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Nieuwsbrief 2022-12 
 
Ziektebestrijding in tweedejaars plantuien 
Wanneer de plantuien elkaar raken in de rij kan men starten met de ziektebestrijding.  
Deze ziektebestrijding zal door het wegvallen van de mancozeb-bevattende middelen er heel anders 
uitzien. Tegen de valse meeldauw zijn er momenteel 3 middelen toegelaten: 

Middel Werkzaam tegen Aantal 
toepassingen 

Dosering Interval veiligheidstermijn 

Zorvec 
Endavia 

Valse meeldauw, 
Papiervlekken 

3x 0,5 l/ha 7 dagen 28 dagen 

Orondis 
Plus  
Amistar 

Valse meeldauw, 
Bladvlekken, 
Papiervlekken, 
Stemphylium 

3x 0,2 l/ha 
+ 
1 l/ha 

7+21dagen 7+14 dagen 

Fandango Valse meeldauw, 
Bladvlekken, 
Papiervlekken, 
Stemphylium 
 

4x 1,25 
l/ha 

5 dagen 
Max 3 
bespuitingen 
opvolgend. 

14 dagen 

 

Al deze middelen dienen preventief ingezet te worden; de curatieve werking is zeer miniem. 
Daarnaast hebben we nog met de Frac-regels (resistentieregels voor fungiciden) te maken. 
Deze zijn voor de uien de volgende regels: 
- maximaal 33% van alle bespuitingen mag een Zorvec-bevattend product zijn; dus bij 9 bespuitingen mag 
er maximaal 3x Zorvec of Orondis Plus worden gespoten. 
- maximaal 50% van alle bespuitingen mag een strobilurine-bevattend product (Fandango, Amistar, Kenbyo 
en Signum) zijn. 
 
Het spuitschema voor dit seizoen zou er als volgt uit kunnen zien: 

 
Aan bovenstaande fungicide kunnen ook bladmeststoffen worden toegevoegd: 

• Mangaannitraat (1,0 l/ha) de eerste twee bespuitingen toevoegen. 

• Quadro (1,5 l/ha), deze meststof bevat naast mangaan en zink ook koper en zwavel. Ook Quadro 
dient een aantal malen preventief te worden gespoten. 

• Vitalasol Gold (3 l/ha) kan ook prima worden gecombineerd. Vtitalasol Gold bevat Koper, mangaan 
en zwavel. 

Als uitvloeier kan aan de fungiciden worden toegevoegd: 

• 0,25 l/ha Vivolt 

• 0,15 l/ha Silwet Gold 

• Indien er neerslag voorspeld wordt, kunt u de fungiciden beter laten hechten door Promotor (0,3 – 
0,5 l/ha) toe te voegen aan een bespuiting. 

Aan Fandango kan beter geen uitvloeier/hechter worden toegevoegd. 

Bespuiting Middel 

1 0,5 l/ha Zorvec Endavia 

2 0,5 l/ha Zorvec Endavia 

3 1,25 l/ha Fandango 

4 1,25 l/ha Fandango 

5 1,25 l/ha Fandango of 0.2 l/ha Orondis Plus+1 l/ha Amistar 

6 0,5 l/haZorvec Endavia +0,5 l/ha Luna Experience 
of 0.2 l/ha Orondis Plus+1 l/ha Amistar 

7 1,25 l/ha Fandango 

8 1,5 l/ha Scala 

9 0,5 l/ha Luna Experience 
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