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Toestand wintertarwe en triticale 11 april 2016 
 
 
 

Deze week werden de eerste meer uitgebreide waarnemingen uitgevoerd op 18 waarnemingspercelen 

(proefpercelen en praktijkvelden) in de wintertarwe op het onbehandeld gewas. In West-Vlaanderen  

(Zwevegem/Sint-Denijs, 4 percelen; Poperinge, 2 percelen; Houtem-Veurne; Koksijde, 2 percelen; 

Pervijze; Leffinge; Snaaskerke-Gistel; Houtave; Westkapelle/Knokke-Heist), in Oost-Vlaanderen 

(Bottelare, 2 percelen; Nieuwenhove) en in Vlaams-Brabant (Huldenberg).  

 

Op een perceel triticale werd specifiek de gele roestdruk opgevolgd op onbehandeld gewas.  

 

Ontwikkelingsstadium wintertarwe 
 

Het merendeel van de percelen bevindt zich in het stadium 30 (begin oprichten) en in het stadium 31 

(eerste knoop). Op enkele percelen is de tweede knoop voelbaar.  

 

De rassen wintertarwe welke deze week werden opgevolgd waren (rassen in vet worden ook als 

referentie in de rassenproeven geëvalueerd): 

 

Avatar Evina RGT Reform 

Bergamo Expert KWS Ozon 

Benchmark Henrik Sahara 

Cellule Kundera  Tobak 

 

 

Oogvlekkenziekte in wintertarwe  
 

Oogvlekkenziekte werd slechts op 2 percelen waargenomen: 

 In Zwevegem (provincie West-Vlaanderen) werd op het ras Cellule op 40 halmen 

één halm met oogvlekkenziekte waargenomen.  

 In Huldenberg (provincie Vlaams-Brabant) werd onder de referentierassen 

oogvlekken waargenomen op de rassen Benchmark en Henrik. Per 40 halmen 

vertoonden telkens 4 halmen een oogvlek.  

 

Besluit oogvlekkenziekte in wintertarwe 

Oogvlekkenziekte kan behandeld worden tot stadium 32. Deze aantasting moet vroeg op het seizoen, bij 

benadering en in functie van het stadium waarin de tarwe zich nu bevindt, de eerstvolgende 14 dagen 

worden opgevolgd, wil men indien nodig kunnen behandelen. Factoren die het risico op oogvlekkenziekte 

verhogen, zijn een korte vruchtrotatie, een vroege zaai en rasgevoeligheid.  

 

Meeldauw (witziekte) in wintertarwe  
 

Meeldauw of witziekte wordt momenteel niet of nauwelijks waargenomen. Slechts op 2 percelen in West-

Vlaanderen is meeldauw gemeld. In Pervijze is meeldauw waargenomen op het ras Sahara op 1 blad van 

120 bladeren. In Poperinge werd op het ras Kundera 7 bladeren op 120 bladeren geteld.  
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Bladseptoria in wintertarwe  
 

Septoria of bladvlekkenziekte is algemeen aanwezig. Op nagenoeg alle rassen 

en alle locaties wordt septoria waargenomen, doch in verschillende mate.  

Voornamelijk in de rassenproef Poperinge (provincie West-Vlaanderen) werd 

op de 6 referentierassen de meeste aantasting waargenomen, doch er is geen 

advies tot behandelen gezien het gewas zich in het stadium 30 bevond: 

 

Variëteit 
Aantal aangetaste bladeren op 

120 bladeren 

Benchmark 40 

Cellule 20 

Henrik  44 

KWS Ozon 36 

Sahara 56 

Tobak 44 
 

Ook in de fungicideproef te Poperinge (ras Kundera) en het praktijkperceel te Snaaskerke-Gistel (ras 

Avatar) werden er respectievelijk 31 en 37 bladeren op 120 bladeren waargenomen met septoria. 

 

Op de overige rassen-, fungicidenproeven en praktijkpercelen in West-Vlaanderen varieert de aantasting 

met bladvlekkenziekte van 0 tot 24 bladeren op 120 bladeren. 

 

Op geen van deze percelen is een behandeling tegen bladvlekkenziekte al nodig. 

 

In Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant lijkt bladvlekkenziekte minder aanwezig te zijn.  

 
 

Gele roest 
 

WINTERTARWE 

Gele roest is waargenomen op 6 van de 18 percelen, allen in West-Vlaanderen.  

De gele roest beperkt zich doorgaans tot de onderste bladlaag. Bijna nergens werden haarden gele roest 

waargenomen, enkel in de rassenproef te Koksijde werden reeds enkele kleine haardjes gele roest 

vastgesteld en dit vooral bij de gevoeligste rassen. 

 

Een globale evaluatie in de rassenproef te Poperinge toonde een aantasting van gele roest op de rassen 

Atomic en Benchmark en in mindere mate ook op de rassen Bergamo, Gedser, Henrik, KWS Ozon, 

Lithium, Popeye, Reflection, Rubisko en RGT Reform. Op volgende rassen werd tot nu in deze proef nog 

geen gele roest vastgesteld: Anapolis, Auckland, Britannia, Cellule, Collector, Graham, JB Diego,        

KWS Siskin, KWS Smart, Mentor, Mosaïc, RGT Mondio, RGT Sacramento, RGT Texaco, Sahara, Terroir, 

Tobak. 

 

In de fungicideproeven Expert te Zwevegem en Koksijde (stadium 31), werden respectievelijk 11 en 13 

bladeren met gele roest geteld op 40 planten en is er een advies tot behandelen.  

  

 

TRITICALE 

In Bottelare (provincie Oost-Vlaanderen) werden ook in de rassenproef triticale (rassen: Borodine, 

Exagone, Jokari, Joyce, Kasyno, Remiko, Sequenz, Silverado en Vuka) waarnemingen omtrent gele roest 

gedaan. Op de rassen Joyce, Kasyno en Sequenz zijn gele vlekken van gele roest te zien op de onderste 

bladeren, maar worden geen sporen meer gevonden.  

 

 

Besluit gele roest 

Het is belangrijk om de wintertarwe, triticale en spelt regelmatig op te volgen op de aanwezigheid van 

gele roest, en dit in elk geval bij de gevoeligste rassen. 

In geval van een zeer vroege én belangrijke aantasting van gele roest in het voorjaar (vóór het stadium 

“1e–2e knoop”), dient op perceelsniveau beslist te worden of er al of niet een zeer vroege gele 

roestbehandeling dient uitgevoerd te worden, in functie van gewasstadium en omvang van de ziektedruk. 
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Bruine roest in wintertarwe  
 

Er werd op enkele waarnemingsvelden en rassenproeven een zeer beperkte aantasting van bruine roest 

vastgesteld in West-Vlaanderen. In deze vroege ontwikkelingsstadia is een behandeling van bruine roest 

echter niet vaak rendabel, maar eens er roest wordt vastgesteld op een perceel, is een regelmatige 

opvolging sterk aan te bevelen.  

 

 

Situatie ziektedruk wintertarwe in Wallonië 

Het merendeel van de percelen bevindt zich in het stadium 30 (begin oprichten) en enkele percelen 

hebben het stadium 31 (eerste knoop) bereikt. Septoria is op alle rassen en locaties waargenomen. De 

aantasting komt nergens tot het laatste blad. Gele roest is op 6 van de 40 percelen waargenomen. Op de 

percelen in stadium 30 en 31 werden geen haarden vastgesteld. De aantasting van gele roest vereist nog 

geen behandeling. (Bron: CADCO – Actualité-céréales 12 avril 2016) 

 

 

SAMENGEVAT 
 

 Oogvlekkenziekte vormt geen probleem.  

 Septoria komt algemeen voor maar behandeling in deze vroege stadia is niet nodig.  

 Gele roest komt niet algemeen voor. In functie van het stadium, de mate van aantasting en het al 

dan niet voorkomen van haardvorming kan een vroege behandeling nodig zijn. Opvolging van 

gevoelige rassen en/of percelen waar de eerste sporen van gele roest zijn aangetroffen is 

noodzakelijk.  
 
  

 

 
 

 
 
 
 
VOLGEND BERICHT: 20 april 2016 

 

 

 

 

 
 

 

De LCG-Graanberichten worden per mail en per post verstuurd op datum van het bericht en 

kunnen tevens geraadpleegd worden op de LCG-website (www.lcg.be) vanaf deze datum. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, in eigen vorm of wijze, zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de uitgever. Het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen is niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die 

zouden kunnen ontstaan bij het gebruik van de gegevens uit deze opgave. 
 

 

Project met financiële steun van de Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij,  

Afdeling Voorlichting 

 
 

 

 

 
 

 

De LCG-Graanberichten komen tot stand door medewerking van volgende partners van het LCG-Vlaanderen: 

 de Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling voorlichting, doelgroepenbeleid, kwaliteit plant, Team Voorlichting  
 Inagro vzw, afdeling Akkerbouw, te Rumbeke-Beitem 

 de Bodemkundige Dienst van België, te Leuven-Heverlee 

 Universiteit Gent, faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, vakgroep toegepaste biowetenschappen, te Gent 

 vzw PIBO Campus en het Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs (PIBO), te Tongeren 

 het Vrij Technisch Instituut, Land- en Tuinbouw, te Poperinge 
 het Land- en Tuinbouwcentrum Waasland (LTCW), Biotechnische & Sport, te Sint-Niklaas  

 

http://www.lcg.be/

