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Een geslaagde
onkruidbestrijding in mais
vraagt aandacht
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Een geslaagde onkruidbestrijding brengt de laatste jaren best wel wat voorbereiding en zorgen
met zich mee. Moeilijke weersomstandigheden en beperkingen rond het gebruik van
terbuhylazin zijn niet bepaald voordelig. Naast een complexe flora van breedbladige onkruiden
en zomergrassen, krijgen we nu ook steeds meer te maken met doorlevende onkruiden zoals
haagwinde en melkdistel. Ook aardappelopslag zien we de laatste jaren massaal tevoorschijn
komen. Daardoor beseffen telers dat één behandeling vaak niet meer volstaat. Vooral wanneer
haagwinde voorkomt, kies je best voor een gesplitste toepassing. Met een heel ruim aanbod van
maisherbiciden kan je gelukkig ook heel veel combinaties maken.
Evert Van Crombrugge en Geert Verhiest, Sanac Fyto
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Gebruik een zo breed
mogelijk schema en
behandel op jonge
grassen.
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De grootste meerwaarde van terbuthylazin is vooral de versterkende
kracht die hij heeft op vele andere
componenten. Dankzij terbuthylazin
kunnen we grote onkruiden bestrijden
en vooral straatgras, muur en bingelkruid worden dankzij terbuthylazin
heel goed aangepakt.
Terbuthylazin zorgt ook voor een snellere werking van een gebruikte combinatie. Het weglaten van terbuthylazin
heeft dus consequenties: een minder
goede werking op grotere onkruiden,
een tragere werking en mogelijk een
minder goede bestrijding van straatgras of bingelkruid. Om die reden
wordt nu volop gekozen voor een vierledige combinatie.

bo

Meerwaarde van terbuthylazin

ductie van deze ‘exotische‘ grassen
komt vooral via de wereldhandel van
veevoeder, landbouwgrondstoffen,
vogelzaad … We moeten in de opbouw
van een herbicidencombinatie dus
rekening houden met meerdere van
deze onkruidgrassen. Gebruik dus best
een zo breed mogelijk schema en
behandel op jonge grassen. ->

ht

Mais is een tropische plant die houdt
van warm en droog weer. Het spreekt
voor zich dat we voorzichtig moeten
omgaan met herbiciden, want
maisherbiciden zijn nu niet altijd de
meest zachte middelen. Immers, alle
herbiciden worden door de maisplant
opgenomen en mais moet op zijn beurt
deze stoffen zelf kunnen afbreken – zo
niet dreigen ‘vergiftigingsverschijnselen’. Het veiligste scenario is dus
behandelen wanneer de maisplantjes
een groene bladkleur hebben. Dit wijst
op een voldoende gehalte aan bladgroen of chlorofyl die de planten nodig
hebben voor de fotosynthese. Je moet
dus vooral opletten wanneer je behandelt bij koud weer of op een waterverzadigde grond en er geen groei in het
gewas zit … Daarnaast is het ook
belangrijk om te behandelen op een
voldoende jong gewas. Enerzijds zijn
de onkruiden nog in een kleiner stadium en makkelijker te bestrijden,
anderzijds geldt de regel hoe groter de
maisplant, des te meer herbiciden ze
opneemt en dus moet zien af te breken.

van terbuthylazin heeft de samenstelling en positionering van vele schema’s
duidelijk een andere wending gegeven.
Combinaties op basis van terbuthylazin zijn nog steeds mogelijk, maar in
vele gevallen moeten telers kiezen voor
een terbuthylazinvrij schema.
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Tijdig behandelen
op gezonde mais

ig

Hou rekening met vele soorten
gierstgrassen

Beperkingen rond het gebruik
van terbuthylazin
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Sinds november 2015 geldt de verplichting om een met gras begroeide
bufferstrook van 20 meter ten opzichte
van oppervlaktewater aan te leggen
indien je voor de onkruidbestrijding in
mais gebruikmaakt van terbuthylazinhoudende producten (TBZ). Met
ingang van 9 maart 2021 zijn daarbovenop ook de maximumresidugehalten
(MRL’s) voor terbuthylazin herzien.
Belangrijkste gevolg hiervan is dat de
wachttijd voor het inzaaien van een
aantal gewassen, bestemd voor veevoeder, korter geworden is (tabel 1).
Voornamelijk voor de inzaai van (tijdelijk) gras na de maisoogst zou dit een
probleem kunnen worden.
Al deze beperkingen rond het gebruik

Hanenpoot, naaldaar en vingergras
behoren ondertussen tot de klassieke
onkruidflora in mais. Stekelige hanenpoot, kale gierst en Zuid-Afrikaanse
gierst zijn zogenaamde nieuwkomers
die zich ook snel uitbreiden. De intro-

Tabel 1. Wachttijd inzaai gewassen na mais
bij gebruik van terbuthylazin (TBZ)
Gewas na de maisoogst

Tijd tussen de behandeling met
TBZ en de aanplant volgend gewas

Mais, miscanthus, sorghum, luzerne

Geen

Groenbedekker en tussenteelt (niet bestemd voor dierlijk en/of
humane voeding)

Geen

Bieten, aardappelen, cichorei, grasland-weiland, raaigras en granen
(tarwe, gerst, rogge, spelt, triticale, zoete mais, haver …)

120 dagen

Wortel- en knolgroenten (rode biet, wortelen, pastinaak, knolselder,
radijs, koolraap, raap, knolselder, schorseneer, mierikswortel ...),
wortelpeterselie en knolkervel

120 dagen

Andere teelten (vlas, stamslabonen, erwten, bonen ...)

12 maanden
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Triketone
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ALS-remmer
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Extra tegen breedbladigen of haagwinde
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Bodemherbicide (=TBZ)

woordelijk voor het grootste deel van
de werkingsgraad tegen een brede
reeks van grasachtige en breedbladige
onkruiden. Deze middelen blokkeren
de werking van een enzym dat tussenkomt in de aanmaak van bladgroen.
Als gevolg daarvan verliest het bladgroen zijn bescherming tegen zonnestralen waardoor het onkruid zal verbleken en vervolgens zal afsterven. Na
meer dan een week worden gevoelige
onkruiden wit en sterven ze af. Triketonen hebben eveneens een nawerking.
Hoewel deze werkzame stoffen tot
dezelfde chemische groep behoren, zijn
er toch verschillen in het werkingsspectrum en ook in de werkingsgraad.
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Maak complete schema’s
door te combineren volgens
de regel van vier

Dual Gold, Frontier Elite, Stomp Aqua
en Successor de basis die ervoor zorgt
dat bij voldoende neerslag vele onkruiden niet meer zouden kiemen. Daarenboven hebben deze middelen een versterkende werking op andere
componenten van de combinatie, al is
terbuthylazin toch de beste booster.
Alle vernoemde middelen zijn afhankelijk van voldoende bodemvocht,
maar niets breekt meer bodemherbicide af dan de zon. Droogte en veel zon
na de toepassing is dus zeer nadelig
voor de nawerking.
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Wanneer je de mogelijkheden voor
onkruidbestrijding na opkomst
opzoekt via het Fytoweb, dan tel je
meer dan honderd middelen. Opvallend is het aantal verschillende handelsnamen voor eenzelfde werkzame
stof. Daarenboven heb je ook nog vele
kant-en-klare mengingen. Algauw zie je
dan het bos door de bomen niet meer.
Om een schema te maken, moet je
middelen dan ook logisch mengen
(figuur 1). Complete schema’s bevatten
naast een bodemherbicide steeds een
triketone en eveneens een ALS-remmer met grassenwerking. Maar een
heel compleet schema krijg je wanneer
je daar nog eens een extra component
aan toevoegt tegen breedbladigen
(Peak, Kart, Callam, Casper, Banvel,
Onyx, Xinca).

Bodemherbicide
Het is noodzakelijk dat na een behandeling er ook voldoende nawerking
aanwezig is om nakieming te voorkomen van vooral zomergrassen en
enkele breedbladigen. Daarom vormen

18

Boer&Tuinder • 20 mei 2021

Bodemherbicide zonder terbutylazine
Dual Gold, Lecar
Frontier Elite
Successor
Stomp Aqua
Bodemherbicide met terbutylazin
Aspect T, Andes, Promess:
flufenacet + terbuthylazin
Akris: Frontier Elite + terbutylazin
Gardo Gold, Gardoprim, Primagram: Dual
Gold + terbuthylazin

Triketone
Sulcotrione: Zeus, Supporter, Sulcogan,
Nicogan, e.a.
Mesotrione: Callisto, Temsa SC, Lumica,
Starship, Osorno, e.a.
Tembotrione: Laudis OD, Laudis WG, Videl WG
Combinatie van triketone met andere middelen
Camix: Dual Gold + Callisto
Elumis : Callisto + nicosulfuron
Calaris : Callisto + Terbutylazin
Capreno TCMax: Laudis + thiencarbazone

ALS-remmers
Deze middelen remmen de aanmaak
van een enzym dat verantwoordelijk is
voor de aanmaak van aminozuren.
Wanneer deze noodzakelijke aminozuren niet meer worden aangemaakt,
stopt de groei en begint het onkruid te
vergelen (dwerggroei). Naast een grassenwerking hebben deze middelen ook
een versterkende werking tegen breedbladigen.
Werking tegen grassen en breedbladigen
Nicosulfuron: Samson OD, Kelvin, Accent,
Victus
Foramsulfuron: Equip
Monsoon active TCMax, Banteng TCMax:
Equip + Thiencarbazone
Maister Power TCMax: Equip + Thiencarbazone
+ iodosulfuron
Werking tegen breedbladigen

Triketonen
Deze groep van middelen is verant-

Peak
Primus

Gewasbescherming

Toevoeging van deze middelen geeft
een extra boostereffect aan de effectiviteit en snelheid van werking. Bovendien hebben deze middelen vaak een
specifieke en sterke werking tegen
moeilijk te bestrijden of doorlevende
onkruiden (bijvoorbeeld haagwinde,
kamille en aardappelopslag). De keuze
van de juiste ‘extra’ gebeurt dan ook in
functie van het aanwezige onkruid
(tabel 2).

nd

Extra’s

Tabel 2. Middelenkeuze in functie van moeilijke onkruiden
Keuze van extra

Kamille

Peak

Zwaluwtong

Kart

Doornappel

Matrigon

Varkensgras

Dicamba houdende combinatie (Callam, Casper, Banvel)

bo

Onkruid

Dicamba houdende combinatie (Callam, Casper, Banvel)

Veenwortel

Dicamba houdende combinatie (Callam, Casper, Banvel)

Xinca (bromoxynil) (gebruik tot 17 september)
Onyx (pyridaat)
Bromotril SC (bromoxynil) (gebruik tot
17 september)
Auxo: bromoxynil + tembotrione
Nagano: bromoxynil + mesotrione

Toevoeging van Onyx als extra geeft op veel breedbladigen een bijna volledige werking

Cichorei-opslag

Basis + Banvel en nadien corrigeren met Matrigon + olie

Distel

Matrigon

Starane-houdende combinatie, Frontier Elite als versterker

er

Aardappelopslag

Tabel 3. Werkingsgraad van de belangrijkste maisherbiciden

Bo

Groeistoffen
Deze stoffen verstoren de groei van
breedbladige onkruiden

en

Perzikkruid
Fotosyntheseremmers
Deze middelen ‘breken’ het chlorofyl, het
pigment dat planten hun groene kleur geeft en
dat nodig is de voor fotosynthese. Zonlicht
activeert nog eens deze werking.

Hanenpoot

Naaldaar

Setaria
Bloedgierst

Setaria
Panicum
Glad vingergras

Breedbladigen

sulcotrione

✱ ✱ (✱)

–

✱

✱

✱

✱✱✱

mesotrione

✱ ✱ (✱)

–

✱

✱

✱

✱✱✱

Combinatie van ALS-remmer en groeistof

tembotrione

✱✱✱

✱✱✱

✱ ✱ (✱)

✱ (✱)

✱✱

✱ ✱ (✱)

Spandis: Dicamba + Nicosulfuron + Prosulfuron
Callam, Frisk: tritosulfuron + dicamba
Kart, Ataco, Cleave : Primus + Starane
Casper: Peak + dicamba
Trevistar: Primus + Starane + Matrigon

ALS-grassenmiddelen

Triketonen
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Fluroxypyr: Starane Forte
Dicamba: Banvel, Dicavel
Matrigon

Opbouw van een compleet
schema

C
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De mogelijkheden van combineren zijn
zeer talrijk en vele wegen leiden tot
succes. De middelenkeuze uit de vier
besproken groepen en de dosering is
dan ook vooral in functie van de aanwezige onkruidflora (tabel 3) en de
weersomstandigheden op moment van
toepassing. Een aantal voorbeelden
van TBZ-vrije schema’s zijn terug te
vinden in tabel 4. ->

nicosulfuron

✱ ✱ (✱)

✱✱✱

✱

✱

✱

✱✱

foramsulfuron

✱ ✱ (✱)

✱✱✱

✱

✱

✱

✱✱

Legenda:

zeer gevoelig

gevoelig

matig gevoelig

weinig gevoelig

niet gevoelig

Tabel 4. Vijf interessante terbuthylazinvrije combinaties
Bodemcomponent

Triketone

ALS remmer

Extra

1

Dual Gold 0,9 l
Frontier Elite 1 l
Successor 1,2 l

Zeus 1 l
Callisto 1 l
Laudis OD 2 l
Laudis WG 0,4 kg

Samson OD 0,5 l

Peak, Primus
Onyx, Xinca
Callam, Casper, Kart
Trevistar, Banvel

2

Dual Gold 0,9 l
Frontier Elite 1 l
Successor 1,2 l

3

Elumis 1,5 l

Camix 1,75 l

Samson OD 0,5 l

Peak, Primus
Onyx, Xinca
Callam, Casper, Kart
Trevistar, Banvel
Peak, Primus
Onyx, Xinca
Callam, Casper, Kart
Trevistar, Banvel

4

Dual Gold 0,9 l
Frontier Elite 1 l
Successor 1,2 l

Capreno 0,2 l

Equip 1,5 l
Samson OD 0,5 l

5

Dual Gold 0,9 l
Frontier Elite 1 l
Successor 1,2 l

Zeus 0,75 à 1 l
Callisto 0,75 à 1 l
Laudis WG 0,3 à 0,4 kg

Monsoon Active 0,75 à 1 l
Banteng 0,75 à 1 l
Maister Power 0,75 à 1 l

Capreno bevat TCMax
en hoeft dus geen extra
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Enkele moeilijke gevallen
Haagwinde

bo

Figuur 2. Dubbele aanpak van haagwinde

er

Knolcyperus

en
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Haagwinde is een warmtekiemer die in de meeste seizoenen (uitgezonderd een zeer warm en vroeg voorjaar
zoals in 2020) pas in juni tot volle groei komt. Hierdoor
staat haagwinde op het moment dat we een gewone
onkruidbestrijding prefereren (3-bladstadium) vaak nog
onvoldoende groot om het onkruid ten volle te raken en
voldoende actieve stof naar de wortelstokken te sturen.
Daarom is het ten zeerste aangeraden om haagwinde in
twee stappen aan te pakken (figuur 2).
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Knolcyperus verspreidt zich ondanks de pogingen tot bestrijding en
indijking jammer genoeg nog steeds. De grote koloniale variatie van
de populatie in ons land werkt het probleem mee in de hand. Zo zijn
er sommige klonen die een verminderde tot totale ongevoeligheid
voor glyfosaat vertonen. Daarnaast zijn sommige klonen resistent
voor ALS-herbiciden (Monsoon/Banteng) en reageren niet alle klonen even sterk op het inwerken van Dual Gold en de bodemwerking
van Frontier Elite. Gelukkig is er geen verschil tussen klonen in
gevoeligheid van contactmiddelen zoals Callisto, Supporter en Onyx.
De middelen in tabel 5 hebben een werking tegen knolcyperus.
Geen enkel van deze middelen op zich heeft een afdoende en complete werking. Bestrijding van knolcyperus is dan ook een verhaal
van volhouding en bestrijding in verschillende stappen. Inwerken
van Dual Gold of een vooropkomstbehandeling met Dual Gold of
Frontier Elite is de basis. Een eerste vroege correctie met Callisto
0,75 l + Onyx 0,75 l + bodemmiddel in het 2-3 bladstadium is een volgende stap. Daarna volgt best nog een afsluitende contactbespuiting
met Callisto 0,75 l + Onyx 0,75 l in het 5-6 bladstadium.

Het eerste moment om haagwinde aan te pakken, is op
het moment van de gewone onkruidbestrijding (T1). Dit
kan door aan de basiscombinatie een extra contactmiddel met haagwindewerking toe te voegen (Kart, trevistar,
peak, Callam ...) of door gebruik van Capreno in de
basiscombinatie. Wanneer in een later stadium de tweedegeneratie haagwinde gekiemd en aanwezig is, moet
een bijkomende correctie (T2) uitgevoerd worden.
Indien de mais niet groter is dan het 6-bladstadium kan
dit met de eerder genoemde middelen. Wanneer de mais
richting 8-blad gaat, kan nog met een voldoende selectief
middel zoals Peak + Trend gewerkt worden. n

Tabel 5. Werking tegen knolcyperus

Voor zaai

Dual Gold

Voorkomt/vertraagt kieming nieuwe knollen

Voor opkomst

Dual Gold

Voorkomt/vertraagt kieming nieuwe knollen

Vroege naopkomst

Na opkomst
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Opmerking

Frontier Elite

Voorkomt/vertraagt kieming nieuwe knollen

Adengo

Bodemwerking

Callisto

Contact- en bodemwerking

Onyx

Afbranding

Adengo

Contact- en bodemwerking

Capreno

Contact- en bodemwerking

Callisto

Contact- en bodemwerking

Onyx

Afbranding
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