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Het is belangrijk om
de probleemonkruiden
op je percelen te kennen.
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Gewasbescherming

bo

nd

Herfsttoepassing
tegen onkruid
in wintertarwe

en

Ondertussen zijn ook de eerste percelen wintertarwe gezaaid. Kies naargelang
de kwaliteit van het zaaibed, de weersverwachting en de draagkracht van het perceel
voor een onkruidbehandeling na de zaai of na de opkomst. Een behandeling in
het najaar heeft niets dan voordelen: er is geen onkruidconcurrentie meer
in het voorjaar en je remt de opbouw van resistentie.

er

Geert Verhiest, Sanac Fyto

Onkruidflora naargelang grondsoort
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De onkruidflora is niet overal dezelfde. In de
polders moeten graantelers zich vooral focus
sen op duist, straatgras en raaigras. Windhalm
komt daar niet voor. De bestrijding van duist is
in deze regio dan ook bijzonder moeilijk … en
duur. De belangrijkste breedbladige onkruiden
zijn klimop-ereprijs, kleefkruid, kamille, dui
venkervel en klaproos. Op een zandleemgrond
moet je eveneens rekening houden met alle

onkruidgrassen, maar het slagingspercentage
met de gangbare middelen is hier veel groter.
De breedbladige onkruiden die overheersen
zijn overal kamille, klein kruiskruid, paarse
dovenetel en ereprijs. Op een zandgrond zijn
windhalm en straatgras heel dominant.
Kamille, klein kruiskruid, paarse dovenetel en
akkerviooltje zijn de belangrijkste breedbladige
onkruiden. Tabel 1 schetst de dominante
onkruiden naargelang de grondsoort. ->

Tabel 1. Belangrijkste onkruiden naargelang de grondsoort

Polder

Zandleemgrond

Zandgrond

Duist

Duist

Duist

Straatgras

Straatgras

Straatgras

Windhalm

Windhalm

Windhalm

Raaigras

Raaigras

Raaigras

Kamille

Kamille

Kamille

Klimop-ereprijs

Klein kruiskruid

Klein kruiskruid

Kleefkruid

Ereprijs

Akkerviooltje

Klaproos

Paarse dovenetel

Paarse dovenetel

co

py

Onkruidgrassen

© ©FOTO’S: GEERT VERHIEST

Breedbladige onkruiden

Duivenkervel

(

)

Herik
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Gewasbescherming

Chemische
groepen
afwisselen

en

bo

Najaarsherbiciden hebben een geheel
andere werkingswijze dan de herbiciden
die in het voorjaar worden toegepast.
Bijna alle voorjaarsherbiciden behoren
tot dezelfde chemische groep van
ALS-remmers met bijna hetzelfde
aangrijpingspunt of werkingswijze.
Deze groep is erg resistentiegevoelig:
een plant kan resistent worden door de
aangrijpingsplaats van het middel te
wijzigen of door zijn stofwisseling op het
middel aan te passen. In het najaar
beschikken we over voldoende middelen
met een ander werkingsmechanisme.
Vooral chloortoluron, flufenacet en
pendimethalin zijn de belangrijkste
werkzame bestanddelen tegen de
grassen; diflufenican is dan eerder de
component tegen de breedbladige
onkruiden. Een najaarsbehandeling laat
ons dus toe de kans op resistentie
opbouw af te remmen en daar moeten we
nu meer dan ooit werk van maken
(zie schema hiernaast).

co
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We hebben nu al meerdere jaren op
rij ons lesje geleerd: in het voorjaar
is de bestrijding van duist op vele
percelen niet meer compleet. We

er

Resultaten voorjaars
toepassingen niet meer altijd
perfect tegen grassen

zagen – ondanks ogenschijnlijk
goede resultaten – deels bestreden
duist onderin het gewas die toch
bloeit en zaad produceert. Op het
eerste gezicht lijken deze duist
planten nochtans heel goed bestre
den, maar al te vaak zien we
onderin het gewas nog aren tevoor
schijn komen die toch nog kiem
krachtig zaad produceren. Op som
mige percelen zijn de gevoelige
duistplanten ondertussen verdwe
nen (na vele jaren van succesvolle
voorjaarsbehandelingen) en heb
ben moeilijke grassen standgehou
den en zich verder uitgezaaid. Het
resultaat is een volledig tolerante of
resistente populatie van duist. Dit
gegeven bestaat ook voor wind
halm in andere streken van ons
land. ->

Bo

Een herfstbehandeling tegen
onkruid wordt nu ook een zeer
belangrijke stap om de werkzaam
heid van graanherbiciden op lange
termijn te kunnen blijven garande
ren, want in veel regio’s wordt het
aandeel resistente onkruiden groot.
Als je geen herfstbehandeling toe
past, heb je in het voorjaar sterk
ontwikkelde onkruiden die een
hele winter kunnen concurreren
met het gewas. Ook dit gegeven
zorgt voor opbrengstverlies.

nd

Resistentieopbouw afremmen

Resultaat van een heel complete grassencombinatie in het voorjaar.
Op dit perceel hadden we resistente, matig gevoelige en nog gevoelige
duist. Uiteindelijk blijft nadien alleen nog moeilijke of resistente duist
domineren.
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Najaarsherbiciden
(onder andere
flufenacet, diflufenican,
chloortoluron, Defi
en Stomp Aqua)
behoren tot een andere
chemische groep dan de
ALS-herbiciden die in
het voorjaar gebruikt
worden.
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benflubutamide
diflufenican
flurtamone
picolinafen

chloortoluron
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Defi,
Avadex

nd

flufenacet

bo

en
Axial, Puma,
Foxtrot

er
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ALS-remmers
of meeste
voorjaarsherbiciden

Stomp
Aqua

Gewasbescherming

Avadex Factor is
een nieuwe troef

Tabel 2. Enkele belangrijke werkzame stoffen en hun werkingsgraad
Werkzame stof

Tri-allaat Chloortoluron

Diflufenican

Flufenacet

Handelsnaam

Avadex
Factor

Vele namen
(zie tabel 3)

Vele namen Stomp Aqua
(zie tabel 3)

Vele namen

Pendimethalin

Prosulfocarb
Defi

✱✱(✱)

✱✱

✱✱

✱✱✱

✱✱

✱✱

Windhalm

✱✱✱

✱✱(✱)

✱✱

✱✱✱

✱✱

✱✱

Straatgras

✱✱✱

✱✱✱

✱✱(✱)

✱✱✱

✱✱(✱)

✱✱

Raaigras

✱✱

✱✱(✱)

✱

✱✱(✱)

✱✱(✱)

✱✱(✱)

Kamille

-

✱✱✱

✱(✱)

-

-

-

Ereprijs

✱✱

-

✱✱✱

✱✱

✱✱

✱✱✱

Kleefkruid

✱✱

-

✱✱✱

✱✱

✱(✱)

✱✱✱

Kruiskruid

-

✱✱

-

✱✱

-

bo

Duist

en

Breedbladigen

-

er

Werkingsgraad van enkele
werkzame stoffen

Tri-allaat – de werkzame stof van Ava
dex – is eveneens een belangrijke troef
tegen grassen, maar dit middel kon voor
heen alleen maar veilig worden toege
past in wintergerst. Bovendien moest het
middel voor het zaaien worden inge
werkt. Dit jaar werd een nieuwe formu
lering van Avadex toegelaten: Avadex
Factor, een CS-formulering die ook veilig
kan worden toegepast in wintertarwe.
Nu zit de werkzame stof ingekapseld in
een microcapsule en daardoor komt de
vluchtige werkzame stof slechts lang
zaam vrij. Dit is ook de reden waarom
Avadex Factor niet moet ingewerkt wor
den. Avadex werkt op alle klassieke gras
sen (duist, windhalm, straatgras, wilde
haver) en zelfs paarse dovenetel, ereprijs
en kleefkruid worden goed onderdrukt.
In zware grond wordt Avadex Factor
aanbevolen aan 3,6 l in combinatie met
een partner op basis van flufenacet. Op
zandleem volstaat een dosis van 2,7 l,
eveneens in combinatie met partner op
basis van een gereduceerde dosis van
flufenacet.
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Grassen
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Het is van groot belang dat je de onkruidflora, en zeker de bezetting van
onkruidgrassen, goed kan inschatten. Veel telers kennen ondertussen wel de
probleemonkruiden op hun percelen. Deze kennis is heel belangrijk om
correcte preventieve beslissingen te gaan nemen.
In mengsels is het vaak moeilijk om te weten welke werkzame component
werkzaam is tegen een bepaald onkruid. In tabel 2 kan je de werkingsgraad
van de individuele werkzame stof afleiden.

Flufenacet is sterkste speler tegen grassen

co

py

Flufenacet is een werkzame stof die zeer sterk
scoort tegen de moeilijkste grassen. De werk
zame stof wordt opgenomen door de wortel
tjes en de hypocotyl van jong kiemend
onkruidgras. Een preventieve toepassing van
het middel is dus interessanter dan wanneer
het zou worden toegepast op al iets grotere
duistplantjes van twee blaadjes. Daarom is
slaagkans beter na het zaaien. Voorheen waren
de middelen op basis van flufenacet slechts na
de opkomst toegelaten. Liberator, Malibu,
Quirinus en Pontos hebben nu een toelating
na zaai. Voor een veilig gebruik moet het zaad
best voldoende bedekt zijn na dezaai.
Tabel 3 geeft een overzicht van alle toegelaten
flufenacetcombinaties in wintertarwe.
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Tabel 3. Overzicht van middelen op basis van flufenacet
Middel

diflufenican

Herold (2)

200g/l

picolinafen

flufenacet

pendimethalin

400 g/l

Gebruik (1)
VO

NO

-

0,6 l

Battle

500g/l

0,5 l

0,5 l

Fence

480 g/l

-

0,5 l

Glosset 600SC

600 g/l

-

0,4 l

Sunfire
Giddo

100g/l

Liberator

100g/l

500 g/l

0,48 l

0,48 l

400 g/l

0,6 l

0,6 l

400 g/l

Mailbu

60 g/l

300g/l

0,6 l

0,6 l

2,5 l

3l

Pontos

100g/l

240g/l

1l

0,5 l

Quirinus

50g/l

240g/l

1l

1l

(1) dosering (l/ha) in VO (vooropkomst) en NO (naopkomst), flufenacet slechts één toepassing per teelt;
(2) Andere handelsnamen: Reliance, Naceto, Mertil, e.a.

Onkruidbestrijding
in het binnenland

bo

In de polders kunnen vaak niet alle
zaden goed bedekt worden. Een herbicide
toepassen op blootliggend zaad is zeker niet zonder gevaar,
vooral wanneer veel neerslag volgt na de toepassing.

en

in de polders

er

De onkruidbestrijding in de polders is heel wat delicater. Op deze
grondsoort heb je een zaaibed met vele grove kluiten van klei, die bij
droog weer aanvoelen als echte keien. Tijdens de herfst blijven deze
kluiten meestal intact en pas na de winter vallen ze uiteen en krijgen
we een mooie fijne kruimelige structuur. Daarvoor is vorst nodig, ofwel
een afwisseling van regen en droogte die door zwellen en krimpen uit
eindelijk de kluiten kan doen uiteenvallen. In het najaar blijven er dus
ook heel wat onkruidzaden ‘vastzitten’ in die kluiten. Pas in het voorjaar
komen deze onkruidzaden dus vrij. Daarom moet je in deze regio ook
altijd opnieuw in het voorjaar corrigeren tegen onkruid. We hebben
tegen breedbladige onkruiden een voldoende middelenaanbod, maar
tegen duist zijn de mogelijkheden na de winter beperkt. Daarom moet
je in het najaar trachten alle duist op te ruimen.
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Na zaai. Het gebruik van chloortoluron blijft
voorlopig wel toegelaten, maar niet alle tarweras
sen zijn tolerant voor chloortoluron: vraag infor
matie aan je handelaar. Chloortoluron is sterk
tegen de meeste grassen en ook tegen kamille en
muur. Maar om te slagen moet je chloortoluron
aanvullen met Bacara, Toucan (of andere midde
len op basis van diflulenican), Beflex (op basis
van benflubutamide) of Stomp Aqua. Liberator
0,6 l, Malibu 2,5 à 3 l, Pontos of Quirinus 1 l zijn
troeven tegen moeilijke grassen. Onze ervaring
van de combinatie Defi 3 l + Bacara 0,5 l is even
eens positief. Ook Jura (de combinatie van Defi
en een lage dosis diflufenican) combineren met
een halve dosering van Herold, Quirinus, Libera
tor behoort tot de mogelijkheden. Waarschuwing:
voor flufenacet en Defi, maar vooral voor Stomp
Aqua moet het zaad goed bedekt zijn.

nd

Of je nu kiest voor een behandeling onmiddellijk
na het zaaien of een behandeling kort na de
opkomst, het uiteindelijke resultaat van een her
bicidetoepassing is meestal goed. Als teler heb je
naargelang de draagkracht van het perceel enkele
keuzemogelijkheden …

co
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1-2 bladstadium. Op zware of grofkluiterige
grond is een behandeling na de zaai af te raden en
kies je beter voor een vroege naopkomstbehande
ling. Wanneer dus kan gewacht worden tot na de
opkomst (vanaf 1 blad) dan zullen alle flufenacet
combinaties een zeer goed resultaat garanderen:
Herold SC 0,6 l, Liberator 0,6 l, Quirinus 1 l, Fence
0,5 l + Bacara 0,8 l of Toucan 0,3 l en Malibu 2,5 à
3 l. Pontos is na de opkomst slechts toegelaten
aan 0,5 l en moet dus aangevuld worden met
Stomp Aqua of Bacara. Een andere mogelijkheid
is een enkelvoudige toepassing van Bacara
0,8 à 1 l ofwel Defi 4,5 l + AZ 150 ml.

Na zaai. Wanneer je een zaaibed hebt met vele grove kluiten, dan is het
ook logisch dat een behandeling na de zaai onvoldoende effect zal heb
ben. De enige reden waarom er dan toch vaak behandeld wordt, is de
vrees dat het veld na veel neerslag niet meer berijdbaar zal zijn. Deze
velden hebben nochtans een betere draagkracht, maar omdat natte klei
zodanig plakt moet je lang genoeg wachten tot de bovenlaag is opge
droogd. Ondertussen zijn er goede ervaringen met Liberator, Quirinus
en Pontos. Malibu zou eveneens een perfecte aanvulling kunnen zijn,
maar te veel blootliggende zaden weerhouden telers om dit middel op
basis van Stomp Aqua te gebruiken na het zaaien. Ook nieuwkomer
Avadex Factor kan gebruikt worden aan 3,6 l in combinatie met een
volledige dosering van Quirinus, Liberator of Pontos.
1-2 bladstadium. Je kan ook wachten tot het 1-bladstadium en dan
Herold SC 0,6 l, Liberator 0,6 l, Quirinus 1 l, Fence 0,5 l + Bacara 0,8 l en
Malibu 2,5 à 3 l toepassen. Pontos is na de opkomst slechts toegelaten
aan 0,5 l en moet dus aangevuld worden met Stomp Aqua of Bacara.
Wanneer tijdens de toepassing al duist aanwezig is, dan kan je ver
noemde middelen combineren met de contactgrassenmiddelen Axial
of Foxtrot. Vorig jaar werd ook 2,5 à 3 l Defi gebruikt als extra aanvul
ling, al moet je dan toch een ‘beetje’ selectieve werking prijsgeven … n
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