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Aardappelopslag
en haagwinde

24

Boer&Tuinder • 31 mei 2019

Aardappelopslag en
haagwinde zijn vandaag
op veel percelen en in
verschillende gewassen
een groot probleem. Een
volledige bestrijding is
jammer genoeg niet
mogelijk, er zijn wel
mogelijkheden om beide
ongewenste planten te
onderdrukken.

Gewasbescherming

Mogen coloradokevers
de klus klaren?

Wanneer je een perceel aardappelen
behandelt met MH, nemen alle knollen
de actieve stof op, ook diegene die na
de oogst op het veld achterblijven.
Kleine knolletjes die de werkzame stof
bevatten, zullen uitdrogen in de grond
en wegkwijnen. Wanneer de overge
bleven knollen na de winter beginnen
te kiemen, zal dit kiemproces op
dezelfde manier als tijdens de bewa
ring tegengewerkt worden zolang de
MH-concentratie hoog genoeg is.
Wanneer de kieming uiteindelijk toch
op gang komt, zijn deze plantjes al ver
zwakt voor ze aan de oppervlakte
komen. Ondanks deze belofte van de
producenten van MH, zien we toch
aardappelknollen terugkeren en snel
groeien. We hebben verleden jaar
inderdaad gemerkt dat de behandelde
aardappelen door de aanhoudende
droogte niet vitaal genoeg waren om
het middel efficiënt te kunnen opne
men tot in de knol. Toch zie je duidelijk
verschillen tussen behandelde en nietbehandelde velden. Zo’n 80% minder
opslag van aardappelknollen na een
behandeling is dus
geen tegenvaller,
maar iedere
knol die
groeit is er
eentje te
veel …

Opslagplanten zijn vaak de eerste prooi
van de coloradokever. Op veel opslag
planten zie je nu meerdere kevers die
volop aan het paren zijn. Er zullen dus
binnenkort eitjes afgelegd worden en
nadien komen de heel vraatzuchtige
larven tevoorschijn. Als teler hoop je
dan dat deze kever en zijn larven zo snel
mogelijk de aanwezige opslagplanten
opeten … maar coloradokevers moet je
bestrijden. Er is namelijk een bestrij
dingsplicht. Wettelijk moet je dan ook
middelen gebruiken die toegelaten zijn
tegen de coloradokever. Maar in de
gewassen met aardappelopslag hebben
erkende insecticiden geen specifieke
erkenning tegen dit plaaginsect. In alle
teelten heb je wel een erkenning van
een pyrethroïde (Karate, Decis …) en
kan je tijdens een behandeling tegen
een ander plaaginsect de colorado
kevers en hun larven wel bestrijden.
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Na een behandeling met
maleïnehydrazide

Chemische bestrijding met
selectieve middelen
Uit ervaring weten we dat sommige
selectieve herbiciden de groei van
opslagplanten wel kunnen afremmen
of ze kunnen afbranden, maar van een
echte bestrijding is er niet veel sprake.
Meestal kan je de zwakste plantjes
treffen die uit een kleine knolsortering
groeien, maar grotere overgebleven
knollen met veel reserve kan je met
deze selectieve middelen niet de baas.
Toch moet iedereen het mogelijke
ondernemen om opslagplanten zo
goed mogelijk te bestrijden (lees:
onderdrukken). Het zal uiteindelijk een
combinatie worden van uittrekken,
schoffelen, plaatselijke bespuitingen en
een volleveldsbehandeling met selec
tieve middelen met een zekere impact.
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Geert Verhiest, Sanac Fyto

door de natuur ervoor zorgt dat de
wettelijk verplichte teeltrotatie van 1
op 3 jaar niet nageleefd wordt … In een
matig besmette grond (met bijvoor
beeld 150 cysten per kilo grond) heb je
na de teelt van Bintjes soms een ver
meerdering tot 1500 cysten. Andere
rassen, zoals Fontane, kunnen het aan
tal cysteaaltjes wel terugdringen.
Heb je te maken met vrijlevende aal
tjes? Dan zijn alle aardappelrassen
gevoelig en kunnen ze deze groep
nematoden wel vermeerderen. Dat is
zeker een extra motivatie om opslag
van aardappelen aan te pakken.

bo

Overgebleven aardappelknollen die via een oppervlakkige
grondbewerking heel ondiep zaten, hebben de winter heel goed
overleefd. Daarnaast zijn veel knollen van de vorige jaren via ploegen
weer aan de oppervlakte gekomen. Deze opslagplanten kunnen een
vroege bron zijn van aardappelplaag, maar ze vermeerderen ook aaltjes
en hebben in ieder gewas een grote concurrentiekracht.

Opslagplanten kunnen aaltjes
verder vermeerderen
Wanneer je op een perceel opslagplan
ten ziet van Bintje of Challenger, heb je
een bijkomend probleem. Deze ras
sen vermeerderen namelijk het
aardappelcysteaaltje, waar

In de landbouw geldt
een bestrijdings
plicht voor de colo
radokever, maar
burgers wordt het
gebruik van insecti
ciden afgeraden.

In tarwe. Enkele werkzame stoffen kun
nen de groei van het loof zeer goed
afremmen. Zo heeft Starane Forte de
laatste jaren het imago gekregen dat het
aardappelopslag redelijk goed onder
drukt. Ook Bofix of Trevistar komen in
aanmerking. Nu kan je deze middelen
wel niet meer inzetten, want op veel
percelen is de aar aan het schuiven.
In bieten. In bieten is de bestrijding van
aardappelopslag het minst succesvol,
want het ontbreekt in deze teelt aan
sterke bladherbiciden. Uiteindelijk zal ->
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Plaatselijke toepassing
met glyfosaat

De meest succesvolle maatregel, maar
ook de meest arbeidsintensieve, is een
punctuele toepassing met een arm
spuitje. Je brengt dan enkele druppels
van een sterk geconcentreerd glyfosaat
mengsel aan in het hart van de opslag
planten. Kort nadien zie je de planten
vergelen en ook heel snel verdwijnen.
Het nadeel is dat er wat later opnieuw
opslagplanten tevoorschijn komen en
dan moet je terug het veld in. Dat blijft
zich ook maar herhalen.
Bij een punctuele toepassing zien we
vaak ook schade aan het naburige gewas.
Wanneer er na een toepassing plots veel
neerslag valt, kan een eerder aange
brachte geconcentreerde spuitdruppel
zich met de neerslag herverdelen en dan
verder in het gewas uitvloeien. n
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In vlas. De combinatie Hussar Ultra en
Gratil kan, zoals veel andere ALS-her
biciden, de groei van aardappelopslag
sterk reduceren. Behandelde planten
worden geel en hebben minder de nei
ging om nog verder te groeien. Matri
gon is een bijkomende troef als extra
behandeling wanneer het vlas maxi
maal 30 cm hoog is. De dosis Matrigon
is dan 1,5 l per hectare, zonder bijko
mende uitvloeier.
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In wortelen. Jammer dat Dosanex
– met de werkzame stof metoxuron,
die toen eveneens toegelaten was als
loofdoder in aardappelen – al veel

grootst. Nadien is de teelt van onder
andere boontjes perfect mogelijk. Deze
werkwijze geeft trouwens ook de beste
bestrijding of reductie van het aardap
pelcysteaalje. De aaltjes worden mas
saal gelokt door de opslag, maar kun
nen hun volledige cyclus niet afronden
wanneer het aardappelgewas tijdig
(voor half juni) vernietigd wordt. Alle
uitgelokte aaltjes sterven dan af zonder
dat ze zich konden vermeerderen, zodat
de aaltjespopulatie behoorlijk krimpt.
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In uien. Ook in deze teelt hebben we
een zekere troef: Starane Forte. De dosis
die je in uien kunt gebruiken, is wel
beperkt: 0,3 l (eventueel fractioneren).
Het effect van een behandeling is het
grootst wanneer je Starane Forte toe
past ’s morgens vroeg op een bedauwd
aardappelgewas. Dan zullen de aan
wezige aardappelplanten het middel
efficiënt opnemen. Na de behandeling
worden de aardappelplanten hard en
hebben ze minder de neiging om verder
uit te groeien. Maar aardappelplanten
zijn sterk en vaak zullen ze later toch
hun groei hernemen.
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In mais. In de teelt van mais zijn de
verwachtingen vaak het grootst, omdat
de groep van de triketonen (Zeus,
Callisto, Laudis) aardappelen sterk kan
afremmen. Vergeet wel niet dat aard
appelopslag niet in één keer tevoor
schijn komt en dat de bestrijdings
actie(s) moet(en) gebeuren vóór het
achtbladstadium van de mais. Toege
past op grotere maisplanten zijn veel
middelen niet altijd selectief.
Een middel uit de groep van de triketo
nen combineren met Starane Forte,
Kart of Banvel is de beste optie om de
opslagplanten te ‘verbranden’. Opteer
dan voor Frontier Elite als bodem
herbicide. Een geremde en volledig
verbrande plant zal immers minder
knolletjes aanmaken. Maar er zullen
zeker knollen gevormd worden en een
aardappelgewas onder dekvrucht zal
zich toch min of meer in stand kunnen
houden.

jaren geleden uit de handel genomen
werd, want toen hadden we in de teelt
van wortelen het meeste succes met dit
middel. Wortelen waren het enige
gewas waar we op de meest selectieve
manier dit probleem konden oplossen.
Alle herbiciden die we in wortelen
toepassen (Challenge, Defi, Stomp
Aqua en Sencor) zijn net ook allemaal
middelen die we in de teelt van aard
appelen gebruiken.
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veeleer een samenwerking van diverse
middelen een zeker resultaat geven. Erg
belangrijk hierbij is dat je start op jonge
aardappelopslag van slechts 10 cm. Een
verhoogde dosering van de basisherbi
ciden fenmedipham en ethofumesaat
zal slechts het loof verbranden, waar
door je de plant kunt uitputten. Matri
gon doet de bladeren opkrullen en legt
de knollen stil. Dat is wel alleen moge
lijk wanneer aardappelen nog geen sto
lonen aangelegd hebben. De bodem
herbiciden Goltix en Frontier Elite tot
slot remmen de wortelontwikkeling en
de hergroei af. Je moet deze behande
lingen uiteraard regelmatig herhalen.
De vraag is of deze hoge bestrijdings
kosten ook leiden tot een goede bestrij
ding. Vaak is het voorgestelde advies
inderdaad verre van voldoende en krijgt
een teler voor veel geld meestal toch
nog een grote knolproductie … van
aardappelen.

Laat te zaaien gewassen. Wie alle knol
len gewoon liet uitschieten, ziet nu al
een mooi bladerdek van aardappelen.
Hier moet glyfosaat scoren! Gebruik
zeker een voldoende dosering en spuit
bij ideale weersvoorwaarden: ’s mor
gens wanneer er voldoende zon volgt
en bij een luchtvochtigheid vanaf 70%.
Voeg desnoods een olie toe om de
bedekkingsgraad te verbeteren. Herhaal
na een week. De kans op slagen (lees:
vernietigen van de knollen) is hier het

Een geconcentreerde druppel glyfosaat
aangebracht op een aardappelplant heeft na een
regenbui de naburige s pinazieplanten bestreden.
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In aardappelen. Aardappeltelers heb
ben alsmaar meer last van haagwinde.
Wie niet ingrijpt, heeft aan het einde
van het groeiseizoen een volledige
vegetatie van haagwinde op het gewas.
Omdat tijdens de oogst veel gebroken
wortelstukken op andere plekken in
perceel terechtkomen en daar een
nieuw leven kunnen beginnen, krijgt
haagwinde in deze teelt ook veel meer
kansen om zich verder te verspreiden
in het perceel. In aardappelen is Titus
onze enige troef tegen haagwinde.
Titus onderdrukt eveneens akkerdistel,
melkdistel en opslag van cichorei (niet
ALS-resistente rassen). Akkerwinde
en veenwortel daarentegen zijn niet
gevoelig. Titus kan je veilig toepassen
in combinatie met een fungicide, maar
opteer dan voor een poedervormig
plaagmiddel. Enkele plaagmiddelen,
bijvoorbeeld Ranman Top, kunnen de
werking verbeteren dankzij hun speci
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fieke
adjuvans. Gebruik
40 g Titus en voeg daar 200 à 300 ml
Trend (100 ml per 100 l spuitvolume)
aan toe. Een tweede behandeling is
vaak noodzakelijk.
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In tarwe. In granen kunnen we tijdens
de teelt gebruik maken van groeistof
fen (Bofix, MCPA, Starane …) of sylfo
nylurea (Primus, Allie …) of een com
binatie van beide (Trevistar,
Primstar …). Haagwinde komt pas
tevoorschijn vanaf eind april, een tijd
stip waarop de klassieke onkruidbe
strijding al afgelopen is. Nochtans heb
ben de meeste graanherbiciden een
werking tegen deze onkruiden. Wil je
haagwinde onderdrukken, moet je kie
zen voor een late behandeling in het
tweedeknoopstadium met bijvoor
beeld Starane Forte, Primus, Primstar
of Trevistar. Een vooroogsttoepassing
met glyfosaat is vandaag niet meer
toegelaten. Je opteert beter voor de
combinatie van glyfosaat en een groei
stofherbicide na de oogst. Kyleo, de
combinatie van glyfosaat en 2,4 D, is
beslist een goede keuze. Hou er ook
rekening mee dat groeistoffen een
nawerking hebben, waardoor je pas
enkele weken na een toepassing breed
bladige groenbedekkers kunt inzaaien.

In bieten. Safari
wordt vaak inge
zet om haagwinde
te onderdrukken,
want na iedere toepas
sing zie je haagwinde
sterk vergelen. Een eenma
lige toepassing is niet zinvol, maar
door Safari regelmatig toe te passen
kan het de groei van haagwinde wat
afremmen. Van bestrijding is geen
sprake. Akkerwinde (met de roze
bloem) is trouwens ongevoelig. In bie
ten mag je in totaal 120 g Safari gebrui
ken, gefractioneerd en maximaal 30 g
per toepassing. Steeds olie toevoegen
en een product op basis van fenme
difam.
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Op veel van onze percelen wordt haag
winde een steeds groter probleem.
Ondanks heel wat inspanningen om
dit doorlevende onkruid in iedere teelt
aan te pakken, stijgt de ‘aangetaste’
oppervlakte toch jaar op jaar. Het
spreekt voor zich dat je doorlevende
onkruiden die zich in het veld gevestigd
hebben, alleen nog kunt onderdrukken
via regelmatige behandelingen ieder
jaar opnieuw. Streven naar een volledig
bestrijdingsresultaat is een utopie. ‘De
aanhouder wint’ moeten we in deze
context nuanceren in ‘de aanhouder
voorkomt erger’.
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Haagwinde
nu bijna in
alle percelen

In uien. Starane Forte is hier onze
enige troef. De maximaal toegelaten
dosering is 300 ml per hectare. Aange
zien haagwinde een lange periode blijft
opkomen, wacht je liefst lang genoeg
om die ene troef uit te spelen.
In mais. We hebben de bestrijdings
mogelijkheden al besproken in een
vorige bijdrage. Uiteindelijk is een
tweede en late behandeling de beste
manier om haagwinde nog beter aan te
pakken. Na het negenbladstadium van
de mais zijn de meeste herbiciden niet
meer veilig. Primus daarentegen kan je
wel op iets grotere mais gebruiken.
Aanvankelijk werd Primus gebruikt
met een hoge dosering. Toen moest je
rekening houden met tolerante rassen.
Maar met een lage dosering zijn de
meeste rassen tolerant. Peak is het vei
ligste middel in een laat stadium van
de mais en je kunt het eventueel ook
nog gebruiken als late correctie tegen
haagwinde. Steeds meer wordt voor
een T2 de combinatie van Peak en Pri
mus gebruikt. n
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