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4 Ziektegevoeligheid  

4.1 Ziektegevoeligheid (Tabel 4) en legering 2018  

De ziektewaarnemingen, die in Tabel 4 werden opgenomen, zijn gebaseerd op de waarnemingen van 
de locaties Bottelare, St-Niklaas en Vladslo. De waarnemingen werden uitgevoerd op een 
onbehandeld gewas. 
 

Tijdens het groeiseizoen 2017-2018 werd gele roest waargenomen te Bottelare, St-Niklaas en 
Vladslo.  
Bij beginnende aantasting van gele roest is het belangrijk de ziekte onmiddellijk te bestrijden. Een 
gerichte aanpak met de juiste fungiciden is dan noodzakelijk. 
In het vroege voorjaar werd in meerdere rassen gele roest waargenomen, maar vermoedelijk bleef 
de aantasting relatief beperkt door de warme en droge weersomstandigheden gedurende het verdere 
voorjaar. Bikini, Elicsir, Jokari, Kasyno, RGT Eleac en RGT Ruminac bleven gevrijwaard van 
aantasting door gele roest. 
 

Meeldauw blijft een vaak voorkomende ziekte bij triticale. De ziekte kan vroeg aanwezig zijn in het 
gewas en ernstige schade veroorzaken. Een gerichte fungicidebehandeling is dan zeker aan te raden. 
Door de warme en droge weersomstandigheden gedurende het voorjaar was de ziekte gedurende 
het volledige groeiseizoen duidelijk aanwezig. Uiteindelijk vertoonden alle rassen in meer of mindere 
mate een aantasting van meeldauw.  
 

Bladvlekkenziekte was gedurende het ganse groeiseizoen aanwezig, maar door de droge 
weersomstandigheden gedurende het voorjaar werden geen zware aantastingen genoteerd. 
Significante rasverschillen werden dan ook niet waargenomen.  
 

Bruine roest werd ondanks het warme en droge voorjaar niet vastgesteld. Het is wel belangrijk te 
vermelden dat sommige rassen zodanig aangetast waren door meeldauw (in onbehandelde 
percelen), dat nog weinig groen bladoppervlak overbleef waardoor bruine roest symptomen dan ook 
niet voorkwamen. 
 

Legering kwam dit groeiseizoen op geen enkele locatie voor. 
 

Een adequate inzet van halmverstevigers is zeker verantwoord. Chloormequat, ethefon, trinexapac-
ethyl, ethefon + mepiquatchloride, prohexadion + mepiquatchloride en prohexadion + trinexapac-
ethyl zijn de erkende werkzame stoffen in triticale. Om het hoge opbrengstpotentieel van het huidig 
rassenassortiment veilig te stellen moet een goede versteviging en een aangepaste N-bemesting 
gerealiseerd worden. Vooral met de eerste en tweede N-gift dient omzichtig omgesprongen te 
worden. 
 

4.2 Ziektegevoeligheid meerdere proefjaren 

Tabel 5:  Landbouwcentrum Granen Vlaanderen. Rassenproeven triticale.  
Ziektegevoeligheid meerdere proefjaren (schaal 1-9; 9 = gezond). 

Ras Meeldauw Bladvlekkenziekte Gele roest Bruine roest 

 2018 2017 2018 2017 2018 2016 2015 2014 2017 

Bikini 4,4 4,9 8,0 4,0 9,0 - - - 4,0 

Cedrico 5,9 7,0 8,1 7,3 8,0 - - - 7,3 

Elicsir 6,0 5,9 8,0 7,7 9,0 - - - 7,7 

Exagone 3,6 4,9 8,5 6,0 7,5 6,3 4,0 3,0 6,0 

Jokari 5,6 5,8 8,0 6,5 9,0 7,8 - - 6,5 

Kasyno 7,1 5,4 8,5 7,0 9,0 - - - 7,0 

Lombardo 6,6 - 7,9 - 7,0 - - - - 

Remiko 4,6 6,0 8,0 7,0 7,4 5,6 2,0 2,5 6,5 

RGT Eleac 7,7 8,0 8,3 6,7 9,0 - - - 6,7 

RGT Ruminac 8,4 8,0 8,1 8,0 9,0 - - - 8,0 

Vuka 5,6 8,0 8,3 8,0 8,4 9,0 9,0 9,0 8,0 

Gemiddelde 5,9 - 8,1 - 8,3    - 


