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Na regen komt zonneschijn
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Wees aandachtig
voor plantenziekten
Met een gemiddelde neerslaghoeveelheid van 100 liter water per vierkante meter en uitschieters her en der
kan het contrast met mei 2020 niet groter zijn! Toen werd er gesmeekt om een beetje regen, nu konden de
percelen de soms grote hoeveelheden neerslag op korte tijd maar moeilijk verwerken. Noodgedwongen
uitgestelde spuitwerkzaamheden moeten worden ingehaald. De vochtige omstandigheden in combinatie
met oplopende temperaturen vragen nu onze volle aandacht voor ontwikkeling en uitbreiding van
plantziekten. Er is dus werk aan de winkel.
Evert Van Crombrugge en Geert Verhiest, Sanac Fyto
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Gewasbescherming

Tarwe
De aren komen eraan

er

Gewasreactie na een T1-behandeling in
een perceel waar al roest aanwezig was.

Bo

een heel goede genezende werking op
gele roest en reeds een week na de
behandeling zie je de gele puistjes
opdrogen. Wanneer je tijdig ingreep en
er nadien nog nieuwe bladeren tevoorschijn komen, zijn er zeker geen nadelig gevolgen voor de opbrengst. Maar
wanneer gele roest voorkomt op het
laatste blad, dan blijven de littekens
aanwezig tot aan de oogst. Een
T0-behandeling op gevoelige rassen
was dit jaar dus wel zinvol. ->
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De slechte weersomstandigheden en
aanhoudende regen maakten dat veel
telers er niet in geslaagd zijn begin mei
de eerste ziektebestrijding (T1) uit te
voeren. In sommige gevallen kon dit
pas eind mei gebeuren. Voor gele roest
waren de omstandigheden voor
sporulatie en verspreiding anderzijds
ideaal. Vooral op de meer gevoelige
variëteiten komt dit vandaag tot uiting.
Percelen die geen T0-bespuiting kregen en er ogenschijnlijk gezond bij
stonden, vertonen na de toepassing
van de T1-bespuiting de typische ‘gele
kringen’ die duiden op de reeds eerdere
aanwezigheid van gele roest.
Gelukkig hebben de meeste triazolen

Een behandeling geneest snel
aanwezige roest, maar na een
behandeling op gevoelige rassen zie
je nadien wel nog de littekens.

en

Gele roest steekt de kop op

bo
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De aren van de vroege rassen zijn
ondertussen al tevoorschijn gekomen.
In de meeste rassen zien we nu een
gezwollen bladschede, en ook hier zullen heel binnenkort de aren beginnen
te schuiven. Het is dus uitkijken naar
de allerlaatste behandeling in wintertarwe. Een behandeling die de aar zal
beschermen, maar vooral ook de laatste bladeren.

Septoriavlekken met de typische
zwarte sporen. Straks ook op
het laatste blad?

Tabel 1. Overzicht van de meest gebruikte aarfungiciden
Triazole 1

1,5 l

Prothioconazole 130 g

Aviator Xpro

1,25 l

Prothioconazole 150 g

Skyway Xpro

1,25 l

Prothioconazole 100 g

Tebuconazole 100 g

Bixafen 75 g

Evora Xpro

1,25 l

Prothioconazole 100 g

Tebuconazole 100 g

Bixafen 75 g

Variano Xpro

1,75 l

Prothioconazole 100 g

Librax

1,5 l

Priaxor + Caramba

1l+1l

Metconazole 60 g/l

Fluxapyroxad 75 g/l

Velogy Era

1l

Prothioconazole 150g/l

Benzovindiflupyr 75 g/l

Elatus Plus + Plexeo 60 pack

0,75 l + 1,125 l

Metconazole 60 g/l

Benzovindiflupyr 100g/l

Ceratavo Plus / Plexeo 60 pack

0,75 l + 1,125 l

Metconazole 60 g/l

Benzovindiflupyr 100g/l

Gigant

1l

Prothioconazole 150 g

Isopyrazam 125 g

Aquino
(50g/l fenpicoxamid)

1.5l

… + SDHI-remmer
(type soletanol)
… + strobilurine en
triazole

co
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Dosis

Ascra Xpro
Keynote Xpro
Veldig Xpro

Triazole 2

SDHI

Strobilurine

Bixafen 65 g
Fluopyram 65 g
Bixafen 75 g

Bixafen 40 g
Metconazole 60 g

Fluoxastrobin 50 g/l

Fluxapyroxad 62,5 g
Pyraclostrobin 150 g/l
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Ook beschermen tegen
fusarium en bruine roest
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Behandelen bij 80%
aarschuiven
Nog te veel leeft de gedachte dat voor
de aarbehandeling ook de volledige aar
door het fungicide moet geraakt worden. Het meest ideale tijdstip is echter
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Afhankelijk van de weersomstandigheden de komende weken kunnen ook
bruine roest en fusarium voor problemen zorgen. Bruine roest komt vooral
voor bij warm weer in juni. Bovendien
zijn er grote rasverschillen. Infectie van
de aren door fusarium is vooral gevaarlijk wanneer het tijdens de bloei regent
of er lange perioden van bladnat zijn.
De aarpakketjes staan op dat moment
immers open voor de bestuiving waardoor de schimmelsporen dankzij het
aanwezige vocht in de aren kunnen
‘infiltreren’. Gelukkig werken de
meeste huidige middelen zeer goed
tegen deze belagers.

Aardappelen
Alert zijn voor aardappelplaag

en

een behandeling tijdens het aarschuiven. De toegepaste middelen werken
immers zeer systemisch waardoor een
aar bij het schuiven eveneens het fungicide opneemt. Een ‘niet-geraakte’ aar
is dus wel degelijk ook ‘geraakt’.
Daarnaast bestaat bij een te late
behandeling het risico dat het interval
tussen de twee behandelingen te groot
wordt. Triazolen hebben een maximale
nawerking van vier weken. Het interval
tussen de twee behandelingen mag
dan ook zeker niet groter zijn dan deze
vier weken! Nu de aren schuiven of
reeds aanwezig zijn, zal naargelang de
datum van de eerste bladbehandeling
al dan niet snel moeten behandeld
worden.
Wie al vier weken geleden behandelde
en de aar nog niet ziet tevoorschijn
komen – vooral bij late rassen – kan
opteren voor een split-toepassing:
een basisbehandeling tijdens het
zwellen van de aarschede (T2) met
een basisfungicide en na tien dagen
tijdens de volle bloei een enkelvoudig
triazool (T3).

ht

Vanaf het vroege voorjaar was de aanwezigheid van septoria met de typische
zwarte sporen onderaan het gewas
zichtbaar. Deze bladeren zijn ondertussen afgestorven, maar de wind en
vochtige omstandigheden waren ideaal
voor de verspreiding en sporenkieming
over al de aanwezige bladeren. Op dit
moment lijken de jongste bladeren nog
gezond. De eerste vlekken verschijnen
echter pas zo’n twee weken na de kieming van de sporen. Het is dus maar de
vraag hoeveel sporen ondertussen al
aan het kiemen zijn op het laatste blad.

Vaak te laat

Bo

Septoria meest gevreesd
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Ideale stadium om
te behandelen is
vóór de bloei

T2-combinaties
De carboxamiden (SDHI-remmers) zijn
de standaardmolecule voor de T2-toepassing (tabel 1). Ze hebben een lange
nawerking en versterken de fotosyn
thesecapaciteit van het gewas waardoor
het langer vitaal groen blijft (greeningeffect). De werkingswijze van deze
groep zit dicht bij deze van de strobilurines. Hierdoor is er dus ook zeker gevaar
voor resistentie. Daarom wordt deze
groep niet solo aangeboden maar wel in
combinatie met een sterk triazool.

De actuele situatie te velde en de huidige weersomstandigheden vereisen
alertheid. Zeer vroege aardappelen die
binnenkort de rijen sluiten zonder een
eerste plaagbestrijding wegens de
hevige regenval, vochtige grond met her
en der nog water tussen de ruggen, hoge
luchtvochtigheden en temperaturen
rond 20 °C vormen immers een gevaarlijke situatie voor de ontwikkeling en
verspreiding van de aardappelplaag. De
eerste meldingen van plaag op afvalhopen en aardappelopslag zijn hier het
bewijs van. Via deze infectiebronnen
kan makkelijk verspreiding naar reeds
bovenstaande percelen plaatsvinden.
Anderzijds vinden phythophthorasporen, wanneer ze latent op poters aanwezig zijn, onder deze omstandigheden de
perfecte omstandigheden om actief te
worden en bovenkomende aardappelplanten vanaf een reeds jong stadium te
infecteren. Een scenario waarmee we in
2017 geconfronteerd werden en liever
niet aan terugdenken.

Dubbele aanpak bij de start
is vereist
Een goede start is het halve werk. In
gevaarlijke situaties, zoals die zich
momenteel voordoen, is het belangrijk
om vanaf de eerste bespuiting eventueel aanwezige plaagsporen aan te pakken zodat ‘plaagvrij’ kan gestart worden. Daarnaast moet het (snel)
groeiende gewas ook voldoende lang
preventief beschermd worden.

Gewasbescherming

Nawerking en bescherming van
nieuwe groei. Kort na de opkomst
groeit een aardappelgewas zeer snel,
‘soms zelfs twee dagen per dag’. Met

Middelen die hoog scoren bij de nieuwe
groei zijn de beste spelers voor de vroege
behandelingen wanneer in het begin het
loof ‘twee dagen per dag groeit‘.

middelen doen dit zeer goed: Ranman,
Revus, Infinito en Zorvec Enicade.
Nu curatief starten. Al vanaf de eerste
behandeling moet je starten met cymoxanil, omdat deze werkzame stof een
goede terugwerking heeft en dus ook
meer zekerheid biedt. Op percelen waar
de aardappelen al snel beginnen te
groeien, moet je kiezen voor een combinatie van cymoxanil met een middel
dat de nieuwe groei beschermt. Op zeer
grote aardappelen die neigen tot sluiten
van de rijen worden de twee bovenstaande eigenschappen best gecombineerd met een antisporulerende werking die eventuele sporenvorming
stopt. Volgende middelen hebben deze
eigenschap: Zorvec Enicade, Acrobat,
Orvego Star (+ Dash), Valbon, Valis,
Banjo Forte, Proxanil, Infinito.
Tabel 2 geeft een voorbeeld van mogelijke combinaties of middelen in functie van de gewasgrootte. n
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een bespuiting moeten niet alleen
reeds aanwezige bladeren, maar ook
nog te ontluiken bladeren beschermd
worden. Sommige middelen die worden toegepast op een bladknop of op
een pas ontloken blaadje kunnen nog
een beetje meegroeien. Deze eigenschap is zéér belangrijk in het begin
van de gewasontwikkeling. Volgende
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Terugwerking of curatief. Wanneer
een spore op het blad kiemt, dan
groeien korte tijd nadien de schimmeldraden in het blad zelf. Wanneer dit
nog maar pas gebeurd is, kunnen
enkele middelen deze binnengedrongen plaagspore ‘terugroepen’. De werkzame stof cymoxanil werkt maximaal
48 uur terug. Deze werkzame stof is
beschikbaar in vele handelsmiddelen
(tabel 2). Vergeet niet dat cymoxanil
maar een drietal dagen nawerkt, de
andere component of mengpartner
zorgt voor de beschermende werking
en nawerking. Enkele andere spelers
hebben een heel beperkte terugwerkende kracht: Acrobat, Orvego Star (+
Dash), Banjo Forte, Valbon, Valis, Infinito en Zorvec Enicade.
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Tabel 2. Voorbeeld van enkele goed gekozen combinaties naargelang de situatie

Aardappelen die al een bloempot groot zijn

Aardappelen die neigen op te sluiten

Best starten met
Combinatie Cymoxanil + Mancozeb* 2 à 2,5 kg
Kunshi 0,4 à 0,5 kg
Afenato SC 0,6 l
Cymopur/cymbal + revus 0.6l
Pergovi flex / Amphore flex / Regulance Flex 0.6 kg

Wanneer nog geen behandeling
Revus 0.6 l + Cymopur /cymbal
Ranman Top 0,5 l + Cymopur /cymbal
Infinito 1,6 l + Cymopur / Cymbal
Zorvec Enicade Pack
Pergovi flex / Amphore flex / Regulance Flex 0.6 kg

Wanneer nog geen behandeling
Proxanil 2 l + Ranman Top 0,5 l / Revus 0,6 l
Infinito 1,6 l + Cymopur / Cymbal
Zorvec Enicade Pack

co

Aardappelen die nu beginnen opkomen

© FOTO’S: TWAN WIERMANS

Nadien
Zorvec Enicade Pack
Revus 0,6 l (+ Cymopur / Cymbal)
Infinito 1,6 (+ Cymopur / Cymbal)
Pergovi flex / Amphore flex / Regulance Flex 0.6 kg
Kunshi 0,5
Afenato SC 0,6
Valbon 1,6 / Acrobat 2 / Valis M 2,5 / Orvego Extra 2,5 + Cymopur / Cymbal
Banjo Forte 1 (+ Cymopur / Cymbal )
Orvego Star 0,8 (+ Cymopur / Cymbal )

*vele handelsnamen
Cymopur 35%: 0,26 à 0,32 kg – Cymbal 45%: 0,2 à 0,25 kg
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