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Enzicur zeer effectief

“Wij hanteren als uitgangspunt dat de geoogste 

producten in elk land afgezet moeten kunnen 

worden,” zo verklaart Brian de sterke focus 

binnen KBB Holland op biologische gewasbe-

scherming. De inzet van Macrolophus is volgens 

Brian heilig in de teeltstrategie van het bedrijf uit 

Steenbergen. “De opbouw van een populatie 

verloopt weliswaar wat langzaam, maar als de 

Macrolophus op oorlogssterkte is, doet deze 

zijn werk wel heel goed. Als ik na een bespui-

ting met een gewasbeschermingsmiddel maar 

het geringste vermoeden heb dat er sprake is 

van een nawerking op de biologie, zet ik dat 

Op tomatenkwekerij KBB Holland in Steenbergen wordt niets aan het toeval overgelaten. 

Op het bedrijf van 18 hectare doet men er alles aan om de beste kwaliteit trostomaten te kweken 

en het gewas gezond te houden. Biologische gewasbescherming wordt er met hoofdletters 

geschreven. “Alleen als het niet anders kan, zetten we correctieve middelen in,” weet Brian Bal, 

binnen KBB Holland verantwoordelijk voor gewasbescherming.  Brian is een warm pleitbezorger 

van biologische gewasbescherming. “Naar de toekomst toe wordt het alleen maar belangrijker 

om biologisch te werken. Het beschikbare pakket chemische middelen wordt steeds beperkter en 

het is belangrijk om oog te hebben voor resistentiemanagement.  Maar ook voor het imago 

van de Nederlandse tuinbouw is het een must.”

Twee behandelingen met één bespuiting

'Enzicur tankmixen met Signum
is het ideale recept tegen meeldauw'

Enzicur tankmixen met Signum

In overleg met gewasbeschermings-

adviseur Wim Voogt van Klep B.V., heeft Brian 

net een combinatiebespuiting met het chemische 

middel Signum uitgevoerd. “Enzicur heeft een 

curatieve werking. Hiermee krijgen we plekjes 

met een beginnende meeldauwaantasting weer 

helemaal schoon. Om te voorkomen dat een 

dag later nieuw gevormde sporen ontkiemen, 

is het belangrijk om ook een preventief middel 

in te zetten. Om die reden hebben wij Enzicur 

gecombineerd met het preventieve middel 

Signum gespoten. Dit chemische middel is zon-

dermeer veilig voor de Macrolophus.” Er is Brian 

veel aan gelegen om het aantal bespuitingen 

zo veel mogelijk te beperken. “Wij werken met 

één spuitrobot. Dat betekent dat onze spuit-

capaciteit beperkt is. Als je dan twee middelen 

kunt tankmixen en maar één bespuiting hoeft 

uit te voeren in plaats van twee, is dat arbeids-

technisch gunstig. Daarnaast is het zo dat elke 

bespuiting weer risico’s met zich meebrengt. 

Het gewas wordt toch nat, waardoor er kans op 

Botrytis ontstaat.”

Positieve resultaten

Over het resultaat van de gecombineerde inzet 

van Enzicur en Signum is Brian ronduit tevreden. 

“Het resultaat is goed en sluit eigenlijk naadloos 

aan bij onze eerdere ervaringen met gecom-

bineerde bespuitingen van Enzicur met een 

ander middel. Zo hebben we al meerdere keren 

Enzicur en een biologisch middel tegen rupsen 

in de tank gemixt en met één bespuiting in het 

gewas gebracht. En met succes. Dat de com-

binatie met Signum goed werkt, toont aan dat 

je Enzicur prima met een chemisch middel kunt 

combineren.” Brian vindt het een groot voordeel 

dat Enzicur een preventieve werking heeft op 

het ontstaan van Botrytis. “Vooral in de teelt van 

tomaten, waar Botrytis een probleem is, maakt 

dit de inzet van Enzicur extra interessant. Tja, 

ik maak graag gebruik van de oplossingen van 

BASF om het gewas gezond te houden. ”                                 

specifi eke middel niet meer in.” Brian is dan ook 

maar wat blij met Enzicur als natuurlijke schim-

melbestrijder tegen meeldauw en Botrytis. “Als 

je Enzicur inzet bij een beginnende meeldauw-

aantasting, is het een perfect middel. Als je veel 

water gebruikt, wij gebruiken zo’n 2000 liter per 

hectare, het blad goed raakt en het gewas even 

nat houdt, is Enzicur zeer effectief.”

Brian Bal: “Als je Enzicur inzet bij beginnende meeldauwaantasting, is het een perfect middel.”

Voor
een gezond
gewas
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