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ONKRUIDBESTRIJDING TRITICALE 

V. Derycke1, G. Haesaert1 , 

D. Martens2, R. Van Avermaet2 

 

 

De Universiteit Gent, Vakgroep Toegepaste Biowetenschappen, samen met de Hogeschool Gent, 

Faculteit Natuur en Techniek en het Land- en Tuinbouwcentrum Waasland legden tijdens het 

groeiseizoen 2014-2015 respectievelijk te Bottelare en te Sint-Niklaas een onkruidbestrijdingsproef 

in triticale aan.  

 

Proeflocatie Bottelare (Tabel 1) 

Elf herbicidencombinaties, waarvan twee in het najaar toegepast, werden op een licht zandleem 

perceel te Bottelare uitgetest bij het triticaleras Vuka. De behandelingen werden toegediend in het 

najaar op 13 november 2014 en in het voorjaar op 9 april 2015. Het gewas was op het tijdstip van 

de behandeling respectievelijk in het 3-4 bladstadium en einde uitstoelingsfase. De onkruidflora 

werd gedomineerd door kamille (32 pl/m²), windhalm (26 pl/m²) en straatgras (13 pl/m²). Ook 

akkerviooltje, muur, ereprijs, melkdistel en perzikkruid kwamen voor, maar in te geringe mate om 

opgenomen te worden in de resultatentabel. 

 

Bij de najaarsbehandelingen spaarde vooral de behandeling met Bacara nog te veel onkruiden. 

Indien dergelijke situatie zich voordoet in de praktijk, wordt aangeraden in het voorjaar een 

correctiebehandeling uit te voeren. 

 

Bij de voorjaarsbehandelingen ruimde de behandeling met Biathlon + Atlantis + Stomp Aqua + 

Actirob B als enige de aanwezige onkruidpopulatie volledig op. De behandeling met IPFlo + Diflanil 

schoot ruimschoots te kort in het bestrijden van windhalm. Ook bij Capri Twin + Actirob B werd 

nog te veel windhalm gespaard. Bij de overige behandelingen werd kamille onvoldoende bestreden 

bij de behandeling met Celtic + Capri + Actirob B. Het perceel werd tijdig ingezaaid en mede door 

de relatief zachte winter, kon straatgras sterk ontwikkelen en was bestrijding niet steeds succesvol. 

 

Bij geen enkele behandeling werd zichtbare gewasbeïnvloeding onder vorm van remming of 

chlorose opgemerkt. 

 

De onbehandelde controle gaf een opbrengst van 8.475 kg/ha. Alle opbrengstresultaten werden 

uitgedrukt relatief ten opzichte van deze onbehandelde controle. Er werden geen significante 

verschillen tussen de behandelingen genoteerd. De onbehandelde controle gaf de laagste 

korrelopbrengst (100 %).   De behandeling met Bacara had te leiden van onkruidconcurrentie en 

resulteerde slechts in een meeropbrengst van 2 %. Zoals reeds eerder vermeld, was een 

correctiebehandeling hier wel aangeraden. Alle overige behandelingen gaven een meeropbrengst 

van minimum 10 % ten aanzien van de onbehandelde controle. 

 

Proeflocatie Sint-Niklaas (Tabel 2) 

In deze onkruidbestrijdingsproef werden op een lichte zandleemgrond op 10 april 2015 in het 

stadium oprichten negen objecten behandeld en vergeleken naar overblijvende onkruiden en 

korrelopbrengst met een onbehandeld object (controle). De proef werd aangelegd op het ras KWS 

Fido. 

In de controle kwam hoofdzakelijk Italiaans raaigras (76 pl/m²), akkerviooltje (53 pl/m²), 

greppelrus (46 pl/m²) en straatgras (25 pl/m²) voor. Verder bestond de onkruidflora uit zwarte 

nachtschade (18 pl/m²), muur (12 pl/m²),  kamille (12 pl/m²), klein kruiskruid (9 pl/m²), 

windhalm (7 pl/m²), herderstasje (5 pl/m²)  en knopkruid (3 pl/m²),  maar kwam in te geringe 

mate of niet voldoende homogeen verdeeld over het perceel voor om opgenomen te worden in de 

resultatentabel. 
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Zichtbare gewasbeïnvloeding onder vorm van chlorose was slechts tijdelijk en kwam enkel voor bij 

de behandelingen met Othello + Hussar Ultra, Cossack + Actirob B en Celtic + Capri + Actirob B. 

Remming van het gewas kon duidelijker gequoteerd worden en was aanwezig bij behandeling 6 

(score 7,0) en behandelingen 2, 4 en 8 (score 8,0). 

 

De behandeling met Cossack + Actirob B ruimde als enige de onkruidpopulatie volledig op maar gaf 

wel remming na behandeling. Wel dient vermeld te worden dat de behandelingen met Othello + 

Hussar Ultra en Capri Twin + Biathlon + Actirob B slechts een kleine hoeveelheid akkerviooltje    

(3,8 %) spaarden. Door een latere zaai was straatgras minder goed ontwikkeld op het moment van 

de behandeling en kon het efficiënter bestreden worden. 

 

De onbehandelde controle gaf een opbrengst van 10.629 kg/ha. Er werden geen significante 

verschillen tussen de korrelopbrengsten genoteerd. Net als te Bottelare werd voor elke behandeling 

een meeropbrengst ten opzichte van de onbehandelde controle genoteerd. De onbehandelde 

controle behaalde de significant laagste opbrengst (100 %), terwijl de behandeling met Atlantis + 

Biathlon + Actirob B de hoogste korrelopbrengst noteerde (109,7 %).  

 

 

Besluit 

Triticale reageert gemiddeld genomen gevoeliger op herbiciden dan tarwe. Vooral op lichtere 

gronden kunnen hoge dosissen van bodemherbiciden chlorose en soms uitdunning veroorzaken. Dit 

geldt in het bijzonder voor isoproturon, waar op zandige texturen een dosis boven 1200 g/ha 

regelmatig voor uitdunning zorgt. Er zijn voor triticale geen rasverschillen voor chloortoluron- 

gevoeligheid gekend zoals bij tarwe. Het is wel aan te bevelen chloortoluron kort na zaaien toe te 

passen. 

 

Er bestaan voldoende doeltreffende middelen om een goede tot zeer goede onkruidbestrijding uit 

te voeren in triticale. Hierbij is het tijdig inzetten van een onkruidbestrijding in het voorjaar 

noodzakelijk om een doeltreffend resultaat te bekomen, zeker omdat een najaarsbehandeling 

minder tot de gewoonte bestaat. Bij vroege zaai is een herbicidentoepassing in het najaar 

(vooropkomst of naopkomst) noodzakelijk. 

 

Gemiddeld genomen schiet triticale in het voorjaar vroeger door dan tarwe zodat bij het uitvoeren 

van eventuele correctiebehandelingen de nodige controle van het gewasstadium dient te gebeuren. 

Op te merken valt dat middelen op basis mecoprop niet inzetbaar zijn in triticale als correctie-

behandeling. 

 

 

 
 

 

Een overzicht van alle erkende herbiciden in triticale is raadpleegbaar op de de                          

LCG-website (www.lcg.be). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.granen.info/download.aspx?file=documenten/herbiciden_triticale_scrollijst.xls


- 3 - 

Landbouwcentrum Granen Vlaanderen – Granen Oogst 2015 

Tabel 1: Landbouwcentrum Granen Vlaanderen. 

  Resultaten onkruidbestrijdingsproef triticale 2014-2015 (proeflocatie Bottelare) 

 

Nr. 

 

 

Objecten 

 

 

Opbrengst1 

 

 

Hectoliter-

gewicht 

 

Remming 

van het  

gewas 

Kamille 

(Matricaria 

chamomilla) 

Windhalm 

(Apera  

spica-venti) 

Straatgras 

(Poa 

 annua) 

  

kg/ha 

 

 

rel. tav 

onbehandeld 

 

(kg) 

 

 

(9 = geen 

remming,  

1 = 100 % 

remming) 

MATCH 

(% tav  

onbehandeld) 

APESV 

(% tav  

onbehandeld) 

POAAN 

(% tav  

onbehandeld) 

1 Onbehandeld 8.475 100 74,8 9,0 
100 % =  

32 pl/m² 

100 % =  

26 pl/m² 

100 % =  

13 pl/m² 

 
Najaar  (13 november 2014: 3-4 blad)  

 
 

    

2 IPFlo + Diflanil: 2 l + 0,375 l/ha 10.051 118,6 76,5 9,0 3,1 0 0 

3 Bacara: 0,8 l/ha 8.649 102,1 75,8 9,0 37,5 30,8 15,4 

 Voorjaar (9 april 2015: einde uitstoeling)        

4 Cossack + Actirob B: 300 g + 1 l/ha 9.775 115,3 75,6 9,0 0 11,5 0 

5 Biathlon + Capri + Actirob B: 70 g + 200 g + 1 l/ha 9.541 112,6 74,8 9,0 9,4 11,5 15,4 

6 Biathlon + Atlantis + Actirob B: 70 g + 300 g + 1 l/ha 9.798 115,6 73,8 9,0 0 3,8 0 

7 Capri Twin + Actirob B: 200 g + 1 l/ha 9.516 112,3 76,2 9,0 6,3 42,3 23,1 

8 Othello + Hussar Ultra: 1,2 l + 0,075 l/ha 9.826 115,9 76,6 9,0 0 0 7,7 

9 IPFlo + Diflanil: 2 l + 0,375 l/ha 9.374 110,6 77,6 9,0 3,1 73,1 0 

10 Biathlon + Atlantis + Stomp Aqua + Actirob B: 70 g + 300 g + 2 l + 1 l/ha 9.538 112,5 76,1 9,0 0 0 0 

11 Celtic + Capri + Actirob B: 2 l + 200 g + 1 l/ha 9.453 111,5 75,9 9,0 46,9 7,7 0 

12 Biathlon + Capri Twin + Actirob B: 70 g + 200 g + 1 l/ha 9.355 110,4 76,1 9,0 0 26,9 53,8 

Fbehandeling NS2   NS2         

1 VC opbrengst (%): 7,7 % 

2 NS: gemiddelden zijn niet significant verschillend voor niveau p0.05 volgens Tukey’s Studentized Range Test 

 



- 4 - 

 

Landbouwcentrum Granen Vlaanderen – Granen Oogst 2015 

Tabel 2: Landbouwcentrum Granen Vlaanderen. 

  Resultaten onkruidbestrijdingsproef triticale 2014-2015 (proeflocatie Sint-Niklaas) 

 
Nr. 

 

 

 

Objecten 

 

 

 

Opbrengst1 

 

 

 

Hecto- 

liter- 

gewicht 

 

Remming 

 van het  

gewas 

 

Italiaans 

raaigras 

(Lolium  

multiflorum) 

Akker- 

viooltje 

(Viola  

arvensis) 

Greppelrus 

(Juncus 

bufonius) 

 

Straatgras 

(Poa 

annua) 

 

  

kg/ha 

 

 

rel. tav 

onbehandeld 

 

(kg) 

 

 

(9 = geen 

remming,  

1 = 100 % 

remming) 

LOLMU 

(% tav  

onbehandeld) 

VIOAR 

(% tav  

onbehandeld) 

IUNBU 

(% tav  

onbehandeld) 

POAAN 

(% tav  

onbehandeld) 

1 Onbehandeld 10.629 100 72,2 9,0 
100 % =  

76 pl/m² 

100 % =  

53 pl/m² 

100 % =  

46 pl/m² 

100 % =  

25 pl/m² 

 Voorjaar (10 april 2015: oprichten)         

2 Cossack + Actirob B: 300 g + 1 l/ha 10.959 103,1 71,6 8,0 0 0 0 0 

3 Biathlon + Capri + Actirob B: 70 g + 200 g + 1 l/ha 11.467 107,9 72,4 9,0 1,3 5,7 0 0 

4 Atlantis + Biathlon + Actirob B: 300 g + 70 g + 1 l/ha 11.658 109,7 71,3 8,0 9,2 9,4 10,9 0 

5 Capri Twin + Actirob B: 200 g + 1 l/ha 11.137 104,8 70,6 9,0 10,5 11,3 6,5 0 

6 Othello + Hussar Ultra: 1,2 l + 0,075 l/ha 10.825 101,8 70,1 7,0 0 3,8 0 0 

7 IPFlo + Diflanil: 2 l + 0,375 l/ha 10.822 101,8 70,1 9,0 25,0 0 0 0 

8 Atlantis + Biathlon Duo + Stomp Aqua + Actirob B: 300 g + 70 g + 2 l + 1 l/ha 11.183 105,2 71,4 8,0 3,9 20,7 4,3 0 

9 Celtic + Capri + Actirob B: 2 l + 200 g + 1 l 11.378 107,0 72,9 9,0 0 3,8 4,3 4,0 

10 Capri Twin + Biathlon + Actirob B: 200 g + 70 g + 1 l/ha 11.427 107,5 72,7 9,0 0 3,8 0 0 

Fbehandeling NS2   NS2           

1 VC opbrengst (%): 3,8 % 

2 NS: gemiddelden zijn niet significant verschillend voor niveau p0.05 volgens Tukey’s Studentized Range Test 

 

 


