Erwten beter beschermd
met FarMore
ming van zaaizaad in erwten. Het past volledig in de
missie van Syngenta, dat sterk wil groeien in de groente
teelt en een complete oplossing wil bieden aan de telers
– Luc Van Dijck –

De behandeling geeft een goede bestrij
ding en een homogene hogere opbrengst.
Belangrijk zijn ook de effecten op de groei
en de vitaliteit van de erwtenplant. De
planten staan er beter bij en vertonen meer
groeikracht. Er is een gunstige invloed op
de opbrengst, het eiwitgehalte en de groot
te. Proeven in Frankrijk en Groot-Brittan
nië geven een gemiddelde meeropbrengst
aan van ongeveer 500 kg per ha. De grote
homogeniteit van het afrijpend product
geeft bovendien een meerwinst, zowel voor
de boer als voor de fabriek. Met FarMore
di 400 beoogt Syngenta een geconcen
treerde bloei en afrijping. Dat geeft tege
lijk meer dorsbare percelen en een hogere
kwaliteit van de opbrengst.
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en de groenteverwerkende industrie.

Hogere opbrengst
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FarMore vormt een complete oplossing voor de bescher
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Gewasbehandelingsstrategie

servenerwt is FarMore di 400 ontwik
keld, een combinatie van Wakil en Crui
ser 350 fs. FarMore di 400 is een goede
productbehandeling tegen bodem- en
zaadgebonden ziekten, bodeminsecten en
vroege insecten. Wakil bevat mefenoxam,
fluodioxonil en cymoxanil voor een effec
tieve bestrijding van valse meeldauw,
antracnose en kiemschimmels. Jonge
erwtenplanten kunnen aangevallen wor
den door schimmels vanuit het zaad, uit
de grond en via de lucht. De 3 fungiciden
beschermen de jonge plantjes tegen alle
aanvallen.
Cruiser 350 fs werkt met de actieve stof
thiamethoxam, die zich na opname via
het zaad en de jonge wortels in de blaad
jes verdeelt en de jonge plant beschermt
tegen larven en volwassen bladrandkevers,
bladluizen en trips. Vele andere insecten,
zoals emelten en de bonenvlieg, zijn ook
gevoelig voor thiamethoxam. De zaadbe
handeling tast de kiemkracht niet aan,
er zijn geen kiemproblemen na een zaai
zaadontsmetting. Zelfs na een jaar zijn de
kieming en de opkomst nog optimaal bij
een normale bewaring en opslag.
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FarMore is een nieuw totaalplan van oplos
singen voor zaaizaadbescherming in de
groenteteelt. Het is het eerste op het zaad
afgeleverde systeem dat de productie van
klein- en grootzadige groenten maximali
seert door een verhoging van de prestatie
en de waarde. De erkenning en de naam
geving van fytoproducten gebeurt voor elk
land apart en is overal verschillend. Met
FarMore wil Syngenta een overkoepelend
merk creëren voor zaaizaadontsmetting
in de groenten. Dit moet de import en
export van zaaizaden vergemakkelijken.
FarMore moet wereldwijd herkenbaar zijn
voor telers en gebruikers. De Benelux is
voor Syngenta heel belangrijk, ondermeer
omdat 50% van de Europese zaaizaden
van groenten hier behandeld wordt en
nadien geëxporteerd wordt naar andere
Europese landen of ver daarbuiten.

FarMore DI 400 in erwten
Zaad met een betere genetica vraagt een
betere bescherming. De oplossingen van
FarMore zijn per gewas verschillend.
Ieder gewas vraagt immers om een eigen
beschermingsplan. Speciaal voor de con
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Vooral de jonge plant is virusgevoelig. Een
vroege controle op bladluizen is nodig.
Door de bestrijding van bladluizen is het
gewas uitstekend beschermd tegen een
vroege virusaantasting die de plant doet
afsterven. Bladrandkevers veroorzaken
veel schade doordat ze de groei vertra
gen en een heterogeen gewas geven. De
larven vreten aan de bladranden. Ook de
kever kan veel verlies berokkenen door
dat hij, onder de grond, de wortels en de
stikstofknobbeltjes aanvreet. De boer moet
zeer alert zijn, maar op het moment van
de controle in het voorjaar heeft hij veel
andere dingen aan het hoofd.
Daar zit precies het grote voordeel van
de FarMore-technologie. Die beschermt de
plant optimaal tot aan de bloei tegen trips,
bladrandkevers en vroege bladluizen. De
boer kan – door een zaaizaadontsmet
ting – 1 tot 2 behandelingen uitsparen.
Vanaf de bloei moet de boer zijn gewas, op
het vlak van luisdruk, goed opvolgen. Als
er geen luizen zijn, dan is een vervolgbe
spuiting niet meer nodig.
Het optimale insectenbestrijdingsad
vies: FarMore di 400 als zaaizaadontsmet
ting en halverwege de bloei een middel
tegen late bladluizen. Karate met Zeon
of Okapi komen hiervoor het meest in
aanmerking. Bij een matige, late luisaan
tasting is 1 bespuiting voldoende. Bij een
zware aantasting, laat in de teelt, kan een
tweede bespuiting noodzakelijk zijn.

Zekerheid
Met meer erwtenplanten, die kunnen uit
groeien tot volwaardige dragende planten,
kan je de zaaidichtheid iets verminderen
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tisch potentieel. Voor de verwerkers zijn
er volgende voordelen: een product met
een uniforme en betere kwaliteit en hoge
opbrengst; gegarandeerde vroege plaag
bestrijding; een betere controle over het
gewas en bescherming van de potentiële
opbrengst de grote voordelen.
Voor de telers zijn de voordelen velerlei.
Zij hebben een complete oplossing voor
de vroege ziekten en insecten; bedrijfsze
kerheid qua aantal planten en opbrengst
en een gemak op het vlak van werkorga
nisatie. Doordat een breed spectrum van
ziekten bestreden wordt, kunnen de plan
ten ongestoord groeien en een opbrengst
van hoge kwaliteit leveren. Doordat de
zaadontsmetting een breed spectrum van
insecten bestrijdt, vervangt dit een eerste
bespuiting van het blad, wat de organisatie
op de boerderij vereenvoudigt.

Conclusie
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men en zich ontwikkelen, is er hier een
groot potentieel.
De voordelen voor de zaadbedrijven
zijn een goed beschermd kwalitatief zaad
met een goede bescherming van het gene
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en op die manier besparen op zaad. Elk
zaadje heeft bijna de garantie op een peul
met erwten. Als je de teelt niet goed ver
zorgt, heb je veel uitval. Met de garantie
dat alle zaden volwaardig kunnen opko

Erwten verliezen zo hun imago van moei
lijk en kwetsbaar gewas voor ziekten en
plagen zoals bladluizen, valse en echte
meeldauw, alternaria, botrytis, … Deze pla
gen komen vroeg bij de jonge plant voor
en hebben blijvend een nefaste invloed op
de ontwikkeling en het potentieel van de
plant. Zaaizaadontsmetting is een product
van de toekomst. Bij de gebruikers zijn er
alleen winnaars, geen verliezers. r
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Het gewas links is enkel behandeld met een middel tegen ziekte. Het gewas rechts werd met
FarMore di 400 behandeld.
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