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DAGONIS SC

Overtuigende
werking in de
knolselderij
Met twee actieve stoffen heeft het
nieuwe fungicide Dagonis SC niet
alleen een brede werking maar ook
ingebouwd resistentiemanagement.
Jan van der Slik en Leon Kooijman
blikken positief terug op hun eerste
ervaringen in de knolselderij. “De
werking is overtuigend.”
Tekst: Kick van Saarloos, BASF

Toen Jan van der Slik in 2019 de eerste proef met
Dagonis SC zag, was zijn eerste gedachte: “Dat wordt
een mooie aanvulling voor het fungicidenpakket in
de knolselderij.” Van der Slik is adviseur akkerbouw
en vollegrondsgroente en specialist gewasbescherming bij Van Iperen. Hij zag meteen de voordelen
van Dagonis SC: “We hebben in de knolselderij
voornamelijk fungiciden met maar één actieve stof.
En veel van die middelen hebben een beperking
vanwege het aantal toepassingen. Een middel als
Dagonis SC met twee actieve stoffen vergroot meteen
je mogelijkheden in de schema’s en is ook goed voor
resistentiemanagement.” Van der Slik aarzelde dan
ook niet om het nieuwe fungicide in 2020 een plek te
geven in zijn adviesschema’s.

Septoria
Op zoek naar sterk middel Eén van de telers die
gebruik maakte van van der Slik’s gewasbeschermingsadviezen is Leon Kooijman. Hij is agrarisch
medewerker bij de akkerbouwtak van loonbedrijf
Nelisse in Nieuwe-Tonge. “Ik was op zoek naar een
goed middel voor de tweede helft van het spuitseizoen in de knolselderij”, vertelt Kooijman. “Er
was in de omgeving al flink druk van septoria en ik
wilde daar een sterk middel op kunnen inzetten.
Jan was positief over Dagonis SC en ik sta wel open
voor iets nieuws. Uiteindelijk heb ik de laatste
twee bespuitingen met Dagonis SC gedaan.” Van
der Slik onderschrijft die aanpak. “De laatste jaren
zie je steeds meer septoria door hoge temperaturen aan het begin van de herfst. Bij sommige
oudere fungiciden moet je daarom al naar kortere
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intervallen. En je hebt alleen preventieve middelen
tot je beschikking. Dus dan kies ik voor een sterk
product.”

Preventieve werking
Na twee jaar met een proef en een jaar praktijkervaring is Jan van der Slik goed te spreken over
Dagonis SC. “Ja hoor, het is een goed product. Het
effect van de bespuitingen was in de knolselderij
overtuigend te zien.” Ook Kooijman is positief. “Ik
had een klein eigen proefje aangelegd door een
sectie van anderhalve meter breed 15 meter niet
mee te spuiten. Bij de eerste Dagonis bespuiting was
de strook nog schoon. Maar na de tweede kon je de
preventieve werking van de Dagonis SC op de streep
af zien.” Overigens ging het Kooijman niet alleen om
de septoria-werking van Dagonis. “Het middel werkt
ook op sclerotinia; dat maakt het extra aantrekkelijk
voor toepassing in de tweede helft van het seizoen.
Een bouwplanziekte als sclerotinia wil je immers
goed onder controle houden.”

Voor komend seizoen houdt Dagonis SC z’n plek in
van der Slik’s schema’s voor knolselderij. “En ik heb
ook wel interesse om het in andere gewassen te gaan
adviseren”, meldt hij. “Dagonis SC mag bijvoorbeeld
al in peterseliesoorten, pastinaak en alle peen. En
de werkbare toelating voor bloemkoolachtigen en
witlofwortels zit in de pijplijn, heb ik begrepen.”

Meer teelten
In de praktische omgang met Dagonis SC heeft
Kooijman geen belemmeringen ervaren. “Ik vind
het een makkelijk product. Het is vloeibaar en dat
is altijd prettig. Het lost goed op en de mengbaarheid is ook geen probleem. Ik heb het zelf gemengd
met bitterzout en dat ging prima.” Adviseur van der
Slik heeft de Dagonis SC niet alleen bij meerdere
knolselderijtelers in de schema’s gezet maar ook bij
een aantal peentelers. “Ook daar heeft de Dagonis SC
goed voldaan”, weet hij.
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