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onkruid in
wintertarwe
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Gewasbescherming

Geert Verhiest, Sanac Fyto

Twintig jaar geleden waren isoproturon,
Puma en Topik de enige troeven om duist
en windhalm te bestrijden. Aanvankelijk
was de combinatie van isoproturon met
Puma of Topik succesvol, maar na jarenlang gebruik werd de werking van de
combinatie steeds zwakker. Verminderde
werking of resistentie was toen een nieuw
begrip geworden. Toen in 2004 het herbicide Atlantis WG (nu Sigma-gamma)
werd gelanceerd, kon je naast duist ook
perfect windhalm opruimen. Niet veel
later werd ook Capri als tweede ALSremmer een bijkomende troef. Het eenzijdige gebruik van deze chemische groep
gedurende vele opeenvolgende jaren heeft
uiteindelijk opnieuw gezorgd voor een
verminderde werkzaamheid. Deels
bestreden of geremde onkruidgrassen
hebben zich onderin het gewas verder
kunnen uitzaaien en op den duur selecteer
je steeds meer moeilijke populaties en
blijven uiteindelijk alleen nog resistente
planten over. ->
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De onkruidflora is niet overal dezelfde. In
de polders moeten graantelers zich vooral
focussen 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, duivenkervel en klaproos. Op een zandleemgrond moet je eveneens rekening houden
met alle onkruidgrassen, maar het slaagpercentage 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.

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, benflubutamide en picolinafen zijn
dan eerder de componenten tegen breedbladige onkruiden. Een najaarsbehandeling laat ons dus toe de kans op resistentieopbouw af te remmen en daar moeten we
nu meer dan ooit werk van maken. De
figuur hieronder toont een overzicht van
alle ‘wereldherbiciden’ ingedeeld volgens
chemische groep en werkingswijze.
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Onkruidflora
naargelang grondsoort

Evolutie naar resistente
onkruidgrassen
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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: geen onkruid
concurrentie meer in het voorjaar en je remt de opbouw van resistentie.
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Resistentieopbouw
afremmen
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Een herfstbehandeling tegen onkruid is nu
ook een zeer belangrijke stap om de werkzaamheid van graanherbiciden op lange
termijn te kunnen blijven garanderen, want
in enkele regio’s (figuur 1 p. 22) wordt het
aandeel resistente onkruidgrassen steeds
groter. Najaarsherbiciden hebben een volledige andere werkingswijze dan de herbiciden die in het voorjaar worden toegepast.
Bijna alle voorjaarsherbiciden (Sigma- en
Capri-gamma) 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

7

8

6
2

3
4

Alle najaarsherbiciden (chloortoluron 1 , benflubutamide 2 , diflufenican 3 ,
picolinafen 4 , Stomp Aqua 5 , Avadex Factor 6 , Defi 7 en flufenacet 8 ) behoren tot
een andere chemische groep dan de ALS-herbiciden 9 die in het voorjaar gebruikt worden.
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Resistente duist
Resistente windhalm

Geografische verspreiding van
resistente windhalm
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Flufenacet is sterkste speler
tegen grassen
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Windhalm of pluimgras is een onkruidgras
dat gedijt op zandige gronden en dat decennia geleden percelen volledig kon overwoekeren of overschaduwen. Windhalm kiemt

Onkruidbestrijding
in het binnenland

er

Moeilijke of resistente duist vinden we niet
alleen in de kustpolders en de Wase
polders, maar ook meer landinwaarts over
de taalgrens. De regio rond Ploegsteert en
de Scheldemeersen rond Doornik is het
volgende epicentrum van resistente duist.
Het gebied rond Fosses-la-Ville is een
andere gevarenzone.

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 in hun percelen en deze kennis is
heel belangrijk om correcte preventieve
beslissingen te nemen. In mengsels is het
vaak moeilijk om te weten welke werkzame
component werkzaam is tegen een bepaald
onkruid. In tabel 1 kan je de werkingsgraad
van de individuele werkzame stof afleiden.
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Geografische verspreiding van
resistente duist
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Werkingsgraad van enkele
werkzame stoffen

De werkzame stof wordt opgenomen door
de worteltjes 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. Vandaar dus ook de betere
slaagkans 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 zaai.
Tabel 2 geeft een overzicht van enkele
toegelaten flufenacetcombinaties in
wintertarwe.
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in het najaar, maar er is ook nog eens een
kiemperiode in het voorjaar … het moment
dat najaarsherbiciden zijn uitgewerkt.
Waarschijnlijk liggen de late correcties op
reeds grote windhalmplanten aan de basis
van het resistentieverhaal. Deels bestreden
planten die zich toch verder uitzaaien …
Resistente windhalm vinden we nu op zandige gronden vanaf Doornik in een rechte
lijn richting Nijvel.
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Flufenacet is een werkzame stof die tegen
de moeilijkste grassen zeer sterk scoort.

Als teler heb je naargelang de draagkracht
van het perceel enkele keuzemogelijkheden.
Na zaai. Chloortoluron is in wintertarwe
geen standaardherbicide omdat deze
ureumverbinding niet op alle rassen kan
worden toegepast … althans niet aan de
volle dosering. Daarom raadpleeg je best
een gevoeligheidslijst of vraag je info aan
je fytohandelaar. Wanneer een dosering

Tabel 1. Enkele belangrijke werkzame stoffen en hun werkingsgraad
Diflufenican

Benflubutamide Picolinafen

Flufenacet

Pendimethalin

Prosulfocarb

Isoxaben

Avadex
Factor

Tri-allaat

Vele namen

Chloortoluron

Vele namen
(zie tabel 2)

Beflex

Bestanddeel van
Ponthos en Quirinus

Vele namen
(zie tabel 2)

Stomp Aqua

Defi

AZ

✱✱

✱✱

✱

✱

✱

✱✱ ✱

✱✱

✱✱

—

✱ ✱ (✱)

✱ (✱)

✱ ✱ (✱)

✱ (✱)

✱✱ ✱

✱✱

✱✱

—
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Werkzame stof
Handelsnaam

Onkruidgrassen

co

Duist

Windhalm

✱✱ ✱

Straatgras

✱ ✱ (✱) ✱ ✱ ✱

✱ ✱ (✱)

✱ ✱ (✱)

✱ (✱)

✱✱ ✱

✱ ✱ (✱)

✱✱

—

Raaigras

✱✱

✱ ✱ (✱)

✱

✱

✱

✱✱

✱ ✱ (✱)

✱ ✱ (✱)

—

—

✱✱ ✱

✱ (✱)

✱ (✱)

✱ (✱)

—

—

—

✱ ✱ (✱)

✱ (✱)

—

✱✱ ✱

✱✱ ✱

✱ ✱ (✱)

✱✱

✱✱

Breedbladige onkruiden
Kamille

Ereprijs
Klaproos

24

Kleefkruid

✱

Kruiskruid

—

Muur

—

—

✱ (✱)

✱✱ ✱

✱ ✱ (✱)

✱

—

✱✱

✱ (✱)

✱✱

✱✱

✱✱

—

—

—

✱✱

✱

—

✱ ✱ (✱)
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✱

✱

✱✱

✱ ✱ (✱)

—

✱✱

✱ (✱)

✱ ✱ (✱)

—

—

—

✱✱

—

✱✱

Tabel 2. Overzicht van enkele middelen op basis van flufenacet.
Een totaaloverzicht vind je op Fytoweb.

Herold

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
Liberator

100g/l

0,48 l

0,48 l

0,6 l

0,6 l

2,5 l

3l

Pontos

100g/l

240g/l

60 g/l

300g/l

1l

0,5 l

Quirinus

50g/l

240g/l

1l

1l

(1) dosering (l/ha) in VO (vooropkomst) en NO (na-opkomst), flufenacet slechts één toepassing per teelt
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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.
Na zaai. Een preventieve toepassing van
het middel is dus interessanter dan wanneer het zou worden toegepast op al iets
grotere duistplantjes van twee blaadjes.
Vandaar dus ook de betere slaagkans na
het zaaien. Liberator (flufenacet en diflufenican), Quirinus en Pontos (flufenacet
en picolinafen) en Malibu (flufenacet en
Stomp Aqua) hebben een toelating na
zaai. Je kan ook kiezen voor Sunfire
(flufenacet), maar die moet je nog
zelf aanvullen met Toucan of Beflex.
Avadex Factor toevoegen aan vernoemde middelen geeft zeker een
extra meerwaarde. Je kan eventueel ook starten met chloortoluron
of Avadex Factor, aangevuld met
Beflex of Toucan en nadien een correctie met flufenacet in na-opkomst.
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1-2 bladstadium. Wanneer op deze gronden gewacht wordt tot na de opkomst
(vanaf 1 blad ), dan zullen alle flufenacetcombinaties een goed resultaat garanderen: Herold SC 0,6 l, Liberator 0,6 l, Quirinus 1 l, Fence 0,5 l + Toucan 0,3 l en Malibu
2,5 à 3 l. Pontos is na de opkomst slechts
toelaten aan 0,5 l en moet dus aangevuld
worden met Stomp Aqua of Toucan. Een
andere mogelijkheid is een enkelvoudige
toepassing van Toucan 350 ml ofwel Defi
4,5 l + AZ 150 ml.

Een jong kiemstengeltje is heel kwetsbaar.
Daarom is veel neerslag tijdens de kieming
van het zaad heel nadelig. Het gevaar voor
een gewasreactie is des te groter wanneer
het zaad heel oppervlakkig of zelfs blootligt.
Van alle bodemherbiciden moet je het
meest opletten wanneer Stomp Aqua of
Malibu gebruikt wordt op blootliggende
zaden. Maar ook Defi, flufenacet en Avadex
Factor kunnen de kiemstengeltjes sterk
afremmen. Diflufenican, picolinafen en
benflubutamide zorgen voor een paarswitte verkleuring, een typisch symptoom
van deze middelen. Maar deze middelen
worden ook bijna steeds gemengd met flufenacet waardoor gevaar blijft bestaan. In
de polders waar vaak vele zaden blootliggen, heb je eigenlijk geen andere keuze:
selectiviteit prijsgeven voor betere bestrijding van duist … n
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Onkruidbestrijding
in de polders
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beperkt blijft tot maximum 750 g werkzame stof, dan kan je chloortoluron wel
‘veilig’ toepassen op alle rassen. Chloortoluron is sterk tegen de meeste grassen en
ook tegen kamille en muur. Maar om te
slagen moet je chloortoluron aanvullen
met Beflex of Toucan. Anderzijds zijn
Liberator 0,6 l, Malibu 2,5 à 3 l, Pontos of
Quirinus 1 l interessante troeven tegen
moeilijke grassen. Je kan ook zelf een
menging maken van bijvoorbeeld 0,48 l
Sunfire (flufenacet) en 0,3 l Toucan of 0,3 l
Beflex. Wanneer je last hebt van raaigras,
dan is Defi een extra troef. Defi dan wel
combineren met AZ, Toucan of Beflex.
Ook Jura (de combinatie van Defi en diflufenican) is een optie. Bij alle vernoemde
middelen kan je AZ toevoegen om het
spectrum tegen breedbladige onkruiden te
verbreden.

Blootliggend zaad

en

Mailbu

500 g/l
400 g/l

nd

Diflufenican

bo

Middel

men) combineren met Toucan of Beflex.
Pontos is na de opkomst slechts toelaten
aan 0,5 l en moet dus aangevuld worden
met een partner. Alle vernoemde combinaties mag je combineren met 1,2 l Axial, dit
middel heeft een contactwerking tegen
(niet-resistente) duist. Bij flufenacet en
Axial kan eventueel nog eens extra 2,5 l
Defi toegevoegd worden, maar dan moet je
een ‘beetje’ selectieve werking prijsgeven …

1-2 bladstadium. Je kan ook wachten tot
het 1 bladstadium en dan best Herold SC
0,6 l, Liberator 0,6 l, Quirinus 1 l, Malibu
2,5 à 3 l of flufenacet (meerdere handelna-

Behandelen op blootliggend zaad kan
groeimisvormingen veroorzaken.
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