1,5 l Cirran/ Jepolinex Pro. Cirran of Jepolinex Pro (eerstejaars grasland) toevoegen wanneer
er ook weegbree, distels of melden bestreden moeten worden.
Wanneer de bestrijding speciaal gericht is op ridderzuring, gebruik dan op voldoende ontwikkeld onkruid 1,5 l Tapir. Voeg voor
de bestrijding van met name oudere zuringplanten 0,3 l Starane Top toe. De dagtemperatuur dient voor een goede bestrijding
>15°C te zijn. Een met water verzadigde bodem geeft een duidelijk beter bestrijdingseffect.
In deze periode, einde zomer begin herfst, kan ook 30 gram Harmony SX ingezet worden. Harmony SX is selectief voor witte
klaver, het bestrijdt naast ridderzuring ook boterbloemen en diverse breedbladigen.
De veiligheidstermijnen zijn voor Tapir, Jepolinex Pro en Starane Top 7 dagen en voor Cirran en Harmony SX 14 dagen.
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor 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.

