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Aan de Beekweg in het Drentse Erica wordt door de familie de Vries al meer dan een 
halve eeuw komkommer geteeld. Bij de start in 1954 besloeg het familiebedrijf een kleine  
hectare met voornamelijk plat glas. Inmiddels telt het bedrijf een areaal van 12,4 ha  
met moderne glasopstanden. Teler Koos de Vries heeft in de loop van de jaren veel zien  
veranderen, met name op het gebied van de technologie. Wat in al die jaren niet is  
veranderd, is de zorg en aandacht om kwalitatief hoogstaande komkommers te telen  
en het gewas gezond te houden.

Cocktailtoepassing verhoogt effectiviteit tot meer dan 90%

'Tankmixbespuiting met Enzicur zeer  
effectief tegen meeldauw en Mycosphaerella'

“Met het wegvallen van veel gewasbescher-
mingsmiddelen is dat laatste er niet makkelijker 
op geworden,” stelt de Vries. “Wij werken maxi-
maal biologisch waar mogelijk. Met plagen als 
trips en witte vlieg lukt het goed om die met 
natuurlijke vijanden de baas te blijven. Maar 
Mycosphaerella en meeldauw kunnen nog 
weleens voor problemen zorgen.” 

Mediumtolerante rassen
“Vorig jaar hebben we een grove aantasting 
met Mycospharella gehad met als resultaat 
tot 30% uitval. En meeldauw houd je in een 
tuinbouwgebied als dit niet buiten de deur 
zodra je wat meer lucht moet zetten in  
het voorjaar.” De rassen op het bedrijf van  
de Drentse teler zijn mediumtolerant voor  
meeldauw. De Vries heeft goede ervaringen  
met het uitvoeren van tankmixbestrijdingen  

tegen meeldauw met het biologische middel  
Enzicur. “Enzicur gebruikten we reeds enkele 
jaren solo om meeldauw te bestrijden. Hier-
mee bestreden we naar schatting 50 tot  
60% van de meeldauw. Een solo-bestrijding 
met een chemisch middel leverde min of 
meer hetzelfde resultaat op.” Eind vorig jaar is 
de Vries op advies van gewasbeschermings-
adviseur Jan Hoogstrate van Horticoop gestart  
om Enzicur te mengen met een chemisch 
middel tegen meeldauw. Het resultaat van de 
gecombineerde bestrijding is een effectiviteit 
van meer dan 90%.

Effectieve cocktail
“Enzicur werkt curatief. De chemische  
middelen tegen meeldauw werken preventief 
en hebben een lange duurwerking,” aldus  
de Vries. “De combinatie van Enzicur met een 
chemisch middel levert een zeer effectieve 

cocktail tegen meeldauw op. Voor het beste 
resultaat is het belangrijk om het blad goed 
te raken,” weet de Vries. “Enzicur is een kort 
werkend contactmiddel, dat het best werkt 
bij een hoge vochtigheid. Om die reden  
voeren we bestrijdingen voor zonsopgang  
uit en zetten we de belichtingslampen van 
9000 lux in onze hogedraadafdeling circa  
4 à 5 uur uit bij een bestrijding.” 

Beste resultaat met bespuiting
Op het komkommerbedrijf in Erica heeft 
men in de praktijk ervaren welk effect de 
gehanteerde bestrijdingstechniek heeft op  
de effectiviteit van de behandeling. De Vries:  
“In april en mei, als het jonge gewas nog  
laag is, maken we in onze hogedraadafdeling  
van 5,60 meter hoog, één of twee keer gebruik  
van foggen of LVM. We hebben daar een hoge  
nozzle-dichtheid en er is dan nog voldoende 
ruimte tussen het gewas en het dek om met 
behulp van goede ventilatie het middel goed 
te verdelen. Als het gewas echter wat hoger 
wordt, maken we gebruik van spuitrobots. 
In onze andere afdelingen, die 4,00 meter 
hoog zijn, doen we dat altijd. Feitelijk werkt 
de cocktail het best als je een hoog volume 
water gebruikt,” zo pleit de Vries voor een 
bespuiting. 

Nevenwerking op Mycosphaerella
De teler is blij met de goede nevenwerking op 
Mycosphaerella en Botrytis en ziet daarnaast 
nog meer voordelen. “Enzicur is niet resisten-
tiegevoelig en kent geen MRL. Daarnaast kun 
je per saldo met minder bespuitingen toe dan 
bij een solo-toepassing. Hiermee bespaar je 
op arbeid en op gewasbeschermingskosten 
en verklein je het risico van resistentieontwik-
keling bij de chemische middelen tegen meel-
dauw.” Enzicur valt onder de GMO-regeling 
waardoor gebruikers ongeveer de helft van 
de aankoopwaarde kunnen terugontvangen.
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