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Ziektebehandeling in granen
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Het groeiseizoen is nog steeds volop aan de gang. Echter door de
droogte zien verschillende gewassen sterk af. Dit is onder andere
zichtbaar in de donkere kleur van bijvoorbeeld tarwe. Een felgroene
kleur van het gewas blijft her en der uit. Andere gewassen zoals
tuinbonen hangen eerder slap doordat er weinig water beschikbaar is
met een lage turgordruk in de plantcellen tot gevolg. Om bijkomende
stressfactoren te vermijden, is het uitvoeren van een correcte
ziektebehandeling dus zeer belangrijk.
Frederik Goossens, Sanac Fyto

Actuele situatie op het veld
Dit voorjaar was de druk van gele roest
groot wegens de gunstige omstandigheden. Gele uredosporen kiemen optimaal bij een temperatuur tussen 10 en
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15 °C, een hoge luchtvochtigheid en
hoge lichtintensiteit. Bij gevoelige rassen gebeurde een sterke uitbreiding
naar de bovenste bladlagen. Vanaf de
week van 16 mei bevond het merendeel

van de wintertarwe zich in het laatstebladstadium. Gele roest breidde nog
mild uit, zeker op percelen waar de
druk al hoog was. Dankzij temperaturen hoger dan 25 °C werd de ontwikkeling van gele roest afgeremd. Gevoelige
rassen worden best nog opgevolgd.
Ook bladseptoria breidde verder uit.
Door aanhoudende droogte heeft septoria zich minder kunnen ontwikkelen,
maar bij harde regenbuien bestaat de
kans dat sporen onderaan het gewas
tot boven spatten en daar de bladeren
aantasten. Het voorlaatste en vooral
laatste blad worden best volledig vrijgehouden van bladvlekkenziekte. Deze
zijn namelijk verantwoordelijk voor

Vaak te laat

Tarwe aangetast met bruine roest.

en
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Ideale stadium
om te behandelen
is vóór de bloei
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rassen. De meeste triazolen hebben
echter een goede genezende werking
op gele roest en reeds een week na de
behandeling drogen de gele puistjes op.
Bij tijdig ingrijpen zijn er geen nadelige
gevolgen als nadien nieuwe bladeren
verschijnen. Wanneer gele roest aanwezig is op het laatste blad blijven littekens aanwezig tot aan de oogst. Door
de hoge druk was een T0-behandeling
op gevoelige rassen dit jaar zinvol.

Een behandeling tegen roest geneest, maar bij
gevoelige rassen zie je nadien littekens.

Septoria is het meest gevreesd

ht

een groot deel van de fytosynthese,
voor de opbouw van koolstofketens
(suikers) voor de optimale ontwikkeling van de tarwe. Bij een uitbreiding
van ziekten op deze bladlagen is een
behandeling vereist. Bij zware buien
en tijdens onweersbuien kan een
zware aantasting met bladseptoria
plaatsvinden.
Witziekte breidde sinds midden mei
weinig uit en bleef onderaan in het
gewas. Bruine roest werd nog nergens
in belangrijke mate waargenomen en
wordt verder opgevolgd. Toch moeten
we aandachtig blijven. In gevoelige rassen kan massaal bruine roest opduiken.
Daarnaast kunnen aren worden aangetast door fusarium of aarseptoria.
Spetoria en fusarium hebben regen
nodig om te ontwikkelen, andere ziekten zoals bruine roest en witziekte
hebben een voorkeur voor droog en
warm weer. Ongeacht het weertype
blijft het steeds van groot belang om
tarwe te beschermen. Fusarium leidt
tot vernepen graankorrels die niet kunnen worden geoogst. Daarnaast leidt
fusarium tot de productie van mycotoxines die giftig zijn bij opname door
de mens.
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Gewasbescherming
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Onderin het gewas zie je in percelen
afgestorven bladeren met daarop de
sporen die door de wind op jonge bladeren terecht kunnen komen. Dauw is
hier voldoende voor de sporenkieming, waarna de eerste vlekken na
minstens twee weken zichtbaar worden. Belangrijk is hier om je spuitinterval nooit groter dan vier weken te
houden. Wees bij warm weer tevens
alert voor bruine roest. Vandaag zijn
kleine langwerpige vlekjes van septoria
onderaan aanwezig, maar hoeveel sporen zijn er ondertussen al aan het kiemen op het laatste blad.

Gele roest na T1-behandeling
Zonder T0-behandeling dook gele
roest duidelijk op na het toepassen van
de klassieke T1-bladbehandeling, dit
was des te zichtbaarder in de gevoelige

Aantasting met fusarium geeft vernepen
graankorrels.

De aren komen eraan
De aren van enkele vroege rassen stonden al boven in de week van 9 mei. Uit
een gezwollen bladschede zullen de
aren snel schuiven. Vanaf dan moeten
we uitkijken naar de laatste behandeling in wintertarwe om zowel de aar als ->

Vandaag zijn kleine langwerpige vlekjes van
septoria onderaan aanwezig, maar hoeveel
sporen zijn er ondertussen al aan het kiemen
op het laatste blad?
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Gewasbescherming

het laatste blad te beschermen. Het
laatste blad moet 100% gezond zijn om
maximaal aan fotosynthese te doen en
de gewasopbrengst te maximaliseren.
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Behandelen bij 80%
aarschuiven

Mogelijk behandelingsschema
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T0. Behandeling vanaf 15 april indien gele roest;
T1. Belangrijkste behandeling tegen bladziekten vanaf 5 mei;
T2. Behandeling tegen aarziekten, 3 à 4 weken later tegen fusarium;
T3. Wanneer T2 moet gebeuren bij aarschuiven.

weken. Het meest ideale scenario is
dus twee behandelingen in de maand
mei. Op deze manier vermijden we ‘een
gevaarlijke opening’ in het schema.
Nu de aar aanwezig is of begint te
schuiven, zal naargelang de datum van
de eerdere bladbehandeling al dan niet
snel moeten worden behandeld. Het
meest ideale tijdstip is een behande-
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Nog te vaak leeft de
gedachte dat voor een
aarbehandeling de
volledige aar door het
fungicide moet worden
geraakt.
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Nog te vaak leeft de gedachte dat voor
een aarbehandeling de volledige aar
door het fungicide moet worden
geraakt. Echter is vooral een gezond
laatste blad belangrijk. De toegepaste
middelen werken systemisch waarbij
de aar bij het schuiven het fungicide
opneemt. Een ‘niet-geraakte’ aar is wel
degelijk ‘geraakt’. Zonder een gezond
laatste blad kan zelfs de meest
beschermde aar niet gezond blijven.
Het interval tussen twee behandelingen mag niet groter worden dan vier

ling tijdens het aarschuiven. Wie vier
weken geleden behandelde en de aar
nog niet tevoorschijn ziet komen
– vooral bij late rassen – kan opteren
voor een split-toepassing. Dit is een
basisbehandeling tijdens het zwellen
van de aarschede (T2) met een basisfungicide en na tien dagen tijdens volle
bloei een enkelvoudig triazool (T3).

Tabel 1. Overzicht van de meest gebruikte aarfungiciden
Dosis

Triazole 1

1,5 l

Prothioconazole 130 g/l

py

Ascra Xpro

Triazole 2

SDHI

Aviator Xpro

1,25 l

Prothioconazole 150 g/l

Skyway Xpro

1,25 l

Prothioconazole 100 g/l

Tebuconazole 100 g/l

Bixafen 75 g/l

Evora Xpro

1,25 l

Prothioconazole 100 g/l

Tebuconazole 100 g/l

Bixafen 75 g/l

Variano Xpro

1,75 l

Prothioconazole 100 g/l

Delaro

1l

Prothioconazole 175 g/l

Fandango

1,5 l

Prothioconazole 100 g/l

Librax

2l

Priaxor + Caramba

1,5 l + 1,5 l

Metconazole 60 g/l

Univoq

2 l/ha

Prothioconazole 100 g/l + extra*

Velogy Era

1l

Prothioconazole 150 g/l

Benzovindiflupyr 75 g/l

Gigant

1l

Prothioconazole 150 g

Isopyrazam 125 g

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

co

Strobilurine

Bixafen 65 g/l
fluopyram 65 g/l
Bixafen 75 g/l

Bixafen 40 g/l

Fluoxastrobin 50 g/l
Trifloxystrobine 150 g/l
Fluoxastrobin 100 g/l

Metconazole 60 g/l

Fluxapyroxad 62,5 g/l
Fluxapyroxad 75 g/l

Pyraclostrobin 150 g/l

* Extra: Fenpicoxamid 50 g/l: Qi-inhibitor in complex III met nieuw werkingsmechanisme. Fenpicoxamid behoort tot een nieuwe chemische familie: de picolinamiden.
Ze werkt in op de celademhaling op het complex III - QiI. Door in de mitochondriale ademhaling de elektronentransfer te blokkeren.
* Opgelet, fluopyram behoort tot de groep van de benzamides en is een SDHI. Fluopyram is dus geen carboxamide zoals Bixafen of fluxapyroxad.
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Het beste moment voor bestrijding is wanneer de gelegde eitjes uitkomen en de
larven vraatschade veroorzaken aan de aardappelplanten.

Bestrijding van
coloradokever en
aardappelplaag
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De chemische groep van de carboxamides heeft vandaag de taak van de strobilurines (met werking op complex III, de
quinone outside inhibitors) volledig overgenomen. Hun werkingsspectrum verbreedt de werking op het ademhalingscomplex II van de mitochondriën, en
zijn de zogenaamde SDHI’s (succinate
dehydrogenase inhibitors). Daarmee hebben ze een werking tegen de ascomycete schimmel Septoria tritici. Ook de
preventieve werkingsduur zou een week
langer zijn. Net als bij stroblilurines versterken de carboxamiden de fotosynthesecapaciteit van het gewas en houden ze het gewas langer vitaal groen
(greeningseffect). De werkingswijze
van deze groep zit ook dicht bij deze van
de strobilurines en er is dus ook zeker
gevaar voor resistentie. Daarom wordt
deze groep niet solo aangeboden, maar
wel in combinatie met een sterk triazool. Triazolen hebben een brede werking tegen zakjeszwammen (ascomycetes) zoals echte meeldauw, septoria …
en roesten (basidiomycetes) zoals
bruine roest, gele roest … Voor de
nawerking van de middelen tegen
bruine roest bestaat een nawerking van
een drietal weken voor de groep van de
triazolen. De carboxamiden blijven
zeker vier weken werkzaam.
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Mogelijke combinaties
per groep
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Overzicht van producten en
weggevallen erkenningen
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2021 was het eerste jaar waarin geen
producten meer toegepast mochten
worden op basis van de actieve stoffen
epoxiconazool en chloorthalonil. Hierdoor vielen enerzijds produ
ten zoals Adexar, Ceriax en Osiris weg.
Daarnaast vond ook de intrekking
plaats van onder andere Bravo, Citadelle en Panax. We werden dus verplicht onze schema’s aan te passen.
Tabel 1 geeft een overzicht van de
meest gebruikte aarfungiciden en
wanneer het best een T0-, T1- en
T2-behandeling worden uitgevoerd: n

Ondertussen staan ook al alle aardappelplantjes boven. Daarom geven
we een korte update over de coloradokever en een eerste fungicide
behandeling versus de aardappelplaag.
Frederik Goossens, Sanac Fyto

Eerste coloradokevers
begin mei gespot
De coloradokever heeft zwarte strepen
op zijn dekschilden. Die dekschilden
zelf zijn geel tot bruin gekleurd. De kop
is oranje van kleur. De eitjes van de
coloradokever zijn oranje en kleven
met de punt van het eitje aan het blad

in een geordende structuur. Eén
vrouwtje kan tot 700 eitjes afleggen.
Volgroeide eitjes kleuren donkerder,
waarna de larven uit de eitjes ontluiken. Op de volgende pagina zie je een
sfeerbeeld van een volwassen kever
met daaronder een plantje waarop de
eitjes zijn afgelegd. ->
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