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De aren
komen eraan
De aren van de vroege rassen zijn inmiddels tevoorschijn gekomen. Op
de meeste rassen zien we nu een gezwollen bladschede en ook hier
beginnen de aren heel binnenkort te schuiven. Het is dus uitkijken naar
de allerlaatste behandeling in wintertarwe, die de aar maar vooral ook
de laatste bladeren beschermt.
Geert Verhiest, Sanac Fyto
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duurt uiteindelijk nog meer dan twee
weken voor de eerste vlekken zichtbaar
worden. Vandaag zie je al kleine langwerpige vlekjes van septoria op recente
bladeren, maar hoeveel sporen zijn
inmiddels aan het kiemen op het laatste blad? Septoria moet je preventief
aanpakken, daarom mag het interval
nooit langer zijn dan vier weken.
Wanneer het weer straks warmer
wordt, moet je zeer alert zijn voor
bruine roest. Ook voor deze roestziekte
zijn er zeer grote rasverschillen.

en

Septoria meest gevreesd

Van onderen in het gewas zie je in alle
percelen veel afgestorven bladeren met
enorm veel sporen erin. Door de wind
komen deze sporen ‘ongemerkt’ op de
jonge bladeren en dan is dauw voldoende om die te laten kiemen. Het

Behandelen bij 80% aar
schuiven
Nog te veel leeft de gedachte dat het
fungicide bij de aarbehandeling de volledige aar moet raken. Wat vooral telt,
is een gezond laatste blad. Zonder een

rig

ht

Een behandeling geneest snel de aanwezige roest, maar na een behandeling
op gevoelige rassen blijven er nadien
wel littekens.

goede genezende werking op gele
roest en een week na de behandeling
zie je de gele puistjes al opdrogen.
Wanneer je tijdig ingrijpt en er nadien
nog nieuwe bladeren tevoorschijn
komen, zijn er zeker geen nadelige
gevolgen voor de opbrengst.
Wanneer gele roest voorkomt op het
laatste blad, daarentegen, blijven de
littekens aanwezig tot aan de oogst.
Een T0-behandeling op gevoelige rassen was dit jaar dus wel zinvol.

er

Op gevoelige rassen zonder een eerdere T0-behandeling werd pas na het
toepassen van een klassieke T1-bladbehandeling echt
duidelijk dat
gele roest
aanwezig
was.
Gelukkig
hebben de
meeste triazolen een heel

Bo

Plots gele roest na T1

Vaak te laat

bo

Ideale stadium om
te behandelen is
vóór de bloei

Vandaag zie je al
langwerpige vlekjes van septoria op
recente bladeren.
Maar hoeveel sporen zijn al aan het
kiemen op het
laatste blad?

py

Tabel 1. De meest gebruikte aarfungiciden
Triazole 1

1,5 l

prothioconazole 130 g

Aviator Xpro

1,25 l

prothioconazole 150 g

Skyway Xpro

1,25 l

prothioconazole 100 g

tebuconazole 100 g

bixafen 75 g

Evora Xpro

1,25 l

prothioconazole 100 g

tebuconazole 100 g

bixafen 75 g

Variano Xpro

1,75 l

prothioconazole 100 g

bixafen 40 g

Adexar

1,5 l

epoxiconazole 62,5 g

fluxapyroxad 62,5 g

Ceriax

1,75 l

epoxiconazole 42 g

Librax

1,5 l

Priaxor + Caramba

1l+1l

metconazole 60 g/l

fluxapyroxad 75 g/l

Seguris

1l

epoxiconazole 90 g

isopyrazam 125 g

Velogy Era

1l

prothioconazole 150g/l

benzovindiflupyr 75 g/l

Gigant

1l

prothioconazole 150 g

isopyrazam 125 g

Elatus Plus + Plexeo 60 pack

0,75 l + 1,125 l

metconazole 60 g/l

benzovindiflupyr 100g/l

Ceratavo Plus / Plexeo 60 pack

0,75 l + 1,125 l

metconazole 60 g/l

benzovindiflupyr 100g/l

co

Dosis

Ascra Xpro

Triazole 2

SDHI

strobilurine

bixafen 65 g
fluopyram 65 g
bixafen 75 g

fluxapyroxad 42 g
metconazole 60 g

fluoxastrobin 50 g/l
pyraclostrobin 67 g

fluxapyroxad 62,5 g
pyraclostrobin 150 g/l
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Na de opkomst
van de wortelen

bo

Voor telers zijn er vanaf de opkomst twee grote zorgen: een onkruid
correctie met een beperkt aantal herbiciden en vooral aandacht voor
bladluizen, want bijna alle percelen werden gezaaid zonder een zaad
coating met Cruiser.

Welke insecticiden gebruiken?

In 2016 hebben heel wat wortelpercelen zware schade geleden door bladluizen. We zagen al bladluizen vanaf de
opkomst van de wortelen en zelfs wie
onmiddellijk behandelde had niet het
gehoopte resultaat. De heel droge en
schrale weersomstandigheden met
zeer veel wind waar toen zeer ongunstig voor de werking van de middelen.
Als gevolg daarvan konden middelen
met een contactwerking niet alle bladluizen raken en door de wind waren
middelen met een dampwerking ook
niet zo efficiënt. De jaren die daarop
volgden, werden bijna alle wortelzaadloten aangeboden met een zaadcoating
van Cruiser en correctiebehandelingen
tegen bladluizen waren niet meer
nodig. Vandaag zetten we – net als bij
de bieten – een stap achteruit: we
moeten bladluizen opnieuw vanaf de
opkomst behandelen met insecticiden.

Al kort na de opkomst kan je zwarte
bladluizen vinden, die op het moment
van de waarneming (zie foto) blijkbaar
zelf al ongevleugelde nakomelingen
afgezet hebben. De zwarte, gevleugelde
bladluizen zijn duidelijk zichtbaar. Met
hun afgeplatte, ovaalvormige en lichtgroene lichaam zijn de ongevleugelde
nakomelingen onopvallend, maar niet
minder gevaarlijk. Deze zevenbladluis
kan het persistente peenvlekkenvirus,
het peenroodbladvirus en ook het
semipersistente pastinakengeelvirus
overdragen. Wanneer je behandelt
vanaf de opkomst is het gewas heel
klein. Dan zijn middelen met een contact- en dampwerking de enige optie,
want de systemische middelen gebruik
je het best vanaf het vierbladstadium.
Let ook op de spuittechniek: gebruik
voldoende water en behandel liefst
’s avonds. Dan kunnen de middelen tij-
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Geen zaadcoating met Cruiser
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gezond laatste blad kan zelfs de best
beschermde aar niet gezond blijven.
Het interval tussen twee behandelingen
mag dus niet groter worden dan vier
weken en het ideale scenario is twee
behandelingen in mei. Dit jaar werden
veel percelen eind april/begin mei voor
het eerst behandeld tegen bladziekten.
We zijn nu bijna drie à vier weken
later, dus moeten we heel binnenkort
opnieuw behandelen, anders ontstaat
er een gevaarlijke opening in het
schema.
Nu de aar aanwezig is of begint te
schuiven, moet je al dan niet snel handelen afhankelijk van de datum van de
eerdere bladbehandeling. Het ideale
tijdstip is een behandeling tijdens het
schuiven van de aar. Vergeet niet dat de
toegepaste middelen zeer systemisch
werken en dat een aar bij het schuiven
eveneens het fungicide opneemt. Een
‘niet-geraakte’ aar is dus wel degelijk
ook ‘geraakt’.
Wie vier weken geleden behandelde en
de aar nog niet tevoorschijn ziet komen
– vooral bij late rassen – kan opteren
voor een splittoepassing: een behandeling met een basisfungicide tijdens het
zwellen van de aarschede (T2) en na
tien dagen tijdens de volle bloei een
enkelvoudig triazole (T3).

T2-combinaties

co

py

De chemische groep van de carboxamiden heeft vandaag de taak van de
strobilurines volledig overgenomen.
Hun werkingsspectrum is breder, want
ze hebben wel nog een werking tegen
Septoria tritici. Bovendien zou de preventieve werking een week langer zijn.
Net als bij de strobilurines versterken
de carboxamiden de fotosynthesecapaciteit van het gewas. Ze houden het
gewas dus langer vitaal groen (greening
effect). De werkingswijze van deze
groep zit ook dicht bij die van de strobilurines en er is dus ook zeker gevaar
voor resistentie. Daarom wordt deze
groep niet solo aangeboden maar wel
in combinatie met een sterk triazole. n
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Zo zou een onkruidbestrijding in wortelen er kunnen uitzien.

Gewasbescherming

dens de nacht beter hun werk doen. Ook
de bijen zijn dan gaan slapen …

Tabel 2. Insecticiden tegen bladluizen toegelaten in wortelen
Dosis

Aantal toep. Wachttijd
(dagen)

Werkingswijze
contact

damp

systemisch

Karate

0,1 l

4

7

x

-

-

Decis 15EW

0,67 l

2

7

x

-

-

Pirimor

0,4 kg

0,4

7

x

x

-

Okapi

1,5 l

2

7

x

x

-

Biscaya

0,4 l

2

7

x

-

x

Movento*

0,45 à 0,75 l

2 (4)

21

-

-

x

-

x
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Ultor*
0,3 à 0,5 l
2 (4)
21
(*) laagste dosering tegen bladluizen en hoogste dosering tegen wollige wortelluis

Tabel 3. Herbiciden toegelaten na de opkomst in wortelen
Dosering

Stomp Aqua

1,5 l

Defi
Challenge
Sencor SC

Tijdstip

Aantal toep.

42 dagen

2-3-bladstadium

1

2à3l

2-4-bladstadium

1

1l

70 dg

2-3-bladstadium

1

0,1 l

30 dg

2-6-bladstadium

3

0,1 kg

30 dg

2-6-bladstadium

3
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Metrizin WG

Wachttijd
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Middel
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Tabel 4. Werkingsgraad van na-opkomstherbiciden toegelaten
in wortelen
Sencor SC

Defi

Challenge

Stomp Aqua

Bingelkruid

GG

MR

MG

MR

Doornappel

G

MG

R

MG

Hondspeterselie

G

R

R

R

GG

R

MG

MR

R

GG

G

MG
G(G)

Kamille

Kleefkruid

nd
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De kiemplantjes worden al vanaf de opkomst bevolkt door bladluizen, die het
gevaarlijke roodbladigheidsvirus kunnen overdragen.

Vandaag hebben we vier troeven om
onkruid na de opkomst op te ruimen:
Stomp Aqua, Challenge, Defi en Sencor SC (Metritex WG, Mistral, Metrizin WG). Van deze vier hebben alleen
Sencor SC en Defi een contactwerking
op bovenstaand onkruid. Stomp Aqua
daarentegen heeft geen enkele contactwerking, maar in menging met
andere middelen verbetert het wel de
contactwerking. Ook Challenge is een
typisch bodemherbicide, maar als
mengpartner zorgt Challenge ervoor
dat de waslaag van onkruiden aangetast wordt, waardoor een andere component beter zijn werk zal doen. Deels
door zijn formulering heeft Defi een
bodemwerking en een contactwerking,
waardoor de verwachtingen voor Defi
vandaag groot zijn. Het wordt zoeken
naar al die synergieën. Sencor SC is het
enige middel met een contactwerking.
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Correctiemogelijkheden
tegen onkruid

Melganzenvoet

MG

G

GG

Perzikkruid

MG

G

G

G

Varkensgras

MG

MR

MG

MG

Zwaluwtong

MR

MG

G

G

Zw. nachtschade
MR
G(G)
MR
G
Opgelet: deze tabel houdt alleen rekening met de ‘preventieve’ werking tegen kiemonkruiden, niet met de contactwerking.

Werkingsgraad van
na-opkomstherbiciden
Tabel 4 toont de werkingsgraad van de
vier toegelaten bodemherbiciden in
wortelen. Ze houdt alleen rekening met
de ‘preventieve’ werking tegen kiemonkruiden, niet met de contactwerking.
Er is wel een verband tussen beide,
want een middel dat vóór de opkomst
van het onkruid niet scoort, zal meestal
ook niet scoren na de opkomst. De
tabel geeft dus wel een eerste indicatie.
Toch zijn er uitzonderingen. De ervaring leerde ons dat Linuron toegepast
in vooropkomst geen enkele werking
had op doornappel, maar toegepast na
de opkomst kon Linuron grote planten
volledig ontbladeren. Dat is trouwens
ook de werkingswijze van alle fotosyntheseremmers, waaronder Sencor SC.
We hebben ervaren dat er plots synergieën opduiken door mengsels te
maken van deze componenten. n
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