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Afwerken onkruidbestrijding
en aandacht voor insecten
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Gewasbescherming
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Afspuiten bieten
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Door de regen van begin juni, gevolgd door mooi zomerweer,
groeien de gewassen in sneltempo. Tijd om de onkruidbestrijdingen
en -correcties af te werken vooraleer de gewassen te groot worden.
Ook de insectenpopulaties nemen met het mooie weer snel toe.
Volg ze dus aandachtig op.
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De vroeg gezaaide bieten zijn ondertussen afgewerkt en zullen weldra volledig ‘toe’ liggen. In de later gezaaide
percelen beginnen de bladeren elkaar
in de rij te raken, maar is er toch nog
redelijk wat ‘blote grond’. Indien deze
percelen proper staan en er geen herkieming van onkruiden is, kunnen deze
bieten worden afgespoten met een
bodemmiddel (Frontier Elite, Dual
Gold, Centium + Frontier) om voldoende nawerking te garanderen. In
sommige gevallen is er herkieming van
melganzenvoet, waardoor het nodig is
om voorgaand nog een aparte FARbespuiting uit te voeren.
Doorlevende onkruiden zoals distels
(akker- en melkdistel) en haagwinde
worden best in een aparte bespuiting
aangepakt. Distels zijn goed te bestrijden met een hoge dosering Matrigon
in combinatie met olie. Haagwinde kan
worden geremd of verbrand met een
hoge dosering Safari net voor het sluiten van de rijen, zodat de bieten er
daarna snel overheen groeien. Van een
volledige bestrijding is er echter geen
sprake. Indien we te maken hebben
met akkerwinde (zie foto hierboven) is

Links akkerwinde met roze bloem,
rechts haagwinde met witte bloem.
er geen werking van Safari en is er geen
bestrijding mogelijk.
Indien er geen zaadcoating met een
neonicotinoïde werd gebruikt, moeten
de bieten worden beschermd tegen
virusoverdracht door luizen tot de percelen toe liggen. Pas daarom bij het
afspuiten van de bieten of in een aparte
bespuiting een systemisch insecticide
toe met voldoende nawerking (zie
tabel 1).
Om boorgebrek in het verdere verloop
van het groeiseizoen te voorkomen,
wordt bij het afspuiten van de bieten of
een afsluitende insecticidebehandeling ->
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Tabel 1 Systemische luizenmiddelen in bieten
Dosis

Toepassingen

werking

Teppeki

0,14 kg

1

maagwerking

Movento

0,45-0,75 l

2

maagwerking

Closer

0,2 l

1

maagwerking
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Dankzij de (soms overvloedige) neerslag is de onkruidbestrijding in de

delen is in functie van de aanwezige
onkruidflora (zie tabel 2). Ook de
doseringen zijn in functie van de
grootte van de onkruiden en de weersomstandigheden.
Bij gebruik van Titus moet er steeds
een uitvloeier worden toegevoegd (bijvoorbeeld Trend 200 à 300 ml) om een
goede werking te garanderen. Tegen
doorlevende onkruiden zoals haagwinde zijn twee behandelingen (2 x
40 g) met een tussentijd van tien dagen
aangeraden. Titus kan veilig worden
gemengd met de plaagbestrijding
indien er wordt gekozen voor een poedervormig plaagmiddel, teneinde een
gewasreactie te vermijden. Enkele
vloeibare plaagmiddelen zoals Ranman Top kunnen wegens hun specifieke adjuvanten eveneens met Titus
worden gemengd.
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Onkruidcorrectie aardappelen

aardappelen over het algemeen zeer
goed geslaagd. Toch is er op sommige
percelen nog herkieming van onkruiden. Indien er een correctie in naopkomst nodig is, zijn Titus en Metribuzin/Sencor (onder verschillende
handelsnamen) de enige twee erkende
herbiciden die nog kunnen worden
gebruikt. De keuze voor een van de
twee of een combinatie van beide mid-

bo

best boor onder de vorm van een bladmeststof toegevoegd. Een andere
mogelijkheid voor boorbemesting is
strooien onder vaste vorm, al dan niet
in combinatie met andere voedingselementen (bijvoorbeeld kieseriet).

rig

Nieuwe kieming van duivenkervel na toepassing van bodemherbiciden
bij aardappelen.

Tabel 2 Werking middelen voor onkruidcorrectie in aardappelen
Titus

Metribuzin

Titus + Metribuzin

G

MG

ZG

Kleefkruid

G

R

G

Muur

G

ZG

ZG

Hondspeterselie

G

MG

G

Herik

ZG

MG

ZG

Perzikkruid

G

MG

ZG
MG
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Onkruid
Kamille

MR

MG

Zwaluwtong

Melganzenvoet

G

G

ZG

Bingelkruid

MR

G

ZG

Duivenkervel

MG

ZG

ZG

Varkensgras

R

MR

MR

R

MR

MR

MG

R

MG

Zwarte nachtschade
Haagwinde
Melkdistel

G

R

MG

Akkerdistel

G

R

G

Akkerwinde

R

R

R

R: resistent, MR: matig resistent, MG: matig goed, G: goed, ZG: zeer goed
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De coloradokever is de laatste jaren
uitgegroeid tot een van de meest
gevreesde belagers in de aardappelteelt. De eerste poppen zijn in het
voorjaar ontwaakt en hebben zich grotendeels gevoed op opslagplanten,
waar ook de eiafleg plaatsvindt. In
sommige gevallen zijn enkele kevers
direct in aardappelpercelen terechtgekomen en daar reeds waargenomen
(zie foto hieronder). Het is echter
vooral vanop deze opslagplanten dat
de tweede generatie binnenkort
migreert naar de aardappelpercelen,
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Coloradokevers zijn er weer ...

Doorlevende onkruiden
in tarwe

er
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Met het verschijnen van de aren in de
tarwe zien we op sommige percelen nu
ook doorlevende onkruiden zoals distels, veenwortel, haagwinde en akkerwinde boven het gewas uit komen (zie
onderstaande foto). In dit stadium van
de tarwe en na de bloei zijn er geen
toepassingen erkend om doorlevende
onkruiden te bestrijden. In vroegere
tijden was een pre-harvest-bespuiting
met glyfosaat een vaak voorkomende
toepassing. Maar ook dit is niet meer
toegelaten. Wie deze onkruiden nog
wil bestrijden, kan dit na de oogst op
de stoppel doen met een combinatie
van glyfosaat en groeistoffen. Hou er
rekening mee om de verhouding glyfosaat-groeistof steeds 3/1 of 2,5/1 te
houden, om problemen in de tank te
vermijden. Vermits groeistoffen een
nawerking hebben, wacht je best
enkele weken na de toepassing om
breedbladige groenbemesters (zoals
gele mosterd) in te zaaien. n

troïden, zodat de natuurlijke vijanden
kunnen worden gespaard. Controleer
het gewas zeker ook steeds op de eventuele aanwezigheid van perzikluis en
vuilboomluis, zodat het juiste middel
kan worden gekozen. De erkende
insecticiden vind je in tabel 3. Hou er
rekening mee dat Antilop SG en
Gazelle SG niet erkend zijn voor
gebruik in Wallonië. Teppeki en
Movento hebben enkel een werking
tegen luizen. Bovendien mag Movento
pas worden ingezet na de bloei.
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waarna de cyclus opnieuw begint. In
het kader van IPM is het daarom ook
zeer belangrijk dat opslagplanten uit
afvalhopen en andere teelten verwijderd worden. Voorkomen is immers
beter dan genezen.
De kevers moeten worden bestreden
indien er zichtbare vraatschade is of als
er larven worden waargenomen. Het
zijn immers vooral de larven die op
korte tijd veel blad kunnen wegvreten.
De bestrijding moet gebeuren met een
selectief insecticide en niet met pyre-

Bo

Vroege invasie van de coloradokever op een jonge aardappelplant.

Mavrik

Dosis

Aantal
Wachttijd
toepassingen

Perzikluis

Vuilboomluis

Colorado
kever

0,3 l

1

✷✷

✷✷

niet erkend
-

14 dagen

Teppeki

0,16 kg

2

14 dagen

✷✷✷

✷✷✷

Tracer

50 ml

1

14 dagen

-

-

✷✷✷

Coragen

50 ml

1

14 dagen

-

-

✷✷✷

Movento

0,75 l

4

14 dagen

✷✷✷

✷✷✷

-

-

-

✷✷✷

✷✷✷

niet erkend

Boravi WG

1 kg

1

-

Antilop/
Gazelle*

0,25 kg

2

14 dagen

* Enkel in Vlaanderen erkend

✷✷✷
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Tabel 3 Erkende insecticiden tegen luizen en kevers

Haagwinde kruipt omhoog in het gewas.
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