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1. Probleemstelling 
 

Een veel voorkomende vruchtafwisseling in de streek van Haspengouw en in grote delen van Vlaanderen is 

de teelt van wintertarwe na korrelmaïs. Hiermee loopt men echter het risico op de aantasting van de 

wintertarwe met aarfusarium, hetgeen niet alleen nefast is voor de opbrengst maar ook kan zorgen voor de 

aanwezigheid van mycotoxinen in de tarwekorrels. 

Mycotoxinen zijn gifstoffen die geproduceerd worden door schimmels. In dit geval betreft het dan 

voornamelijk DON (deoxynivalenol) geproduceerd door Fusarium. De EU-richtlijn die sinds 2006 van kracht is 

geeft aan dat tarwe met een DON-gehalte van 1.250 µg/kg (= 1,250 g/ton = 1,250 ppm) niet geschikt is voor 

menselijke consumptie, hetgeen er voor gezorgd heeft dat men bij de ziektebestrijding hoe langer hoe meer 

rekening is gaan houden met aarfusarium. Hoewel deze richtlijn op zich enkel betrekking heeft tot menselijke 

voeding, is uit wetenschappelijk onderzoek gebleken dat een DON-contaminatie van 300-500  µg/kg reeds 

nadelige gevolgen heeft voor de zoötechnische prestaties van varkens en pluimvee. Het betreft hier 

groeiremmingen en een verminderd immunologisch afweermechanisme. 

Om er voor te zorgen dat aarfusarium en daarmee ook DON-contaminatie zich niet manifesteren in de 

wintertarwe na de teelt van korrelmaïs kan er preventief gewerkt worden. Een belangrijke maatregel in dit 

kader is de beperking van het inoculum. Hiermee kan vermeden worden dat factoren waar we geen vat op 

hebben, zoals regen, zorgen voor de verspreiding en vervolgens de kieming van de sporen. 

In de praktijk zijn er verschillende manieren om het inoculum te beperken. Hierbij denken we aan een 

beperking van de gewasresten, aangezien Fusarium schimmels tijdelijk saprofytisch kunnen overleven en dan 

sporuleren. Vanuit dat oogpunt is een kerende grondbewerking dus beter dan een niet kerende 

grondbewerking. Anderzijds heeft ook de rassenkeuze een invloed op de manifestatie van Fusarium. Dit is te 

verklaren door fysiologische resistentie en morfologische kenmerken, zoals stengellengte, bloeiduur, 

aarcompactheid, … Alle rassen krijgen een resistentiecijfer toegekend in rassenproeven om de gevoeligheid 

voor Fusarium aan te geven, hetgeen van ras tot ras zeer sterk kan verschillen. Deze gevoeligheid gaat in de 

meeste gevallen hand in hand met de vorming van mycotoxinen, hoewel een hoge aantasting van Fusarium 

niet per se hoeft te betekenen dat er ook vastgesteld zal worden dat er mycotoxinen aanwezig zijn de 

tarwekorrels. Daarom werd voor de verschillende objecten de aantasting van Fusarium gescoord en werd het 

DON-gehalte bepaald na de oogst.  

 

 

 

 

 



2. Proeflocatie Tongeren 

2.1 Proefopzet 

Om te onderzoeken hoe de opbrengst zich verhoudt tot de aanwezigheid van Fusarium en mycotoxines (meer 

bepaald DON) in wintertarwe na de teelt van korrelmaïs werd een proef aangelegd met vier objecten in vier 

herhalingen. De oogstresten van de korrelmaïs werden gehakseld om de grondbewerking vlotter te laten 

verlopen en om er voor te zorgen dat er zich geen verstoppingen voordeden in de zaaimachine. 

Het doel van deze proef is tweeledig, namelijk enerzijds wordt het belang van rassenkeuze van de wintertarwe 

nagegaan en anderzijds wordt nagegaan wat het effect van een kerende of een niet kerende grondbewerking is 

na de teelt van korrelmaïs op Fusarium en DON-gehalte. Er werden daarom twee wintertarwerassen 

aangelegd, met name een ras matig gevoelig voor aarfusarium (Azzerti) en een ras matig tolerant voor 

aarfusarium (Elixer). Anderzijds werden twee verschillende grondbewerkingen beproefd, meer bepaald kerend 

(ploegen) en niet-kerend (vaste tand cultivator).  

 

In Tabel 1 worden de verschillende aangelegde objecten weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ras Gevoeligheid voor aarfusarium Grondbewerking 

Azzerti  Matig gevoelig 
Kerend 

Niet kerend 

 
Elixer Matig tolerant 

Kerend 

Niet kerend 

Tabel 1: Aangelegde objecten voor de proef ‘Wintertarwe en Fusarium na de teelt van korrelmaïs’ voor seizoen 2013-2014  
               en 2014-2015 



2.2  Proef 2013-2014 

2.2.1 Perceelgegevens 

a.    Voorvrucht: korrelmaïs 

b. Zaaidatum:   31.10.13 

c. Ras: Elixer (matig tolerant voor aarfusarium) 

  Azzerti (matig gevoelig voor aarfusarium) 

d. Zaaidichtheid: 350 korrels per m² 

e. Onkruidbestrijding: Na opkomst : Lexus XPE 20 g/ha + Capri twin 0,2l/ha + Vegetop l/ha 06.03.14 

f. Bemesting:   

         Bouwlaag analyse : 11/12/2013  

Bepaling Uitslag ontleding Streefzone Beoordeling 

Grondsoort 40 - Leem 

pH-KCl 7,1 6,7 - 7,3 Gunstig 

C in  % (humus) 1,8 1,2 - 1,6 Tamelijk hoog 

Fosfor (P) 24 12 – 19 Tamelijk hoog 

Kalium (potas) (K) 20 14 – 21 Normaal 

Magnesium (Mg) 20 9 – 15 Hoog 

Calcium (Ca) 386 164 -359 Tamelijk Hoog 

Natrium (Na) 1,4 3,1 – 6,2 Laag 

 

g.  Minerale stikstof: - stikstofindex: 137 (lager dan normaal) 

   - stikstofbehoefte: 195 EN/ha 

       1
e
 fractie: 85 EN/ha bij de uitstoeling 13.03.14 

                  2
e
 fractie: 60 EN/ha bij de stengelstrekking                                       07.04.14 

                      3
e
 fractie: 50 EN/ha bij het laatste blad                                               14.05.14  

 

h. Halmverkorter: CCC 1 l/ha  13.03.14 

i.     Fungicide: 

   - Bladbehandeling: Opus Team 1,5 l/ha  15.05.14 

 - Aarbehandeling: Skyway 1,25 l/ha 30.05.14 

j. Bladluizen: Patriot 0,2 l/ha  25.05.14 

k.   Grootte van de oogstpercelen: 25 m x 3,20 m = 80 m² 

l. Oogstdatum 25.07.14 

 

 

 



2.2.2  Resultaten 

Grondbewerking 
Opkomsttelling 

10.12.13 
Aantal planten/m² 

% Opkomst 
(referentie = 350 planten/m²) 

Kerend 
Azzerti 289 83 

Elixer 300 86 

Niet kerend 
Azzerti 229 65 

Elixer 233 67 

Tabel 2: opkomstpercentage 2013-2014 

Tabel 3: Ziektewaarnemingen (waarbij 1 = volledig ziek en 9 = volledig gezond) + DON-gehalte in 2013-2014  

Tabel 4: Opbrengstresultaten 2013-2014 

 

Grondbewerking Ras 
Gemeten 

waarde 18.03.14 
Advies (kg/ha) 

Gemeten waarde 
08.05.14 

Kerend 

Azzerti  555 90 592 

Elixer 615 70 688 

Niet kerend 
Azzerti 497 100 592 

Elixer 519 100 642 

Tabel 5: Waardes gemeten met de N-tester op 2 verschillende data en het bijbehorend N-advies 

 

 

Grondbewerking Ras  Bruine roest Aarfusarium 
DON-gehalte 

(ppm = mg/kg) 

Kerend 
Azzerti 9 6,5 0,130 

Elixer 9 8 0,243 

Niet kerend 
Azzerti 9 6,5 0,945 

Elixer 9 5 0,638 

Ras Grondbewerking Opbrengst (kg/ha) HL-gewicht (kg) 

Elixer 
Kerend 10.880  A 76,0 

Niet Kerend 10.060     B 75,8 

Azzerti 
Kerend  9.670       BC 78,5 

Niet kerend 9.125          C 77,9 



2.2.3 Bespreking 

Bij deze proef is er uitgezaaid aan 350 korrels per m². Dit is gebeurd op 31 oktober 2013 in relatief goede 

omstandigheden. Uit Tabel 2 kan afgeleid worden dat de gemiddelde opkomst in het kerend gedeelte bijna 

19% meer bedroeg dan de gemiddelde opkomst in het niet kerend gedeelte. De opbrengstresultaten geven het 

belang aan van  een optimale stikstofbemesting op basis van het advies. De wintertarwe in het niet kerend 

gedeelte stond gedurende het ganse groeiseizoen aan de dunne kant, niettegenstaande dat er gezaaid is aan 

350 korrels/m². Er werden metingen uitgevoerd met de N-tester van Yara®, een mobiel instrument dat de N-

behoefte bepaalt door meting van het bladgroen- of chlorofylgehalte. De N-tester geeft over de verschillende 

objecten een lager resultaat bij het niet kerend gedeelte in vergelijking met het kerend object (Tabel 5). Dit kan 

mogelijk verklaard worden door het feit dat de aanwezige bovenliggende oogstrestanten de beschikbare 

stikstof fixeren. Het belang van een kerende grondbewerking is vrij duidelijk voor een optimale opbrengst 

(Tabel 4). De hoogste opbrengst haalt men bij Elixer kerend, de laagste opbrengst bij Azzerti niet kerend, maar 

deze was op zijn beurt niet significant verschillend van de opbrengst van Azzerti in het kerend gedeelte. De 

resultaten bekomen door de N-tester tonen aan dat er mogelijkheden zijn, maar in de praktijk verder 

geoptimaliseerd dienen te worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3  Proef 2014-2015 

2.3.1  Perceelgegevens 2014-2015 

a. Voorvrucht: Korrelmaïs 

b. Zaaidatum:  24.11.14 

c. Ras: Elixer (matig tolerant voor aarfusarium) 

                   Azzerti (matig gevoelig voor aarfusarium) 

d. Zaaidichtheid: 350 korrels per m² 

e. Onkruidbestrijding: Na opkomst : Lexus XPE 20 g/ha + Hussar Ultra 0,1 l/ha 24.03.15 

f. Bemesting:  Minerale stikstof:  

 - stikstofindex: 162 (lager dan normaal) 

 - stikstofbehoefte: 179 EN/ha 

      1e fractie: 70 EN/ha bij de uitstoeling 12.03.15 

      2e fractie: 62 EN/ha bij de stengelstrekking                                       15.04.15 

      3e fractie: 47 EN/ha bij het laatste blad                                                  26.05.15 

g. Halmverkorter: Meteor 2 l/ha 23.04.15 

h. Fungicide:  

                            - Bladbehandeling: Granovo 1,7 l/ha                                                                                            26.05.15    

           - Aarbehandeling: Ceriax 1,75 l/ha  11.06.15 

i. Bladluizen: Karate Zeon 50 cc/ha                                                       11.06.15 

j. Grootte van de oogstpercelen: 25 m x 3,20 m = 80 m² 

k. Oogstdatum :  03.08.15 



2.3.2 Resultaten 

 
Grondbewerking 

 
Opkomsttelling 16.2.15 Aantal planten/m² 

% Opkomst 
 (referentie = 350 planten/m²) 

Kerend 
Azzerti  238 68 

Elixer 253 72 

Niet kerend 
Azzerti 185 53 

Elixer 168 48 

Tabel 6: Opkomstpercentage 2014-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grondbewerking 
 

Ras Bruine roest Aarfusarium 
DON-gehalte 

(ppm) 

Kerend 
Elixer 9 9 0,171 

Azzerti 9 9 0,293 

Niet kerend 
Elixer 9 9 0,400 

Azzerti 9 9 1,289 

Tabel 7: Ziektewaarnemingen 2015 (waarbij 1 = volledig ziek en 9 = volledig gezond) + DON-gehalte 2014-2015 

Ras Bodembewerking HL-gewicht (kg) Opbrengst (kg/ha) 

Elixer 
Kerend 78,2 10.220  A 

Niet Kerend 77,6 9.201       B 

Azzerti 
Kerend  82,4 10.155  A 

Niet kerend 79,2 9.040       B 

Tabel 8: Opbrengstresultaten 2014-2015; opbrengstresultaten gevolgd door een zelfde letter zijn  niet  
                significant verschillend van elkaar (p > 0,05) 



2.3.3 Bespreking 

De uitzaai van de wintertarwe in 2014 vond plaats onder matige omstandigheden. De opkomsttelingen anno 

2015 geven weer dat het opkomstpercentage in de objecten waarin er kerend werd gewerkt gemiddeld 20% 

hoger lag dan in de niet kerende objecten (Tabel 5). Het gemiddelde opkomstpercentage van de volledige 

proef bedroeg in dit proefjaar 15% minder dan het gemiddelde in het seizoen 2013-2014 (60% t.o.v. 75%). De 

ziektetelling die werden uitgevoerd toonde aan dat Fusarium in geen van de objecten visueel kon vastgesteld 

worden. De DON-gehaltes  (Tabel 6) bleken telkens hoger in het niet kerende gedeelte dan in het kerend 

gedeelte voor eenzelfde ras. Dit werd verwacht aangezien in het niet kerend gedeelte nog gewasresten van de 

korrelmaïs aanwezig waren bovenop de bodem, zodat het inoculum van de Fusarium kon overleven tot de teelt 

van de wintertarwe. Tabel 6 geeft eveneens weer dat de DON-gehaltes in het niet kerend gedeelte hoger lagen 

voor het matig gevoelige ras (Azzerti) dan voor het matig tolerante ras (Elixer). Dit impliceert het belang van de 

rassenkeuze in het niet kerend gedeelte. In het kerend gedeelte bleek het DON-gehalte eveneens hoger voor 

het matig gevoelige ras dan voor het matig tolerante ras. Het verschil in DON-gehalte tussen beide rassen was 

in het kerend gedeelte wel minder uitgesproken dan in het niet kerend gedeelte. De DON-gehaltes bleven voor 

3 van de 4 objecten onder de limiet die is vastgelegd voor tarwe voor menselijke consumptie (1.250 ppm). Voor 

zoötechnische prestaties zouden de DON-gehaltes in het niet kerend gedeelte beide al schadelijk zijn. 

De uitgevoerde ziektetellingen toonden geen verschil aan tussen de rassen/grondbewerking.  De 

opbrengstverschillen die waargenomen werden in 2015 (Tabel 7) gaven aan dat de grondbewerking hier de 

belangrijkste factor voor was voor het behalen van een degelijke opbrengst. In het kerend gedeelte was de 

opbrengst telkens significant hoger dan die in het niet kerend gedeelte voor een en hetzelfde ras. Daarbij kwam 

dat er geen significant verschil werd waargenomen tussen de verschillende rassen in het kerende gedeelte 

enerzijds alsook in het niet kerende gedeelte anderzijds. Het matig gevoelige ras (Azzerti) bracht dus niet 

significant minder op dan het minder gevoelige ras (Elixer), zowel in het kerende als het niet kerende gedeelte. 

De invloed van de rassenkeuze was met andere woorden verwaarloosbaar wat de opbrengst betreft in geval 

van eenzelfde grondbewerking. Dit kan verklaard worden door de lage aantasting van Fusarium in het 

algemeen. Het was telkens de grondbewerking die de grootste invloed had op de opbrengst. Wanneer er niet 

kerend wordt gewerkt blijven er immers gewasresten liggen bovenop de bodem waardoor de opkomst nooit zo 

goed zal zijn als wanneer men wel een kerende grondbewerking gaat uitvoeren. 



2.4  Conclusie 

Over het algemeen bleek de opbrengst in het kerend gedeelte in Tongeren telkens hoger dan die in het niet 

kerend gedeelte. Dit is te verklaren doordat de gewasresten in het kerend gedeelte niet meer bovenop de 

bodem komen te liggen en de vertering van de gewasresten beter verloopt. Hierdoor heeft Fusarium minder 

kans op overleving in het kerend gedeelte. Daarnaast verliep ook de opkomst telkens moeizamer in het niet 

kerende gedeelte, opnieuw door de aanwezigheid van de gewasresten wanneer er niet kerend wordt gewerkt. 

Er was in 2014 een matige aantasting van Fusarium. In 2015 was de aantasting verwaarloosbaar, waardoor het 

opbrengstverschil tussen de 2 rassen in het niet kerend gedeelte gering was; de gevoeligheid voor aarfusarium 

kwam niet tot uiting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5  Foto’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1 Opkomst in het niet kerend gedeelte Figuur 2 Niet kerend gedeelte 

Figuur 1 Opkomst in het kerend gedeelte 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3 Elixer in het niet kerend gedeelte Figuur 2 Elixer (matig tolerant voor aarfusarium) in het 
kerend gedeelte 

Figuur 7 Azzerti in het kerend gedeelte Figuur 6 Azzerti (matig gevoelig voor aarfusarium) in 
het niet kerend gedeelte) 



3. Proeflocatie Bottelare 
 

In Bottelare lag zowel in seizoen 2013-2014 als 2014-2015 een gelijkaardige proef aan. Hier werden 5 rassen 

uitgezaaid, waarvan 3 rassen met een matige gevoeligheid voor aarfusarium (Azzerti, Homeros en Mulan) en 2 

rassen met een matige tolerantie voor aarfusarium (Sahara en Tabasco). Voor de uitzaai werd de grond 

enerzijds kerend en anderzijds niet kerend bewerkt. De zaaidichtheid bedroeg 350 korrels/m².  

3.1  Proef 2013-2014 

3.1.1  Perceelgegevens 

a. Zaaidatum:         23.11.13 

b. Voorvrucht: korrelmaïs 

c. Zaaidichtheid: 350 korrels/m² 

d. Bemesting: 

 K2O: 51 kg/ha        01.04.14 

 N (advies N-index BDB: 80-61-65) 

1ste fractie: 60 kg/ha       26.03.14 

2de fractie: 59.7 kg/ha       18.04.14 

                            3de fractie: 50 kg/ha       14.05.14 

e. Herbicide: tritosulfuron + florasulam + diflufenican + iodosulfuron-methyl-natrium + mefenpyr-

diethyl + mesosulfuron-methyl: 49.98 g + 2.5 g + 60 g + 3 g + 27 g + 9 g/ha (Biathlon + Primus + 

Othello: 70 g + 50 ml + 1.2 l/ha)       11.04.14 

f. Halmverkorting: chloormequat: 750 g/ha (Cycocel: 1 l/ha)    18.04.14 

g. Fungicide:  epoxyconazool + krexoxim-methyl: 125 g + 125 g/ha (Allegro: 1 l/ha) 18.04.14 

h. Insecticide: lambda-cyhalothrin: 5 g/ha (Karate Zeon: 50 ml/ha)   30.05.14 

i. Oogstdatum:         01.08.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.2 Opbrengstresultaten  

Ras 
Gevoeligheid 

voor 
aarfusarium 

Grond-
bewerking 

DON-gehalte  
(ppm = mg/kg) 

2013-2014 

Gem. DON-
gehalte 

(ppm)volgens 
gevoeligheid 

rassen 

Opbrengst 
(kg/ha) 

Rel. korrelopbrengst 
t.o.v. gemiddelde 

proef (kg/ha) 
2013-2014 

1 = Azzerti 

Matig gevoelig 

Kerend 

0,744 

0,409 

6.466 96,63 

2 = Homeros 0,310 6.903 103,17 

3 = Mulan 0,173 6.427 96,05 

4 = Sahara 
Matig tolerant 

0,355 
0,388 

6.473 96,73 

5 = Tabasco 0,421 6.860 102,51 

1 = Azzerti 

Matig gevoelig 

Niet 
kerend 

0,886 

0,462 

6.589 98,46 

2 = Homeros 0,326 7.141 106,72 

3 = Mulan 0,174 6.424 96,00 

4 = Sahara 
Matig tolerant 

0,352 
0,386 

6.582 98,36 

5 = Tabasco 0,420 7.050 105,35 

Tabel 1:  Proefresultaten Bottelare 2013-2014 

 

Ras Opbrengst (kg/ha) 

2 = Homeros 7.023  A 

5 = Tabasco 6.955  A 

4 = Sahara 6.528  AB 

1 = Azzerti 6.528  AB 

3 = Mulan 6.426     B 

Tabel 2: Rangschikking van de opbrengst van proef 2013-2014 volgens ras; opbrengstresultaten gevolgd door een zelfde 
                letter zijn niet significant verschillend van elkaar (p > 0,05)  

 

Grondbewerking Opbrengst (kg/ha) 

Niet kerend 6.757  A 

Kerend 6.626  A 

Tabel 3: Rangschikking van de opbrengst volgens grondbewerking proef 2013-2014; opbrengstresultaten gevolgd door  
                een zelfde letter zijn niet significant verschillend van elkaar (p > 0,05)  
 

 

 



Ras 
Gevoeligheid voor 

aarfusarium 
DON-gehalte (ppm) 

1 = Azzerti Matig gevoelig 0,815  A 

5 = Tabasco Matig tolerant 0,420    B 

4 = Sahara Matig tolerant 0,354    B 

2 = Homeros Matig gevoelig 0,318    B 

3 = Mulan Matig gevoelig 0,174    B 

Tabel 4: Rangschikking van het DON-gehalte van de proef 2013-2014; DON-gehaltes gevolgd door een zelfde letter   
               zijn niet significant verschillend van elkaar (p > 0,05)  

 

3.1.3 Bespreking 

Uit de proef van 2013-2014 in Bottelare kunnen we enkele zaken besluiten. Zo was de korrelopbrengst (aan 

een vochtgehalte van 15%) gemiddeld lager in het kerend gedeelte (6.626 kg/ha) dan in het niet kerend 

gedeelte (6.757 kg/ha), een verschil van 1,9%. Wanneer we de matig tolerante rassen vergelijken met de matig 

gevoelige rassen op vlak van korrelopbrengst, zien we gemiddeld een iets betere opbrengst bij de matig 

tolerante rassen dan bij de matig gevoelige rassen (1,2% hoger).  

Qua mycotoxines werd er in alle objecten de aanwezigheid van DON vastgesteld. Het maximaal toegelaten 

DON-gehalte voor tarwe voor menselijke consumptie (1 250 µg/kg = 1,25 mg/kg = 1,25 ppm) werd in geen 

enkel object overschreden, maar voor 4 rassen bleek het gemiddelde DON-gehalte wel schadelijk voor 

zoötechnische prestaties. De DON-gehaltes waren voor de matig gevoelige rassen in het kerend gedeelte 

gemiddeld telkens lager dan of gelijkaardig met die in het niet kerend gedeelte. De DON-gehaltes bij de matig 

tolerante rassen waren telkens lager t.o.v. die bij de matig gevoelige rassen bij dezelfde grondbewerking, 

hetgeen ook verwacht werd (Tabel1, kolom 5).  De rassenkeuze had een grotere invloed op het DON-gehalte 

dan de grondbewerking. 

Uit Tabel 3 kan afgeleid worden dat de gemiddelde opbrengst in het kerend gedeelte niet significant verschilt 

van de gemiddelde opbrengst in het niet kerend gedeelte.  

 

 

 

 

 

 

 



3.2  Proef 2014-2015 

3.2.1 Perceelgegevens 

a. Voorvrucht: korrelmaïs 

b. Zaaidatum:         01.11.14 

c. Zaaidichtheid: 350 korrels/m² 

d. Bemesting: 

 K2O: 57 kg/ha        8.04.15 

 P2O5: 43 kg/ha        8.04.15 

 N (advies N-index BDB: 80-60-40): 

 1ste fractie: 60 kg/ha       12.03.15 

 2de fractie: 60 kg/ha       27.04.15 

 3de fractie: 46 kg/ha       26.05.15 

e. Herbicide:          06.04.15 

iodosulfuron-methyl-natrium + mesosulfuron-methyl + mefenpyr-diethyl + iodosulfuron-methyl-

natrium + mefenpyr-diethyl + geësterde koolzaadolie: 1.8 g + 9 g + 27 g + 7.5 g + 22.5 g + 812 

g/ha (Atlantis + Hussar Ultra + Actirob B: 0.3 kg + 75 ml + 1 l/ha)  

f. Halmverkorting:         13.04.15 

mepiquatchloride + prohexadion: 300 g + 50 g/ha (Medax Top: 1 l/ha)  

g. Fungicide:           

 cyproconazool + propiconazool: 80 g + 125 g/ha (Alto Extra: 0.5 l/ha)  28.04.14 

 epoxiconazool + merafenone + fenpropimorf: 100 g + 120 g + 320 g/ha (Palazzo: 1.6 

l/ha)         21.05.15 

 bixafen + prothioconazool + tebuconazool: 93.75 g + 125 g + 125 g/ha (Skyway Xpro: 

1.25 l/ha)         10.06.15 

h. Insecticide: lambda-cyhalothrin: 5 g/ha (Karate Zeon: 50 ml/ha)   04.06.15 

i. Oogstdatum:         03.08.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.2 Opbrengstresultaten 

Ras 
Gevoeligheid 

voor 
aarfusarium 

Grondbewerking 

DON-gehalte 
(ppm = 
mg/kg) 

2014-2015 

Opbrengst 
(kg/ha) 

Rel. 
korrelopbrengst 

t.o.v. gemiddelde 
proef (kg/ha) 

2013-2014 

Azzerti 

Matig 
gevoelig 

Kerend 

0,000 8.030 100,23 

Homeros 0,000 8.111 101,25 

Mulan 0,000 8.361 104,36 

Sahara 
Matig 

tolerant 

0,000 7.954 99,29 

Tabasco 0,000 8.280 103,35 

Azzerti 

Matig 
gevoelig 

Niet kerend 

0,000 7.386 92,19 

Homeros 0,053 8.211 102,50 

Mulan 0,072 8.016 100,05 

Sahara 
Matig 

tolerant 

0,000 7.750 96,74 

Tabasco 0,000 8.014 100,03 

                                    Tabel 5: Proefresultaten Bottelare 2014-2015 

 

Ras Grondbewerking 
Opbrengst 

(kg/ha) 

Mulan Kerend  8.361  A 

Tabasco Kerend 8.280  A 

Homeros Niet kerend 8.211  A 

Homeros Kerend  8.111  A 

Azzerti Kerend 8.030  A 

Mulan Niet kerend 8.016  A 

Tabasco Niet kerend 8.014  A 

Sahara Kerend 7.954  A 

Sahara Niet kerend 7.750  A 

Azzert Niet kerend 7.386  A 

Tabel 6:  Rangschikking van de opbrengsten van proef 2014-2015 per ras en grondbewerking; opbrengstresultaten 
                gevolgd door een  zelfde letter zijn niet significant verschillend van elkaar (p > 0,05) 



Grondbewerking Opbrengst (kg/ha) 

Kerend 8.147  A 

Niet kerend 7.875  A 

Tabel 7: Rangschikking opbrengst per grondbewerking; opbrengstresultaten gevolgd door een zelfde letter  zijn niet  
               significant verschillend van elkaar (p > 0,05) 

 

3.2.3 Bespreking 

In de proef van 2014-2015 in Bottelare lagen de DON-gehaltes duidelijk lager dan in het vorige seizoen; in de 

meeste objecten bedroeg deze 0 ppm (Tabel 5). De aanwezigheid van DON werd enkel vastgesteld in het niet 

kerende gedeelte en dit slechts bij 2 van de 3 matig gevoelige variëteiten. In dit proefjaar werden de hoogste 

korrelopbrengsten genoteerd in het kerend gedeelte, doch zoals tijdens het vorige proefjaar niet significant 

verschillend met het niet kerend gedeelte. Voor een niet kerende grondbewerking moeten de 

weersomstandigheden gunstig zijn. De bodem is na een niet kerende grondbewerking immers gevoeliger voor 

dichtslaan bij hevige regenval, aangezien de doorlaatbaarheid minder goed is dan bij een kerende 

grondbewerking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Algemeen besluit 
 

a. Korrelopbrengst 
 

- Tongeren 
 

Er bleek in 2013-2014 in Tongeren een significant opbrengstverschil tussen het kerend en niet kerend gedeelte 

voor het matig tolerante ras (Elixer) en dit ten voordele van de kerende grondbewerking; voor het matig 

gevoelige ras (Azzerti) was er geen significant opbrengstverschil. In de proef van 2014-2015 was er voor beide 

rassen een significant opbrengstverschil tussen de grondbewerkingen, en dit ten voordele van de kerende 

grondbewerking. 

- Bottelare 
 

In Bottelare was er in geen van beide proefjaren een significant opbrengstverschil waar te nemen tussen beide 

grondbewerkingen. 

b. DON-gehalte in het graan 
 

- Tongeren 
 

Wat de DON-gehaltes in Tongeren betreft, bleek er geen recht evenredig verband met de aanwezigheid van 

aarfusarium. Zo stemde de hoogste aantasting door aarfusarium tijdens het seizoen 2013-2014 niet overeen 

met het hoogste DON-gehalte in het graan. 

Tijdens de twee proefjaren bleek dat bij kerende bodembewerking het DON-gehalte bij de twee beproefde 

rassen telkens lager lag dan bij niet kerende bodembewerking; 

Doorgaans lag het DON-gehalte in het graan bij het ras dat matig tolerant is voor aarfusarium, op een lager 

niveau dan het ras dat matig gevoelig is voor aarfusarium. 

- Bottelare 
 

In Bottelare lag het DON-gehalte beduidend hoger in 2013-2014 dan in 2014-2015, waar er in de meeste 

objecten geen DON werd aangetroffen. In 2013-2014 bleek het gemiddelde DON-gehalte voor de matig 

gevoelige rassen op een vergelijkbaar niveau te liggen bij zowel in het kerende als in het niet kerende gedeelte; 

tot dezelfde vaststelling werd gekomen bij de matig tolerante rassen. In het seizoen 2013-2014 vertoonden de 

rassen die matig tolerant zijn voor aarfusarium gemiddeld genomen een iets lager DON-gehalte in het graan 

dan de rassen die matig gevoelig zijn voor aarfusarium.  

- Besluit 
 

Op beide locaties blijkt dat het DON-gehalte in het graan gemiddeld genomen lager ligt bij rassen die matig 

tolerant zijn voor aarfusarium dan bij rassen die matig gevoelig zijn voor aarfusarium. 


