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Tijd voor behandeling tegen
bladziekten in granen

bo

Na twee stikstoffracties hebben veel graanpercelen nu hun gewenste donkergroene kleur.
Eind april, begin mei is al jaren het ideale tijdstip om wintertarwe te behandelen tegen bladziekten.
Voor de juiste timing is uiteraard het ontwikkelingsstadium doorslaggevend. Een gewashoogte van
40 cm komt meestal overeen met het derdeknoopstadium. Op dat moment heeft het gewas
voldoende bladeren om te beschermen tegen bladziekten.
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Geert Verhiest, Sanac Fyto
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Behandelingstijdstippen in tarwe
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T0: half april indien gele roest, T1: eind april-begin mei tegen gevreesde septoria
en roest, T2: eind mei tegen aarziekten en een eventuele T3 indien de aarbehandeling noodgedwongen te vroeg werd toegepast.

Behandelingsmomenten

© NITPICK/SHUTTERSTOCK.COM
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Om de behandelingen beter te kunnen
plaatsen, gebruiken we meestal de termen T0, T1, T2 en T3. T staat voor het
tijdstip en het cijfer is de volgorde. De
twee belangrijkste behandelingen zijn
T1 en T2, die zich respectievelijk situeren eind april, begin mei en eind mei.
T0 is een vroegtijdige behandeling
indien zich haarden van gele roest vormen. De keuze van de middelen op dit
moment zijn onvoldoende werkzaam
tegen bladseptoria. In ons land is een
T3 niet echt ingeburgerd. Deze behandeling gebeurt meestal heel kort na een
te vroege aarbehandeling, voornamelijk tegen fusarium.

Gele roest in sommige rassen
Gele roest is de eerste ziekte waarmee
we rekening moeten houden, al verdwijnt ze tijdelijk na een eerste stikstofbemesting. Gele roest kan lang sluimeren in het gewas en uiteindelijk nadien
toch hard toeslaan. Gelukkig hebben
alle triazolen een heel goede genezende
werking op gele roest en reeds een
week na de behandeling zie je de gele
puistjes opdrogen en zwart worden.
Wanneer je tijdig ingrijpt en er nadien
nog nieuwe bladeren tevoorschijn
komen, zijn er zeker geen nadelige

Gele roest is de eerste ziekte waarmee
we rekening moeten houden.
gevolgen voor de opbrengst. Maar wanneer gele roest voorkomt op het laatste
blad, dan blijven de littekens aanwezig
tot aan de oogst. Uit ervaring weten we
ook dat als we behandelen tegen gele
roest er na de behandeling plots meer
symptomen tevoorschijn komen,
omdat na behandeling de sporen die in
het blad zitten, plots het behandelde
blad willen ‘verlaten’. Dan pas zijn we
soms verrast hoeveel sporen en aantasting er in het veld zat. Daarom is een
vroege T0-behandeling belangrijk om
dit scenario te voorkomen.
Zeer gevoelige rassen: Britannia, Furlong, Benchmark. Gevoelige rassen:
Sahara, Smart, Bennington, maar ook
opletten in Gleam en Gedser. ->
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bladeren oneindig veel picnidiën van
septoria. Dit is dan ook logischerwijze
het meest zichtbaar op de vroegst
gezaaide percelen. Maar ook bij de
latere zaaiperiodes is er infectiemateriaal aanwezig. Deze sporen wachten
uiteindelijk op regen om een ‘lift’ naar
boven te krijgen. Veel wind en een
beetje regen zijn dus al voldoende
voor de verdere verspreiding en infectie. Vandaag zijn de weersomstandigheden heel ongunstig voor de verdere
ontwikkeling van septoria, de meest
gevreesde bladziekte en ook terecht
de ‘kilopakker’ genoemd.

Al tijdens de winter begint septoria de
jonge blaadjes van tarwe aan te tasten.
Uitgerekend een zachte winter is ideaal voor een massale infectie. In het
vroege voorjaar zien we dan ook al
heel snel op de afgestorven oudste

Sporen van gele roest, septoria en
bruine roest groeien in het blad en
vernietigen deels het bladapparaat.
Witziekte daarentegen groeit oppervlakkig op het blad, waarbij de schimmel met haustoriën de plantencellen
binnendringt. Deze zuigorgaantjes
doorboren de celwand maar niet het
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De aanwezige sporen van septoria
onder in het gewas worden door wind
en regen naar hogere en gezonde
bladetages gebracht.

er

Septoria voorlopig onder
in het gewas

Witziekte indien zware
gewasstand

py

rig

Tabel 1. Rassen en hun gevoeligheid voor bladziekten

co

Gele roest komt vroeg voor en is
rasgebonden

Septoria is kort na de winter steeds
aanwezig op oudste bladeren. Regen
is nodig voor de verspreiding

Witziekte meestal bij een zware
gewasstand, er zijn rasverschillen

Bruine roest heeft warm weer nodig
en er zijn rasverschillen

Alle rassen zijn gevoelig wanneer in
de maand mei veel regen valt en
sporen opspatten

Gedser, Porthus, KWS Dorset,
Bergamo, RGT Sacramento

Gedser, Graham, Anapolis,
Skyskraper, Bergamo, Mentor,
Gleam, Johnson

Zeer gevoelige rassen
Furlong, Bennington, Benchmark,
Smart, LG Mocca
Gevoelige rassen
KWS Dorset, Safari, Bergamo, Cam
pessino, Imposanto, Gedser, Gleam,
RGT Sacramento

Wisselvallig weer kan zorgen dat alle Safari, Furlong, RGT Reform
rassen matig worden aangetast

Chevignon, Bennington, KXS Extase,
KWS Dorset

Wanneer de maand mei heel droog
Bennington, Johnson, Mentor, KWS
is, dan zal aantasting van septoria op Smart, KWS Talent, Anapolis, Gra
alle rassen minimaal zijn
ham, Gleam

Safari, KWS Smart, Campessino,
RGT Sacramento

KWS Extase, Chevignon, Graham,
Skyscraper, Johnson, LG Initial,
Anapolis, Mentor
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Minst gevoelige rassen

Gewasbescherming

maaibalk van de oogstmachine soms
roodbruin van de sporen …

Witziekte

Bladseptoria

Gele roest

Bruine roest

Epoxiconazole

✸✸

✸✸✸✸

✸✸✸✸

✸✸✸

Prothioconazole

✸✸

✸✸✸✸

✸✸✸

✸✸

Metconazole

✸✸

✸✸✸

✸✸✸

✸✸✸

Tebuconazole

✸✸

✸✸

✸✸✸✸

✸✸✸✸

Cyproconazole

✸✸

✸✸

✸✸✸✸

✸✸✸

Chloortalonil

✸

✸✸✸

✸

✸

Procloraz

✸

✸✸✸

✸

✸

Fenpropimorph

✸✸

✸

✸✸

✸✸✸

Metrafenone

✸✸✸✸

✸✸✸

?

Spiroxamin

✸✸

?

✸✸

er

Bruine roest op enkele rassen

Bo

In tegenstelling tot gele roest is bruine
roest een warmte minnende schimmel
die pas laat in het seizoen voorkomt.
Net als bij gele roest zijn er opvallende
rasverschillen. Op heel gevoelige rassen zien we vaak in juli – enkele weken
na de laatste aarbehandeling – massaal veel bruine roest optreden. Uiteindelijk wordt het volledige bladapparaat
vernietigd en tijdens de oogst kleurt de
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celmembraan. Uiteindelijk blijft deze
ziekte als een witte poedermassa op
blad en stengel en de opbrengstverliezen worden deels toegeschreven aan
een verminderde fotosynthese. Percelen met een zware gewasmassa zijn
vaak het meest aangetast, hoewel er
ook belangrijke rasverschillen zijn.
Witziekte merken we ook meer op in
het binnenland en het minst in de
kustregio.

De laatste jaren is er een duidelijke
evolutie aan de gang: de triazolefungiciden hebben tegen de meest
gevreesde bladseptoria niet meer hun
kracht van weleer. Dit komt door de
toegenomen agressiviteit van de
schimmel. Wie graanfungiciden correct wil combineren kan de verdere
ontwikkeling van septoria afremmen.
De sterkste triazolen tegen bladseptoria zijn epoxiconazole, metconazole
en prothioconazole. Dit wil niet zeggen dat andere triazolen niet meer
belangrijk zijn. Integendeel, het bijmengen van een bijkomende triazole
kan de werking tegen septoria en
roesten gevoelig verbeteren. n

en

Partners

✸✸

Kies de sterkste triazolen

bo

Triazolen

nd

Tabel 2: Werkingsgraad van werkzame stoffen tegen
de belangrijkste bladziekten

Nu het planten van aardappelen op
zijn einde loopt, is het tijd om aan
de onkruidbestrijding in vooropkomst te denken. Je vindt hierover
een interessant artikel op
www.boerenbond.be/onkruid
bestrijdingaardappelen.

Opletten voor
schieters van bieten
Op sommige percelen waar niet geploegd werd, zien we
vaak overgebleven bietenkoppen met een heel gezonde
bladmassa. Deze bietenkoppen die na de oogst in het
najaar op het veld achterbleven, zijn door de reeds
gebruikte herbiciden maar deels vergeeld en geremd. Deze
bieten zijn nu tweejarig en dus in staat om straks een zaadbiet of opschieters te geven. Wat als straks deze opschieters
kiemkrachtig zaad zouden ontwikkelen? Behandel met
Allie in combinatie met een ziektebestrijding. Gebruik
voldoende water en tracht dit gewas te raken!
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