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De schimmel koprot is voor veel uientelers een serieus probleem. De ziekte treedt
op tijdens bewaring en transport van uien en kan aanzienlijke verliezen veroorzaken.
Hoe ontwikkelt de ziekte zich, hoe kan je ze voorkomen en indien nodig bestrijden? – Jan Van Bavel
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Eind augustus organiseerde advies- en
onderzoekspartner DLV Plant de twaalfde
editie van de Landelijke Uiendag op de
proefboerderij Rusthoeve in het Nederlandse Colijnsplaat (provincie Zeeland).
Thema was ‘Op tijd oogsten de oplossing
voor kwaliteit?’. Na de vrij natte zomers
van 2011 en 2012 werd nagegaan hoe
telers minder afhankelijk kunnen worden
van het weer en hoe ze hun uienoogst
kunnen vervroegen. De diverse handelingen in de teelt werden onder de loep
genomen en bediscussieerd. Op het veld
vonden rondleidingen en demonstraties
plaats.
Luc Remijn, senior adviseur akkerbouw
bij DLV Plant, is verbonden aan het Uien
innovatie- en kenniscentrum (UIKC), en
dus een ideale gesprekspartner. “Een
uienteler houdt best rekening met een
heleboel aspecten in de teelt”, vertelt hij.
“Vooreerst is de zaaidichtheid bepalend.
Hoe meer zaad je per hectare zaait, hoe
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vroeger de oogst. Uiteraard is een goede
rassenkeuze het allerbelangrijkste. Over
het algemeen geven vroege rassen niet
altijd de allerhoogste opbrengst. Heb je
een later ras, dan kan de opbrengst in
ideale omstandigheden (regen in de
tweede helft van augustus bij een droge
zomer) enkele procenten hoger liggen.
Oogsten en inschuren doe je best voor
half september, bij droog weer en met
maximum 60 à 70% afgestorven loof.
Daarna stijgt het risico: door de kortere
dagen wordt het ’s nachts koeler, waardoor het verschil tussen dag- en nachttemperatuur toeneemt en er condensatie
in de uien kan optreden. Er is ook meer

Bij het bewaren moet je de
uien snel drogen, zodat de
schimmel niet kan inwerken.

kans op regen. Door het juist inzetten van
gewasbeschermingsmiddelen kan je de
uien tot 2 weken langer groen en het loof
gezonder houden en wat meer kilo’s
oogsten. Ook een oordeelkundige toepassing van bladmeststoffen is belangrijk. Tot
nu toe meten we nauwelijks verschil in de
bol, het loof én het blad als er bladmeststoffen gespoten worden.” Remijn verwacht dat het uienareaal in België langzaam zal groeien. In vergelijking met het
Nederlandse uienareaal (26.000 ha) is het
Vlaamse areaal met zo’n 1500 ha klein
bier, maar voor een aantal akkerbouwers
en groentetelers kunnen uien een mooie
aanvulling in hun teeltplan zijn. Bovendien
zijn de meeste verwerkende bedrijven in
Zuid-Nederland gevestigd en speelt
afstand dus niet zo’n grote rol. “Uien zijn
een prachtig gewas, maar er is veel
kennis voor nodig om ze goed te telen. Zo
is spuiten en het gewas onkruidvrij houden heel moeilijk en liggen er een boel
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Koprot in uien
efficiënt aanpakken

Symptomen
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De schimmel overwintert als sclerotia op
rottend plantmateriaal of vrij in de grond.
In het voorjaar vormen zich hierop sporen,
die gemakkelijk door de wind worden
verspreid. De sporen kunnen de plant
infecteren en blijven daar latent in aanwezig. Tijdens het groeiseizoen zijn geen
symptomen te zien. De kritieke infectie
periode ligt tussen het afrijpen en het
oogsten. Een gewas dat snel afrijpt en
goed droog is tijdens de oogst, levert in de
bewaring weinig problemen op, omdat de
schimmel niet via de droge nek in de bol
kan komen. Maar als het gewas niet goed
is afgerijpt of nat is tijdens de oogst, kan
de ziekte zich in de bewaring ontwikkelen.
“Belangrijk is ervoor te zorgen dat er
geen infectiebronnen zijn zoals uienafval,
en bij het ploegen voldoende onderwerken, zodat de schimmel er niet op kan
groeien. Er is nu een soort adviessysteem
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Koprot wordt veroorzaakt door Botrytis
aclada. Tijdens het groeiseizoen zijn van
deze ziekte geen symptomen op het blad
waarneembaar, maar het wordt wel
aangetast. Vanuit de bladaantasting kan
vervolgens de bol worden geïnfecteerd,
met als gevolg problemen in de bewaring
en daarmee de afzet. Gedurende het
groeiseizoen kan geïnfecteerd blad afval-

Ontwikkeling en infectie

Relatie stikstof - kwaliteit opbrengst

“Kwaliteit is een bepalende factor, en dan
vooral de relatie tussen stikstof, kwaliteit
en opbrengst. Stikstof is nodig om de
plant te laten groeien, maar bij uien is het
belangrijk om een goed evenwicht te
zoeken tussen maximale opbrengst en
behoud van kwaliteit. Die kwaliteit staat
voor een goede huidvastheid en hardheid
(of knapperigheid). De huid beschermt
een ui, net zoals de schil rond een banaan. Dat wordt beïnvloed door meststoffen, met name stikstof. Voldoende stikstof
toedienen is beter voor de opbrengst,
maar gaat ten koste van de kwaliteit. Daar
moet je dus een goed evenwicht in zoeken. De vraag is eigenlijk of kwaliteit
betaald wordt. Als je minder stikstof
strooit, zal je opbrengst wellicht wat
afnemen. Maar als je minder opbrengst
hebt, wil je een iets hogere prijs hebben;
opbrengst vermenigvuldigd met de prijs
geeft immers het rendement. Een uienverwerker wil immers voor zo weinig
mogelijk geld een zo goed mogelijke partij
uien kopen. Het is ook voor een deel
rasafhankelijk: zo gaat de kwaliteit bij het
ene ras vrij rechlijnig achteruit als je
meer stikstof strooit. Er zijn zelfs rassen
die kwalitatief heel sterk scoren, die met
meer stikstof kwalitatief bijna niet achteruitgaan. Als norm voor stikstof adviseren
we 170 kg N.”

en

Die prijs kan elk jaar wel sterk verschillen. Afhankelijk van de opbrengst staat de
kostprijs meer of minder onder druk.
Daarnaast kunnen bladziekten de oogst
sterk beïnvloeden. Valse meeldauw,
bladvlekkenziekte (botrytis) en stemphylium zijn de belangrijkste ziekten in de
teelt. De laatste jaren steken vooral
stemphylium en koprot de kop op. “Koprot
is een schimmel waarvan niet precies
geweten is wanneer hij infecteert”, aldus
Remijn. “Het is lastig om er iets tegen te
doen, ook al omdat de schimmel in de ui
groeit en dat zie je niet aan de buitenkant.
Dat is als het ware een soort bom: je
exporteert de uien zonder problemen,
maar eenmaal in een exportland aangekomen, zeker als het warm is, gaan de
uien van binnenuit rotten. Welke schimmels zich ontwikkelen, is sterk afhankelijk
van de weersomstandigheden. Zo leidt
een droge zomer tot andere ziektes dan
een natte. Vocht bevordert koprot en
stemphylium, met name bij beschadigd
blad.”

in de maak, waarbij de infectiekansen
worden voorspeld zodra er infectiebronnen in de buurt zijn. Het onderzoek van
middelen die ertegen werken, loopt nu
voor het tweede jaar bij PPO (Praktijkonderzoek Plant & Omgeving) in Lelystad. Zo
is het belangrijk om bij het oogsten niet te
kort te klappen, want de schimmel zit in
het loof en groeit in de bol. Bij het bewaren moeten de uien snel worden gedroogd, zodat de schimmel niet kan
inwerken. Geforceerd drogen is daarbij
effectiever dan drogen in de buitenlucht.
Zorg in de bewaring voor een goede
luchtcirculatie en ventilatie om condensvorming op de bollen te voorkomen.”
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Een verraderlijke schimmel

len en kan de schimmel hierop sporen
vormen. Van hieruit kan nieuw en jonger
groen blad worden geïnfecteerd. Zo kan
bij een vroege aantasting een flinke
ziektedruk in het gewas worden opgebouwd. Een vroege infectie kan leiden tot
veel koprot al vroeg in het bewaarseizoen,
en soms zelfs al op het veld. Bollen
hebben meestal een zachte nek. Na het
doorsnijden kan je zien dat de rokken
vanaf de nek bruin, grijs of zwart verkleuren. Soms is er een wit tot grijs schimmelpluis zichtbaar. De koprotschimmel
kan de bol via de bolbodem of beschadigd
weefsel binnendringen en geeft op deze
plekken ziektesymptomen. Later verschrompelt de bol en is er overal grijs
schimmelpluis aanwezig, soms met grote
sclerotiën.

Bo

bodem- en bladschimmels op de loer. Het
is een dure teelt, maar de telers hebben
dit en vorig jaar toch een redelijke prijs
voor hun product gekregen.”

Bestrijding
Tegen koprot is er nog geen waterdichte
bestrijdingsmethode. “Signum lijkt op
basis van een screeningproef afgelopen
jaar het meest geschikte middel. Maar
het is nog maar een jaar getest in één
proefveld. Het probleem is dat je Signum
maar 2 keer per jaar mag gebruiken. Dat
betekent dat je heel nauwkeurig moet
bepalen wanneer het infectiegevaar het
grootst is”, besluit Remijn. n

Na het doorsnijden kan je zien dat de rokken van de ui vanaf de nek bruin, grijs of zwart verkleuren.
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