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Gewasbescherming
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Onkruidbestrijding
in aardappelen

py

Het planten van aardappelen is ondertussen zo goed als afgelopen.
Het uitvoeren van een degelijke onkruidbestrijding is nu de volgende
belangrijke stap. In de aardappelteelt moeten we in vooropkomst
streng optreden tegen onkruiden, want een na-opkomstcorrectie
heeft vaak een negatieve inpak op het gewas.
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Zeven werkzame stoffen en
vijf chemische groepen

Hoe maken we opnieuw een
complete combinatie?

We hebben vandaag zeven werkzame stoffen (metobromuron, prosulfocarb, metribuzin, flufenacet, clomazone, aclonifen en
pendimethalin) en vijf verschillende
chemische groepen of werkingswijzen.
Figuur 1 toont een overzicht van de werkzame stoffen en de chemische groep waartoe ze behoren.

Geen enkele werkzame stof heeft een
compleet spectrum, het gevolg hiervan is
dat er moet worden gemengd. De keuze
van de mengpartners zal moeten worden
aangepast aan een te verwachten onkruidflora. De slaagkans van een combinatie is
het grootst wanneer je drie tot vier werkzame stoffen met elkaar combineert. De
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meeste aardappeltelers weten ondertussen
wel welke onkruiden dominant zijn op hun
bedrijf of perceel. Wanneer je drie tot vier
kolommen van tabel 2 samen schuift, dan
heb je al snel een compleet spectrum. Zorg
er ook voor dat je zo veel mogelijk verschillende chemische groepen met elkaar combineert (zie figuur 1 en tabel 1). Alle combinaties die Challenge bevatten staan borg
voor een uitstekende werking tegen het
meest gevreesde onkruid, melganzenvoet.
Maar niet iedere teler gebruikt graag dit
middel wegens het risico op buurtschade.
Meestal is niet de rechtstreekse drift de
oorzaak van buurtschade, maar de indirecte drift: het overwaaien van behandelde
gronddeeltjes met herbicide of het terug
vrijkomen van herbicide via de verdamping
vanaf de bodem. Het toevoegen van olie of

vloeibare N2 met een vooropkomstbehandeling kan de nadelen van deze indirecte drift
gedeeltelijk opheffen.
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Figuur 1. HRAC- tabel (Herbicide Resistentie Actie Comité) toont de
verschillende werkzame stoffen ingedeeld volgende hun chemische groep
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Tabel 1. Werkzame stoffen en handelsproduct
Werkzaam bestanddeel

Handelsnaam

Dosering in combinatie

Aclonifen

Challenge

2l

Clomazone

Centium

0,2 à 0,25 l

Clomazone + metribuzin

Metric

1,2 à 1,5 l

Clomazone + pendimethalin

Stallion Sync Tec

2à3l

Clomazone + aclonifen

Novitron Damtec

2 à 2,4 kg

Metobromuron

Proman

2 à 2,5 l

Metobromuron + prosulfocarb

Soleto – Adelfo pack

2+3l

Metobromuron + clomazone

Amazone pack
0,4 à 0,5 kg

Artist

2 à 2,5 kg

Pendimethalin

Stomp Aqua, Most Micro, Metaline

2 à 2,5 l

Prosulfocarb

Defi, Roxy

4à5l

De laatste jaren werden enkele nieuwe aardappelherbiciden gelanceerd.
Ze waren telkens een menging van bestaande werkzame stoffen.
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Tabel 2. Werkingsgraad van de werkzame bestanddelen
clomazone
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Vandaag beschikken we over een uitgebreide lijst van rassen waar het gebruik van
metribuzin veilig is. Let wel, deze lijst is geldig vóór de opkomst van het gewas. In naopkomst daarentegen moeten we extra
voorzichtig zijn, want er is niet altijd een
verband tussen de tolerantie in vooropkomst of na de opkomst van het gewas.
Metribuzin is een werkzame stof in Artist,
Metric, Sencor SC en de vele andere handelsnamen zoals Metrizin. Volgende rassen
zijn niet gevoelig voor metrizin: Agria,
Anosta, Asterix, Berber, Bintje, Cantate,
Challenger, Charlotte, Desiree, Felsina,
Fontane, Fresco, Lady Clare, Lady Rosetta,
Markies, Miranda, Nicola, Premiere, Ramos,
Sante, Saturna, Sinora. Deze lijst is niet volledig. Vraag raad aan je handelaar. n

Metrizin, Mistral, Sencor SC

Metribuzin + flufencet

metribuzin
+ flufenacet

Gevoeligheid voor metribuzin

Metribuzin

metribuzin
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Idealiter behandel je bij windstil weer en
liefst vóór een regenbui. Het is inderdaad
altijd aanbevolen om te behandelen vóór een
regenbui, want we hebben al vaak vastgesteld
dat een behandeling na de laatste regenbui
zonder regen nadien tegenvalt. Dit is logisch,
want alle bodemherbiciden moeten in de
grond terechtkomen en niet oppervlakkig op
de grond. Het meest ideale scenario is dus
behandelen tussen twee regenbuien. Deze
ideale omstandigheden zijn vaak zeldzaam,
maar wanneer ze zich voordoen moet je
ervan profiteren. Volg dus nauwlettend de
kieming van de geplante knollen. Eénmaal
de knollen ondergronds witte scheutjes vormen, dan kies je naargelang de weersomstandigheden uit twee opties: zodra na het
planten meer dan 20 mm regen voorspeld
wordt behandelen, ofwel bij drogende
omstandigheden wachten tot vlak voor de
opkomst van de aardappelen en de gekozen
combinatie versterken met een contactmiddel (Gozai of glyfosaat) tegen al opgekomen
onkruiden. Een combinatie met aclonifen of
clomazone gebruik je best een week (of vroeger) voor de opkomst.
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Wanneer behandelen?

Hondspeterselie

G

G

MG

R

R

R

R

Kamille

GG

GG

MR

R

GG

MG

MR

Kleefkruid

R

G

G

GG

R

G

MG

Melganzenvoet

MG

MG

MG

G

G

GG

G(G)

Perzikkruid

MG

MG

G

G

G

G

G

Varkensgras

MG

MG

G

MR

MG

MG

MG

Zwaluwtong

MR

MR

G

MG

GG

G

G

MR

G(G)

G(G)

G(G)

MG

MR

Zwarte nachtschade
Legenda: R: resistent

MR: matig resistent

MG: matig gevoelig

G: gevoelig

G

GG: zeer gevoelig
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