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KOPROT 
Wat is het en hoe komt het in je gewas?

De schimmels Botrytis aclada en Botrytis allii zijn de veroorza-
kers van de ziekte koprot in uien. De ziekte begint in het veld, is 
daar niet zichtbaar en komt pas tot uiting in de bewaring. Onder 
gunstige omstandigheden kan de ziekte zich in het veld verder 
uitbreiden. Kenmerkend voor koprot is de rotting van de bol be-
ginnend bij de nek, de bolstoel of een wond in de zijkant van 
de bol (mechanische beschadiging). In geval van koprot kan de 
top van de bol daardoor al meer of minder ingedrukt worden, 
zonder dat van uitwendige symptomen sprake is. In een later 
stadium ontstaat aan de buitenkant ook zichtbaar rot overdekt 
met een laag grijze sporen en zwarte sclerotia (verdikte schim-
meldraadjes). 

In het veld kan de schimmel vitale groene blade-
ren via de huidmondjes infecteren. Voor die infectie 
is wel een gunstig microklimaat (hoge RV resulte-
rend in lange bladnatperioden) nodig. Als een vitaal 
blad wordt geïnfecteerd, reageert de plant door de 
cellen direct om de infectieplaats heen te laten af-
sterven. Zo isoleert de gastheer zijn belager. Wordt 
het blad echter minder vitaal en gaat het afsterven, 
dan krijgt de schimmel zijn kans en gaat het blad 
koloniseren. Ook ontstaat er in de loop van de teelt 
afgestorven bladmateriaal, waarvan vermoed wordt 
dat de schimmel daarop sporen kan vormen en zo 
nieuw blad kan infecteren.

Vormt de bladschede van het betreffende blad een droge 
bolrok, dan leidt de kolonisatie niet direct tot koprot. Is het 
echter een bladschede van een vlezige bolrok, dan kan de 
schimmel via de hals doorgroeien naar de bol. Is in beide 
situaties het microklimaat (RV) gunstig, dan worden er spo-
ren gevormd die ook andere bladeren kunnen infecteren 
en zo een schimmelpopulatie opbouwen. Gevolg: de kans 
dat een blad met een vlezige bolrok geïnfecteerd raakt, 
wordt steeds groter. 

Om vanuit het blad naar de bol te groeien is tijd nodig. In droog 
weefsel en bij hoge temperatuur groeit de schimmel niet.  

Nu komt de rol van drogen en bewaren naar voren. Hoe 
sneller de schimmel de weg wordt afgesneden, hoe min-
der koprot. Een hoge droogtemperatuur zet die remming 
kracht bij (de schimmel groeit dan gewoon minder hard en 
het drogen gaat sneller).
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Koprot - laat je niet verrassen!
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Preventieve maatregelen vóór zaai Preventieve maatregelen tijdens de teelt Preventieve maatregelen ná het rooien

Houd na het rooien een zo kort mogelijke veldperiode aan.Houd na het rooien een zo kort mogelijke veldperiode aan.

Droog de uien na binnenkomst direct in enkele dagen op       Droog de uien na binnenkomst direct in enkele dagen op       
circa 20 °C. Gebruik kachels die de buitenlucht 5-8 °C kunnen circa 20 °C. Gebruik kachels die de buitenlucht 5-8 °C kunnen 
opwarmen. Temper in de beginperiode de kachels niet. Zo-opwarmen. Temper in de beginperiode de kachels niet. Zo-
lang de ui maximaal vocht afgeeft, wordt alle energie opti-lang de ui maximaal vocht afgeeft, wordt alle energie opti-
maal gebruikt.maal gebruikt.

Als de RV van de uitgaande lucht daalt, warm dan de partij Als de RV van de uitgaande lucht daalt, warm dan de partij 
op, het liefst naar 30-32 °C. Zet hiervoor de luiken op een kier, op, het liefst naar 30-32 °C. Zet hiervoor de luiken op een kier, 
zodat er 10-20% buitenlucht wordt aangezogen. Er gaat dan zodat er 10-20% buitenlucht wordt aangezogen. Er gaat dan 
weinig warmte verloren. Dit kost ongeveer één dag.weinig warmte verloren. Dit kost ongeveer één dag.

Ventileer vervolgens dagelijks om de luchtvochtigheid van Ventileer vervolgens dagelijks om de luchtvochtigheid van 
de partij in de nadroogfase laag te houden. Houd de uien de partij in de nadroogfase laag te houden. Houd de uien 
daarbij ongeveer een week op 30-32 °C tot ze droog zijn. daarbij ongeveer een week op 30-32 °C tot ze droog zijn. 
Daarna mag de temperatuur elke dag gemiddeld 0,5 °C da-Daarna mag de temperatuur elke dag gemiddeld 0,5 °C da-
len.len.

Wees matig met stikstof en deel zo mogelijk de gift (laatste Wees matig met stikstof en deel zo mogelijk de gift (laatste 
deel uiterlijk half juni). Een totaalgift boven de 135 kg N/ha deel uiterlijk half juni). Een totaalgift boven de 135 kg N/ha 
vergroot het risico op koprot.vergroot het risico op koprot.

Maak voor een effectieve gewasbescherming en portemon-Maak voor een effectieve gewasbescherming en portemon-
nee gebruik van een zogeheten Beslissings Ondersteunend nee gebruik van een zogeheten Beslissings Ondersteunend 
Systeem (BOS). AgroVision, Dacom en RMA leveren derge-Systeem (BOS). AgroVision, Dacom en RMA leveren derge-
lijke systemen die helpen om de infectiekans te bepalen. lijke systemen die helpen om de infectiekans te bepalen. 
Koprot treedt niet elk seizoen op!Koprot treedt niet elk seizoen op!

Kies het gehele seizoen bij de bespuitingen tegen valse Kies het gehele seizoen bij de bespuitingen tegen valse 
meeldauw en bladvlekken voor middelen die een neven-meeldauw en bladvlekken voor middelen die een neven-
werking hebben tegen koprot. werking hebben tegen koprot. Wissel middelen af in het  Wissel middelen af in het  
kader van resistentiemanagementkader van resistentiemanagement..

Zet Signum vroeg in het seizoen, zeker bij natte omstandig-Zet Signum vroeg in het seizoen, zeker bij natte omstandig-
heden, maximaal 2x in je spuitschema.heden, maximaal 2x in je spuitschema.

Wacht aan het einde van het seizoen niet te lang met rooien; Wacht aan het einde van het seizoen niet te lang met rooien; 
een goed startmoment is als 50-60% van het loof is afge-een goed startmoment is als 50-60% van het loof is afge-
storven. Hanteer een klaplengte van ongeveer een vuistdikte. storven. Hanteer een klaplengte van ongeveer een vuistdikte. 
Een dergelijke klaplengte heeft géén significante invloed op Een dergelijke klaplengte heeft géén significante invloed op 
het percentage koprot.het percentage koprot.

Koop alléén ontsmet zaaizaad.Koop alléén ontsmet zaaizaad.

De koprotschimmel kan langdurig - meerdere jaren - in de De koprotschimmel kan langdurig - meerdere jaren - in de 
bouwvoor overleven. Hanteer daarom een ruime vruchtwis-bouwvoor overleven. Hanteer daarom een ruime vruchtwis-
seling.seling.

Uienafval buiten in de open lucht is een potentiële infectie-Uienafval buiten in de open lucht is een potentiële infectie-
bron. Ruim dit daarom tijdig op, voer geen uien aan schapen bron. Ruim dit daarom tijdig op, voer geen uien aan schapen 
en dek afvalhopen (ook bij vergistingsinstallaties) af. Voor en dek afvalhopen (ook bij vergistingsinstallaties) af. Voor 
het afdekken van afvalhopen geldt een wettelijke verplich-het afdekken van afvalhopen geldt een wettelijke verplich-
ting (zie NVWA.nl).ting (zie NVWA.nl).

Houd bij je perceelsplanning, voor zover mogelijk, rekening Houd bij je perceelsplanning, voor zover mogelijk, rekening 
met teelten winteruien en tweedejaars plantuien in de buurt. met teelten winteruien en tweedejaars plantuien in de buurt. 
Besmette winteruien of tweedejaars plantuien geteeld van Besmette winteruien of tweedejaars plantuien geteeld van 
besmet plantgoed zijn ook potentiële infectiebronnen.besmet plantgoed zijn ook potentiële infectiebronnen.


