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Eerste
zorgen
in prei

De laatste weken werd er veel prei geplant.
Doorgaans volgt na tien à veertien dagen een eerste
onkruidbestrijding, want een behandeling op groter
onkruid blijkt niet altijd succesvol. Laat vandaag trips
ook het gewas niet koloniseren en behandel op tijd.
Geert Verhiest, Sanac Fyto
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Ook het extra bijmengen van Stomp
Aqua kan de contactwerking van Xinca,
Bromotril SC of Lentagran WP sterk
verbeteren. Ondanks een ruim aanbod
van herbiciden, ontbreekt een sterke
speler tegen perzikkruid, zwaluwtong,
varkensgras en muur. Deze onkruiden
blijven dus vaak over, vooral als je niet
op tijd van start gaat. ->

Tabel 1. Overzicht van herbiciden erkend in prei
Aantal toepassingen en dosering

Bodemherbiciden
Stomp Aqua

Wachttijd

er

Middel

2,5 l (ev. gefractioneerd)

1 à 1,5 l (1 x ; 2 l op 3 jaar)

Butisan S
Frontier Elite

1 à 1,2 l (1 x)

AZ

80 dagen

0,3 l (1 x)

Bodem- en contactwerking
Defi

2 l (1 x)

Contactherbiciden
Lentagran WP

2 kg (fractioneren)

Xinca

0,75 l (fractioneren)

Bromotril SC

0,25 à 0,5 l (3 toepassingen)

ht

In de teelt van prei combineren we het
best steeds twee bodemherbiciden met
twee contactherbiciden (zie ook p. 32).
Bromotril SC, Xinca en Lentagran WP
zijn de contactherbiciden die door het
blad opgenomen worden. Hun werkingsmechanisme berust op remming
van de fotosynthese. Daar is zonnig en
warm weer voor nodig. Het uiteindelijke resultaat is zichtbaar in het verbranden en afsterven van gevoelige
onkruiden. Xinca en Bromotril zijn de
handelsnamen, met bromoxynil als
werkzaam bestanddeel. Alleen de formuleringsvorm van beide middelen
verschilt. Lentagran WP is de handelsnaam van de werkzame stof pyridaat.
Omdat hun werking op onkruid verschillend is, maken we een combinatie
van Xinca of Bromotril SC met Lentagran WP in functie van de aanwezige
onkruidflora.

De bodemherbiciden Butisan S, Frontier Elite en Stomp Aqua voorkomen
dat gevoelige onkruiden opkomen,
maar daar is neerslag voor nodig. De
ervaring leert ons dat deze bodemherbiciden ook de werking van contactherbiciden versterken. Vooral Frontier
Elite staat bekend als een echte ‘booster’ van om het even welke combinatie.

Bo

Onkruid
bestrijding op
tijd toepassen

4 weken

Grassenmiddelen

1 toepassing in 36 maanden, 0,5 l

Select Prim

1 toepassing in 12 maanden, 1 l

Focus Plus

1 toepassing, 2 l

rig

Eloge

42 dagen

py

Tabel 2. Werkingsgraad van herbiciden toegelaten in prei

Werkingswijze

Bodemherbiciden

Handelsmiddel

Stomp Aqua

Contactherbiciden
Frontier Elite

Butisan S

Lentagran WP

Bromotril SC

Xinca

pendimethalin

dimethenamide

metazachloor

pyridaat

bromoxynil

bromoxynil

✶✶✶

✶✶

✶✶

✶

✶ ✶ (✶)

✶ ✶ (✶)

Herderstasje

✶✶

✶✶

✶✶✶

-

✶✶

✶✶

co

Werkzame stof

Amarant

Kamille

✶

✶✶✶

✶✶✶

✶

✶✶

✶ ✶ (✶)

Kleine brandnetel

✶ ✶ (✶)

✶✶✶

✶✶

✶

✶✶

✶✶

Klein kruiskruid

✶✶

✶✶✶

✶✶

✶✶

✶ ✶ (✶)

✶✶✶

Melganzenvoet

✶✶✶

✶✶

✶✶

✶✶✶

✶ ✶ (✶)

✶ ✶ (✶)

Muur

✶✶

✶ (✶)

✶ (✶)

✶

✶✶

✶✶

Perzikkruid

✶✶✶

✶✶

✶✶

✶

✶✶

✶✶

Varkensgras

✶✶

✶

✶

✶

✶✶

✶✶

Zwaluwtong

✶✶✶

✶

✶

✶

✶✶

✶✶

Zwarte nachtschade

✶ ✶ (✶)

✶✶✶

✶✶✶

✶✶✶

✶ ✶ (✶)

✶ ✶ (✶)
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Gewasbescherming

Laat trips niet
koloniseren

Combinatie van bodemherbiciden

bo

• Frontier Elite 1 l + Stomp Aqua 1,5 à 2 l
• Butisan S 1 l + Stomp Aqua 1,5 à 2 l
• Butisan S 0,75 l + Frontier Elite 0,75 l + Stomp Aqua 0,75 à 1,5 l

Combinatie van contactherbiciden*

er

eenzaadlobbige (monocothylen). Wanneer je een grassenmiddel bij heel
vochtig weer te laat toepast, kan dat
leiden tot selectiviteitsproblemen.
Respecteer ook een interval van minimaal drie dagen tussen de onkruidbestrijding en een grassenbestrijding.
Houd voor een grassenbestrijding
eveneens rekening met de luchtvochtigheid: een luchtvochtigheid lager dan
70% geeft vaak een zwak resultaat,
vooral wanneer de onkruidgrassen al
wat groter zijn.

Bo

Onkruidgrassen
bestrijden

en

• Lentagran WP 0,5 à 1,5 kg + Xinca 0,3 à 0,5 l of Bromotril SC 0,25 à 0,5 l
(*) Doseer de contactmiddelen in functie van de grootte van het onkruid
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Eloge, Select Prim en Focus Plus zijn
erkend tegen onkruidgrassen in prei.
Deze middelen hebben een goede werking tegen hanenpoot en raaigras.
Indien straatgras voorkomt, is de keuze
beperkt tot Select Prim of Eloge. In prei
pas je de grassenmiddelen ook liefst op
tijd toe, want prei behoort net als de
onkruidgrassen tot de groep van de

In prei wordt er werkelijk ‘zwaar geïnvesteerd’ om schade van trips te voorkomen. De schadesymptomen (zilverachtige vlekjes) ontstaan wanneer de larven
tijdens het voeden de plantencellen
leegzuigen. De lucht die nadien in de
leeggezogen cellen komt, veroorzaakt
zilverkleurige vlekjes. Vooral bij warm
en droog weer kan een aantasting sterk
toenemen. De levenscyclus van trips (ei
– larve – pop – adult) is immers temperatuurgebonden: bij 20 °C duurt de
hele cyclus ongeveer 3 weken, bij 30 °C
slechts 1 week. Trips is moeilijk te
bestrijden vanwege zijn verscholen
levenswijze diep in de schacht van de
prei, zijn snelle levenscyclus en zijn
weerstand tegen insecticiden.
Voor de bestrijding van trips hebben we
momenteel nog de volgende troeven:
Mesurol SC, Tracer (of Conserve Pro,
Boomerang), Vertimec en de sterke
nieuwkomer Benevia (120 dagenregeling). Deze drie middelen hebben een
goede werkingsgraad tegen trips, maar
de spuitvloeistof moet wel terechtkomen in de buurt van de schacht, waar
trips zich bevindt. Vooral de larven leven
diep verscholen in de schacht. Volwassen trips daarentegen verlaat vaker de

nd

Combineer twee tot drie bodemherbiciden
met twee contactherbiciden

In prei wordt een hanenpoot
snel een ‘struisvogelpoot’.
Behandel dus op tijd.
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Volwassen trips
• Zwarte kleur
• Verplaatsen zich over het hele blad
• Kunnen beter geraakt worden
• Eten om zich in stand te houden

Larven van trips
• Gele kleur
• In nestjes bij elkaar
• Veel talrijker dan volwassen
• Zitten ook in het hart van de plant
• Moeilijker te raken
• Eten om te groeien

1ste larve

ei

levenscyclus
van trips
2de
larve

nd

adult

Cyclus bij
20°: 30 dagen
30°: 7 dagen

pop

bo

Opletten voor witziekte
in wortelen
Echte meeldauw of witziekte ontwikkelt zich goed bij een lage luchtvochtigheid, omdat de sporen zelf veel vocht
bevatten. Deze sporen zijn zeer licht en
worden door wind en luchtbewegingen
gemakkelijk over grote afstanden verspreid. De schimmel blijft als een wit
poeder op het blad liggen en onttrekt
veel voedingstoffen en water uit de
plant. Het is nu al een hele tijd warm
en droog en dus ideaal voor de ontwikkeling en uitbreiding van witziekte.
Triazolen zijn sterker tegen witziekte
dan de strobilurines. Daarom gaat de
voorkeur vooral naar een triazole
(Tebusip, Geyser of Rudis) of de combinatie van een triazole met een strobilurine (Nativo, Ortiva Top, Signum +
Tebusip). Een degelijke fungicidebe-
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handeling zal de aangetaste bladeren
niet onmiddellijk genezen, maar vaak
merken we dat de nieuwgevormde bladeren wel gezond blijven.
In tegenstelling tot de meeste andere
schimmels, kan echte meeldauw
slecht tegen regenwater en kan witziekte bij hevige en intense regen ook
deels afregenen. Alternaria of loofverbruining daarentegen is gevaarlijk bij
regenweer, doch uit ervaring weten
we dat een door witziekte aangetast
gewas wel gevoelig wordt voor alternaria. Focus dus niet alleen op de
bestrijding van witziekte en gebruik
bij voorkeur de combinatie van een
triazole en een strobilurine. Strobilurines hebben ook een langere nawerking dan de triazolen. n
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schacht en is in principe dus beter te
bestrijden. Toch moet de bestrijding zich
vooral focussen op de larven.
Het ideale tijdstip om te behandelen
blijft een open discussie. In theorie is
’s avonds spuiten beter tegen volwassen trips, die op dat ogenblik een
‘avondwandelingetje’ maakt en dus
beter geraakt kan worden. ’s Morgens
vroeg op een dauwnat gewas loopt er
meer spuitvloeistof dieper in de
schacht, de plaats waar de larven zich
ophouden. Daaruit zouden we kunnen
besluiten dat ’s morgens vroeg op een
licht dauwnat gewas de bestrijding
vaak beter is. Ook de spuittechniek
heeft een aandeel in het resultaat.
Vooral spuiten bij windstil weer en bij
een lage rijsnelheid is erg belangrijk.
Bij snelheden hoger dan 6 km/h dringt
het middel vaak onvoldoende in het
gewas. Een groter watervolume gebruiken is ook niet steeds de beste oplossing, want de concentratie van de
insecticiden wordt er minder door.

Trips prikt en zuigt de plantencellen
leeg om zich te voeden. De lucht die
nadien in de leeggezogen cellen komt,
geeft zilverkleurige vlekjes.

Tabel 3. Werkingsgraad van fungiciden erkend in wortelen
Middel

Dosis

Aantal
toep.

Wachttijd

Sclerotinia

Witziekte

Alternaria

Triazolen
difenaconazole (Geyser, e.a.)

0,5 l

3

14

-

✶ ✶ (✶)

✶✶✶

tebuconazole (Tebusip e.a.)

1l

3

21

✶

✶ ✶ (✶)

✶✶✶

prothioconazole (Rudis)

0,4 l

3

21

✶✶

✶✶✶

✶✶✶

Strobilurine
Ortiva

1l

2

14

✶

✶

✶✶

Carboxamide
Reflect

1l

2

14

✶

✶✶✶

✶ (✶)

Combinatie van strobilurine met triazool
Ortiva Top
1l
2

14

✶✶

✶✶✶

✶✶✶

Nativo

21

✶✶

✶✶✶

✶✶✶

Combinatie van strobilurine met carboxamide
Signum
0,75 kg 2

14

✶✶

✶✶

✶✶✶

Contactmiddel
Spuitzwavel

-

-

✶✶

-

0,3 kg

5 kg

2

-
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