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Nieuwe middelen verbreden
het arsenaal
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Half januari volgden we de traditionele Fytodag van Volsog, de vereniging van
loonsproeiers. Behalve enkele verslagen van proeven over de tarwestengelgalmug
en phytophtora, kregen we heel wat informatie over nieuwe
gewasbeschermingsmiddelen. – Patrick Dieleman
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Fungicide met positief
effect op fysiologie
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De R&D-afdelingen van de verschillende
gewasbeschermingsmiddelenfirma’s
zaten duidelijk niet stil. “2011 was een
jaar met weinig ziektedruk voor de
granen, maar toch lag de gemiddelde
opbrengst 1 ton/ha hoger op behandelde
partijen”, zegt Raf Catteau van Bayer
CropScience. “Met de huidige graanprijzen was dit zeker een goede investering.”
Bayer introduceert Bixafen, een carboxamide van de nieuwe generatie dat samen
met prothioconazole geformuleerd wordt
in Xpro. “Xpro heeft 2 complementaire
actieve stoffen die samen zorgen voor een
breder werkingsspectrum tegen blad- en
aarziekten. Het heeft ook een langere
nawerking. De Leafshieldformulering,
een combinatie van 3 adjuvantia, verhoogt
de biobeschikbaarheid van de actieve

stoffen en zorgt voor een betere hechting
aan het blad en een homogene verdeling
op en in het weefsel. Dat resulteert in een
langere nawerking. Uit proeven blijkt dat

Vorig jaar lag de gemiddelde
opbrengst op behandelde
graanpercelen 1 ton/ha hoger.

Xpro de bladgroenverrichting stimuleert.
“Om daar optimaal van te profiteren,
positioneren we het voor de tweede
behandeling. Doordat de planten langer
actief blijven, krijgen we een betere
vulling van de korrel. Dat resulteert in
hogere opbrengsten.”
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Nieuwe oplossingen in maïs,
aardappelen en granen
Yves Decroos van BASF Crop-Protection
mocht 3 nieuwe producten voorstellen.
“Van Callam, onze nieuwe haagwinde- en
dicotylenbestrijder in maïs, hadden we al
een prelancering in 2011. We merken meer
problemen met haagwinde bij maïstelers.
Callam maakt niet zozeer kort na de
toepassing het verschil, maar wel meer dan
een maand nadien. Er is zeer weinig
hergroei.” Wanneer alle onkruiden tegelijk
opkomen, raadt BASF een combinatie met
Clio Elite en een terbutylazine aan.
Doorgaans is het nodig om eerst een
behandeling tegen eenjarige onkruiden uit
te voeren en Callam pas toe te passen in
het zesdebladstadium. Bij droge, schrale
weersomstandigheden wordt ook olie
aanbevolen. Die geeft ook een meerwaarde
in de bestrijding van andere gierstsoorten.
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SDHI-remmer in 2007, was al een eerdere
mijlpaal. De Stick&Stayformulering moet
toelaten het volledige potentieel van
Boscalid te benutten. Uit proeven blijkt dat
de werking tegen septoria en bruine roest
10% beter is.

Tegen bladluizen en coloradokevers

nd

“Actara heeft contactwerking, maar werkt
ook als maaggif”, zegt Franky Vandenberghe van Syngenta Crop Protection. “Bij
pootaardappelen zorgt een grondbehandeling voor de bescherming van de hele
plant omdat Actara een systemische
werking heeft. Nadien zijn bladbehandelingen nodig om het nieuwe blad te
beschermen. In consumptieaardappelen
zijn alleen bladbehandelingen toegestaan.
In de praktijk is al bewezen dat Actara
goed werkt tegen coloradokevers. Het is
een middel dat in Nederland al meerdere
jaren erkend is. Wel mag je dit product, om
nuttigen en bijen te sparen, niet gebruiken
op gewassen die in bloei staan.” Daarom
moet ook onkruid verwijderd worden
vooraleer het in bloei komt.
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“Toch stelden we vast dat de beschermde
oppervlakte na 2 vochtige periodes steeg
van 100, over 153, naar meer dan 250%. In
vergelijkende proeven blijkt Orvego Star
zich te kunnen meten met de sterkste
middelen die er op de markt zijn. In het
kader van onze antiresistentiestrategie
bevelen we maximaal 2 toepassingen per
seizoen aan. De wachttijd van 7 dagen voor
het oogsten maakt het interessant voor
vroege aardappelen.”
Volgens Decroos wordt Granovo een nieuwe
mijlpaal voor de ziektebestrijding in granen.
“De lancering van Boscalid (Venture), een
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Voor de aardappelteelt wordt Orvego Star
gelanceerd. Initium is de roepnaam van de
actieve stof, maar de officiële benaming is
amectotradim. De pyrimidymines zijn een
volledig nieuwe chemische groep in de
strijd tegen de aardappelplaag. Er is geen
kruisresistentie met werkingsmechanismen van andere middelen. Het is een
preventief middel met een heel goede
regenvastheid. Het grootste deel van de
actieve stof wordt in of op de waslaag
gebonden. Onder invloed van vocht treedt
er een zekere herverdeling op, maar het is
een niet-systemisch werkend middel.

In consumptieaardappelen zijn alleen bladbehandelingen toegestaan.
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Je moet onkruid verwijderen
voor het in bloei komt.

Verderop in het seizoen kan men Plenum
toepassen. Dat middel spaart de nuttigen.
Het mag heel het seizoen gebruikt
worden, met uitzondering van de periode
tussen 10 en 30 juni in consumptie
aardappelen. In die teelt zijn maximaal
2 behandelingen met een interval van
7 dagen toegestaan.
Voor de groenteteelt belichtte Vandenberghe de werking van Folio Gold en
Ortiva Top. Folio Gold bevat metalaxyl-M
(zoals in Fubol Gold) en chloorthalonil
(zoals onder meer in Bravo). Het middel
is erkend voor de behandeling tegen witte
roest in bloemkool, spruitkool, sluitkool
en broccoli. In ui, sjalot en knoflook kan
het gebruikt worden tegen valse meeldauw, Botrytis squamosa en Sclerotinia
squamosa. In prei kan het ingezet worden
tegen de papiervlekkenziekte. Folio Gold
bevat geen strobilurine of triazool, wat
het interessant maakt in de resistentiepreventie. Syngenta zocht naar goede
uitvloeiers en gaf die in formuleringen de
naam WeatherStik mee. Ortiva Top heeft
alles in zich om een basismiddel te
worden voor prei, dankzij zijn werking
tegen roest, purpervlekken- en
papiervlekkenziekte.
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Opvallend in proeven met bloemkolen is
dat met Folio Gold behandelde partijen na
2 snijbeurten een zeer hoog percentage
geoogste kolen halen. “In een proef met
broccoli was dit zelfs 100%. We stellen dit
vast, een wetenschappelijke verklaring
hebben we er niet voor”, aldus Vandenberghe.

hUlDEMOMENT VOOR ERElEDEN
Tijdens de 36ste Fytodag sprak Volsog-voorzitter Gilbert Tyvaert (rechts)
een dankwoord uit voor Robert Bulcke (links) en Walter Steurbaut. Beide
professoren van de UGent gingen met emeritaat. Bij prof. Bulcke herinnerde Tyvaert onder meer aan diens inzet in het vroegere Centrum voor
Onkruidonderzoek van de faculteit Landbouw. Hij prees de inzet van prof.
Steurbaut voor de opleidingen van erkend verkoper en gebruiker en zijn
inzet voor de erkenning van gewasbeschermingsmiddelen. Prof. Steurbaut was in het buitenland en kon dus niet aanwezig zijn. Prof. Bulcke
kreeg het boek ’l Histoire de la protection des cultures. In zijn dankwoord
blikte hij terug op meer dan veertig jaar gewasbescherming.
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Om de fruitmot in appels en peren aan te
pakken, hebben we coragen ontwikkeld”,
vertelt Daniel Dewulf van Dupont de
Nemours. “Dit middel heeft in Duitsland
en Italië al zijn effectiviteit bewezen. Zowel
de eieren als de larven zijn er gevoelig
voor.” De actieve stof chloorantraniliprole
verlamt het spierstelsel, waardoor de
vraat stilvalt. Doordat die werkwijze
verschilt van andere insecticiden is het
een troef in het resistentiemanagement.
Bovendien is coragen veilig voor natuurlijke vijanden. Dat is nuttig wanneer het
tegen de coloradokever toegepast wordt in
aardappelen. Het spaart de natuurlijke
vijanden van bladluizen, waardoor je
vermijdt dat die nadien vrij spel krijgen.”
Steward was reeds erkend voor de
bestrijding van bladrollers in appel en
peer. De erkenning werd uitgebreid voor
gebruik in de meeste andere fruitgewassen. Bovendien is het middel nu erkend
voor de bestrijding van rupsen in koolgewassen. Ook dit middel verlamt de
rupsen na enkele uren, zodat de vraat
snel stilvalt.
Het nematicide Vydate 10G kreeg een
uitbreiding van erkenning voor spruitkool.
Het was al erkend voor gebruik in
aardappelen, wortelen, pastinaak en
schorseneer. “Vanaf 100 eitjes per 100 cc
grond kan je schade verwachten en pas je
het granulaat toe. Het middel heeft een
goede systemische werking. Het wordt
opgenomen door de plant en nadien door
de aaltjes wanneer die aan de plant
zuigen.”

nd

Fruitmot, coloradokever en rupsen
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Onkruid in weiland
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Inge Mestdagh van DOW AgroSciences had
het over het belang van onkruidbestrijding
in grasland. Dat is nodig om een zo hoog
mogelijke voederwaarde te krijgen. In een
Nederlandse proef haalde een met
Primstar en McPA behandeld perceeltje
26% meer drogestofopbrengst in vergelijking met een onbehandeld perceeltje.
“Omgerekend in uitgespaarde voederkosten kwamen de onderzoekers op een
financiële meeropbrengst van 555 euro, en
dan spreken we nog niet over het tweede
en derde jaar, waarin je ook nog de
vruchten plukt.” Mestdagh stelt vast dat de
onkruiddruk in weilanden toeneemt omdat

er minder stikstof toegediend wordt
waardoor het gras minder goed kan
concurreren. “Ten gevolge van de derogatie blijven weilanden langer liggen,
waardoor het onkruid ook verder uitbreidt.
Mestinjectie beschadigt de graszode en
dat biedt onkruiden betere omstandigheden om te kiemen. Bovendien wordt een
steeds groter deel van het weiland
gemaaid in plaats van begraasd. Daar
herstelt het onkruid sneller dan het gras.”
Inge Mestdagh raadde aan om de weiden
zo snel mogelijk na de winter te beoordelen en in de periode maart-april te
behandelen tegen voorjaarsonkruiden met
Primus. Bij veel grote muur, varkensgras
en zuring raadde ze Primstar en Trevistar
aan. “Tegen zomeronkruiden wordt voor
het doorschieten, liefst in de periode
april-mei, behandeld met Bofix als
passe-partout tegen netels, distels, zuring
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en paardenbloem. Bofort is aangewezen
bij grote distels of zuring en jacobskruiskruid; Garlon Super indien houtachtigen,
bramen of schermbloemigen de kop
opsteken.”
Toon Vandenberghe, ondervoorzitter van
Volsog, mocht in zijn gekende kritischhumoristische stijl de studiedag besluiten
met wat er te leren viel uit het toch wel
zeer moeilijke gewasbeschermingsjaar
2011. n
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