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1 Achtergrond 
In bepaalde regio’s in Vlaanderen duiken alsmaar meer problemen op betreffende moeilijk te bestrijden 

grasachtige onkruiden in wintergranen zoals windhalm en duist. Op de probleempercelen worden ofwel niet 

altijd de meest geschikte chemische schema’s toegediend, en/of ontstond resistentie tegen de gebruikte 

middelen en/of werd niet op het meest geschikte tijdstip behandeld. Dit project focust op de problematiek van 

windhalm (Apera spica-venti) in wintertarwe in Haspengouw (Zuid-Limburg) en hoe hiermee om te gaan om dit 

onkruid afdoende te bestrijden.  

  

Figuur 1. Windhalm rozetvorm (links) en bloeiwijze (rechts) (FLORA WEST EUROPA | Apera Spica Venti, n.d.) 

In wintergranen worden, in het voorjaar, zowel ALS- als ACCase-herbiciden ingezet tegen grasachtige onkruiden. 

ALS-herbiciden1, waaronder o.a. sulfonylureumverbindingen, inhiberen de synthese van hydrofobe, vertakte 

aminozuren in planten (valine, leucine en isoleucine). Als secundair effect worden ook de celdeling en het 

floëemtransport geïnhibeerd. De herbiciden verhinderen de werking van het ALS-enzyme, welk betrokken is bij 

de vorming van bovenstaande aminozuren (De Mot, 2016). Voorbeelden van ALS-herbiciden zijn o.a. producten 

uit het Sigma-gamma (a.s. mesosulfuron-methyl en propoxycarbazone-na) en Capri (a.s.. pyroxsulam) (Fytoweb, 

2020). Planten ontwikkelen relatief snel resistenties tegen ALS-herbiciden. In 2015 waren reeds meer dan 160 

plantenspecies bekend met resistentie tegen dit type herbicide (Heap, 2019). Specifiek in windhalm werden 

resistenties waargenomen t.a.v. dit type herbiciden in o.a. Frankrijk, Duitsland en Denemarken. Voor België werd 

door het HRAC2 nog geen resistentie vermeld, wat niet betekent dat er geen is (Heap, 2020).   

 
1 ALS = acetolactaat-synthase  
2 HRAC = Herbicide Resistance Action Committee  
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Figuur 2. Chronologische toename van resistentie t.a.v. 5 herbicide-werkingsmechanismen. De cijfers verwijzen naar de Weed 
Science Society of America code (WSSA) om de werkingsmechanismen te identificeren (niet verder aangehaald in dit verslag) 
(Heap, 2019).  

ACCase-herbiciden3 inhiberen de vetzuursynthese in planten door de werking van het ACCase-enzyme 

te verhinderen . De vetzuursynthese gebeurt in planten in de plastiden én in het cytosol. Enkel in 

grassen is de opbouw van het ACCase-enzym in beide celelementen gelijkaardig (‘multi-domein vorm’), 

waardoor ACCase-herbiciden selectief zijn voor grassen (De Mot, 2016). De chemische ‘FOP’, ‘DIM’ en 

‘DEN’-verbindingen treden op als ACCase-inhibitoren. Een voorbeeld van een ACCase-herbicide is Capri 

(a.s. pinoxaden, behorend tot de ‘DEN’-klasse) (Fytoweb, 2020). Ook tegen ACCase-inhibitoren kan 

resistentie optreden, zoals beschreven door Heap (2019) in Figuur 2. Specifiek voor windhalm werden 

reeds resistenties t.a.v. dit type herbiciden waargenomen in o.a. Duitsland en Denemarken (Heap, 

2020).  

Er bestaan verschillende types resistenties, waaronder metabolische en target-site resistenties. Bij 

metabolische resistentie breekt de plant de actieve stof (gedeeltelijk) af tot een inactieve vorm. Dit 

type resistentie kan omzeild worden door de dosis actieve stof te verhogen. Daarom is het sterk 

aangeraden de erkende dosissen toe te passen. Bij target-site resistentie wijzigt, t.g.v. een mutatie, de 

 
3 ACCase = Acetyl Coenzym A Carboxylase  
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bindingsplaats voor de actieve stof in de plant. Deze kan hierdoor niet langer binden op de voorziene 

plaats. Dit type resistentie kan enkel omzeild worden door gebruik te maken van actieve stoffen met 

andere werkingsmechanismen. Veelal komen beide types van resistentie samen voor op één perceel.  

Op voorhand is echter vaak niet bekend of er resistentie is en om welk type het (voornamelijk) gaat. 

Het is daarom belangrijk een zo breed mogelijk gamma van actieve stoffen met verschillende 

werkingsmechanismen in te zetten.  

Naast resistentiemanagement speelt ook de positionering van de bespuitingen een belangrijke rol in 

de onkruidbestrijding.  Een herbicidetoepassing enkel in het voorjaar lijkt in een groot aantal gevallen 

niet langer geschikt, aangezien het onkruid tegen dan vaak al te sterk ontwikkeld is. Een 

najaarstoepassing kan helpen dergelijke onkruiden beter te bestrijden. Voorwaarde hiervoor is dat de 

bodem het toelaat om bereden te worden.  

Uit onderzoek uitgevoerd door BASF in de periode 2005 – 2014 bleek al het belang van een afdoende 

bestrijding van grasachtige onkruiden in wintergranen. Hun onderzoek richtte zich op duist en raaigras, 

maar eenzelfde trend in de data kan verwacht worden voor windhalm. Wanneer gestart werd met een 

onkruidbestrijding in het najaar, gevolgd door een correctie in het voorjaar, werden de hoogste 

opbrengsten behaald (Figuur 3). 
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Figuur 3. Opbrengstresultaten wintergranen. Deze resultaten zijn gebaseerd op 18 proeven in de periode 2005 – 2014. De 
najaarsbehandeling gebeurde met Malibu aan 2,5 L/ha. De voorjaarsbehandeling gebeurde met een sulfonylureum werkzaam 
tegen grassen (naar BASF, 2018).  
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2 Doelstelling 
Het doel van de proef is het bepalen van het meest efficiënte herbicidenschema voor de bestrijding 

van windhalm in wintertarwe. Dit zowel naar resistentiemanagement als naar positionering van de 

bespuitingen.  

3 Proefopzet 
In jaren 2018 – 2019 en 2019 – 2020 werd een demonstratieve herbicidenproef aangelegd op een 

perceel wintertarwe met een hoge druk van windhalm. In beide jaren lag het perceel in de regio 

Riemst. De firma’s Adama, BASF, Bayer, Belchim, Corteva, FMC, Globachem, Protex en Syngenta 

werden in beide proefjaren aangeschreven om chemische schema’s t.a.v. windhalm aan te leveren, 

zonder voorkennis van de eventuele aanwezigheid van resistenties op het proefperceel.  

Schema’s die voldeden aan volgende positionering werden opgenomen in proef: enkel in het najaar 

(vooropkomst of vroege na-opkomst, i.e. tarwe in het 1 – 2 bladstadium), enkel in het voorjaar of 

combinatieschema’s najaar – voorjaar.  

Sommige firma’s stelden schema’s voor waarbij de bespuiting in het voorjaar gevolgd diende te 

worden door een correctiebespuiting, een 10-tal dagen na de voorjaarstoepassing. Hieronder wordt 

deze bespuiting ‘correctie voorjaar’ genoemd.   

Ieder schema werd aangelegd in 3 herhalingen. Ieder plot/Iedere herhaling had een oppervlakte van 

27 m2 (3 m breed * 9 m lang). De objecten werden bespoten met een manuele spuitmachine, uitgerust 

met 50 % driftreducerende doppen (werkbreedte 3 m, 250 L water/ha). De beoordeling van de werking 

van de schema’s gebeurde door in ieder plot het aantal windhalmplanten per vierkante meter te tellen. 

Deze telling werd uitgevoerd in de zomer, nadat de bloeiende windhalm boven het graangewas uitstak. 

Er werd geen opbrengstbepaling uitgevoerd, de schema’s werden enkel beoordeeld op werking tegen 

het probleemonkruid.  

De efficiëntie van de bestrijding werd berekend als Abbott efficiëntie:  

𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖ë𝑛𝑡𝑖𝑒 = 100 ∗ (
𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 − 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑙𝑒𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑑

𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒
) 
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3.1 Proefjaar 2018 – 2019 

3.1.1 Informatie proefperceel 2018 – 2019  
In 2018 – 2019 werd de proef aangelegd in Riemst. De locatie wordt getoond in Figuur 4.  

 

Figuur 4. Proeflocatie 2018-2019 (50,822857 N, 5,603325 O). 

De perceelsgegevens worden weergegeven in Tabel 1.  
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Tabel 1. Perceelsgegevens proefperceel 2018-2019.  

  

Voorteelt
•Cichorei

23.10.19
•Zaai: Sahara 300 korrels/m², niet-kerend na cichorei 

25.10.18

•Onkruidbestrijding:

•Vooropkomst behandeling volgens protocol

16.11.18

•Onkruidbestrijding:

•Behandeling na opkomst najaar volgens protocol

04.02.19
•Bouwlaaganalyse

04.02.19

•N-index analyse: 139, lager dan normaal

•Advies 209 eenheden N/ha (F1: 90 F2:50 F3:69)

27.02.19

•Onkruidbestrijding:

•Behandeling na opkomst voorjaar volgens protocol

14.03.19

•Bemesting 1ste fractie:  

•60 E Nwz/ha

20.03.19

•Onkruidbestrijding:

•Behandeling na opkomst voorjaar correctie volgens protocol

01.04.19

•Bemesting 2de fractie:

•50 E Nwz/ha

01.04.19

•Verkorting:

•Tempo 0,25 L/ha + Cycocel 75 0,8 L/ha

26.04.19

•Bemesting: 3de fractie:

•50 E Nwz/ha

29.04.19

•Onkruidbestrijding: Volledige perceel (o.w.v. cichoreiopslag)

•Allié 28 g/ha

29.04.19

•Fungicidebehandeling T0:

•Osiris 2 L/ha

21.05.19

•Fungicidebehandeling T1: Input 1 L/ha

• Insecticidebehandeling: Patriot 0,5 L/ha

09.06.19

•Fungicidebehandeling T2:

•Velogy Era 1 L/ha

26.07.19
•Oogst
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De bouwlaaganalyse wordt getoond in Tabel 2.  

Tabel 2. Ontledingsuitslag van de bouwlaag, proefperceel 2018-2019. Het bodemstaal werd genomen op 4 februari 2019. 
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De N-index met het bijhorend N-bemestingsadvies voor de wintertarwe wordt getoond in Tabel 3.  

Tabel 3. N-index proefperceel 2018-2019. Het bodemstaal werd genomen op 4 februari 2019. 
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3.1.2 Aangelegde schema’s en hun richtprijzen 2018 – 2019  
Tabel 4. Herbicidenschema’s met hun toepassingsdatum en indicatieve kostprijs per hectare (EUR/ha), proefjaar 2018-2019. De weergegeven prijzen zijn exclusief BTW. 

Nr. 
Vooropkomst 

25.10.18 

Naopkomst  

1-2 blad najaar 

16.11.19 

Naopkomst voorjaar 

27.02.19 

Naopkomst voorjaar 

correctie 

20.03.19 

Richtprijs €/ha excl. 

BTW 

1. - - - - - 

2. Pontos 1 L/ha  - - - 63 

3. Malibu 2,5 L/ha   - - - 52 

4. Jura 4 L/ha  - - - 48 

5. Trinity 2 L/ha - - - 42 

6. Liberator 0,6 L/ha - - - 62 

7. - Pontos 0,5 L/ha  - - 32 
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Nr. 
Vooropkomst 

25.10.18 

Naopkomst  

1-2 blad najaar 

16.11.19 

Naopkomst voorjaar 

27.02.19 

Naopkomst voorjaar 

correctie 

20.03.19 

Richtprijs €/ha excl. 

BTW 

8. - Malibu 3 L/ha  - - 63 

9. - Trinity 2 L/ha  - - 42 

10. - Liberator 0,6 L/ha  - - 62 

11. - Naceto 0,6 L/ha  - - 56 

12. - 
Naceto 0,4 L/ha  

Jura 3 L/ha  
- - 74 

13. - - 
Sigma Supra 0,3 kg/ha    

Tipo 1 L/ha  
- 53 

14. - - 
Sigma Supra 0,3 kg/ha  

  Tipo 1 L/ha   
K2 1 L/ha  

- 65 

15. - - 
Axial 1,2 L/ha 

 Biathlon Duo 70 g/ha  
Actirob B 1 L/ha  

- 75 
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Nr. 
Vooropkomst 

25.10.18 

Naopkomst  

1-2 blad najaar 

16.11.19 

Naopkomst voorjaar 

27.02.19 

Naopkomst voorjaar 

correctie 

20.03.19 

Richtprijs €/ha excl. 

BTW 

16. Liberator 0,6 L/ha  - 

 
Sigma Flex 0,2 kg/ha 

Capri 0,25 kg/ha 
 

Axial 1,2 L/ha 195 

17. Defi 5 L/ha - 
Sigma Flex 0,2 kg/ha  

Capri 0,25 kg/ha  
Axial 1,2 L/ha  185 

18. - Liberator 0,6 L/ha  
Axial 1,2 L/ha 

 Biathlon Duo 70 g/ha  
Actirob B 1 L/ha 

- 137 

19. - Liberator 0,6 L/ha  
Sigma Flex 0,2 kg/ha  

Actirob B 1 L/ha 
Axial 1,2 L/ha 

- 159 

20. - Liberator 0,6 L/ha 

 
Sigma Flex 0,2 kg/ha  

Actirob B 1 L/ha  
 

Axial 1,2 L/ha 159 

21. - 
Liberator 0,3 L/ha  
AZ 500 0,150 L/ha 

Capri 0,250 kg/ha  
Sigma flex 0,2 kg/ha  

Actirob B 1 L/ha 
- 149 

22.  
Liberator 0,45  L/ha  
AZ 500 0,150 L/ha 

Capri 0,250 kg/ha  
Axial 1,2 L/ha 

 Actirob B 1 L/ha 
 171 
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3.1.3 Omstandigheden bespuitingen 2018 – 2019  
In Tabel 5 worden de omstandigheden van de uitgevoerde bespuitingen weergegeven.  

Tabel 5. Omstandigheden bespuitingen seizoen 2018 – 2019.  

Vooropkomst: 25 oktober 2018 

Temperatuur (° C) 11,3 

Relatieve luchtvochtigheid (%) 86,3 

Gemiddelde windsnelheid (km/u) 1,5 

Maximale windsnelheid (km/u) 3,9 

Toestand bodem Droog 

Vroege naopkomst: 16 november 2018 

Temperatuur (° C) 4,0 

Relatieve luchtvochtigheid (%) 79,4 

Gemiddelde windsnelheid (km/u) 0,5 

Maximale windsnelheid (km/u) 1  

Toestand bodem Droog 

Voorjaar (tarwe in 1 – 2 blad): 27 februari 2019 

Temperatuur (° C) 19,7 

Relatieve luchtvochtigheid (%) 44,0 

Gemiddelde windsnelheid (km/u) 4,7 

Maximale windsnelheid (km/u) 9,3 

Toestand bodem Droog 

Correctie voorjaar: 20 maart 2019 

Temperatuur (° C) 9,1 

Relatieve luchtvochtigheid (%) 75,2 

Gemiddelde windsnelheid (km/u) 1,7 

Maximale windsnelheid (km/u) 5,2 

Toestand bodem Vochtig 
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3.2 Proefjaar 2019 – 2020  

3.2.1 Informatie proefperceel 2019 – 2020  
Ook in 2019 – 2020 werd de proef aangelegd in Riemst. De locatie wordt getoond in Figuur 5.  

 

Figuur 5. Proeflocatie 2019-2020 (50,781069 N, 5,608719 O). 

De perceelsgegevens worden getoond in Tabel 6. 
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Tabel 6. Perceelsgegevens proefperceel 2019 – 2020.  

 

  

Voorteelt
• Aardappelen

28.10.19
• Zaai: Sahara 300 korrels/m², niet-kerend na aardappelen 

14.11.19

• Onkruidbestrijding:

• Vooropkomst behandeling volgens protocol zie tabel 24

07.01.20

• Onkruidbestrijding:

• Vroege na-opkomst volgens protocol zie tabel 24

12.03.20

• Onkruidbestrijding (buiten proef):

• Capri 250 gr/ha + Vegetop 1L/ha + Trevistar 0,8 L/ha

12.03.20

• Insecten bestrijding (buiten proef):

• Patriot Protech 0,42 L/ha

19.03.20

• Onkruidbestrijding voorjaar:

• Volgens protocol zie tabel 24

27.03.20

• Bemesting: 1ste fractie 100 eenheden N/ha

• Urean (39% N/L)  = 565 L/ha

01.04.20

• Onkruidbestrijding correctie voorjaar:

• Volgens protocol zie tabel 24

11.04.20

• Onkruidbestrijding (buiten proef):

• Axial 1,25 L/ha

11.04.20

• Halmverkorting:

• Tempo 0,15 L/ha + Cycocel 0,8 L/ha

16.04.20

• Fungicidebehandeling T0:

• Citadelle 2L/ha

08.05.20

• Fungicidebehandeling T1:

• Osiris 2L/ha + Bravo 1L/ha

08.05.20

• Halmverkorting:

• Percival WG 0,3 kg/ha

15.05.20

• Bemesting: 2de fractie 68 eenheden N/ha

• KAS  (27% N/kg)  = 250 kg/ha

05.06.20

• Fungicidebehandeling T2:

• Velogy Era 1L/ha

05.06.20

• Insecticidebehandeling:

• Okapi 0,75L/ha

29.07.20
• Oogst
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De bouwlaaganalyse wordt getoond in Tabel 7.  

Tabel 7. Ontledingsuitslag van de bouwlaag, proefperceel 2019-2020. Het bodemstaal werd genomen op 17 februari 2020. 
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De N-index met het bijhorend N-bemestingsadvies voor de wintertarwe wordt getoond in Tabel 8.  

Tabel 8. N-index proefperceel 2019-2020. Het bodemstaal werd genomen op 17 februari 2020. 
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3.2.2 Aangelegde schema’s en hun richtprijzen 2019 – 2020  
Tabel 9. Herbicidenschema’s met hun toepassingsdatum en indicatieve kostprijs per hectare (EUR/ha), proefjaar 2019-2020. De weergegeven prijzen zijn exclusief BTW. 

Nr. 
Vooropkomst 

14.11.19 

Naopkomst  
1-2 blad najaar 

07.01.20 

Naopkomst voorjaar 
19.03.20 

Naopkomst voorjaar 
correctie 
01.04.20 

Richtprijs  €/ha excl. 
BTW 

1.     - 

2.   
Sigma Flex 0,2 kg/ha  

Capri 0,25 kg/ha  
Actirob B 1 L/ha 

 88 

3.   Axial 1,2 L/ha  50 

4. Beflex 0,4 L/ha    35 

5. Jura 4 L/ha    68 

6. Pontos 1 L/ha    62 

7. Defi 5 L/ha    53 

8. Liberator 0,6 L/ha    62 
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Nr. 
Vooropkomst 

14.11.19 

Naopkomst  
1-2 blad najaar 

07.01.20 

Naopkomst voorjaar 
19.03.20 

Naopkomst voorjaar 
correctie 
01.04.20 

Richtprijs  €/ha excl. 
BTW 

9. 
Trinity 2 L/ha 

Pontos 0,5 L/ha 
   73 

10.  Beflex 0,4 L/ha   35 

11.  
Beflex 0,25 L/ha  
Herold 0,4 L/ha 

  58 

12.  
Beflex 0,33 L/ha  
Pontos 0,5 L/ha 

  60 

13.  
Glosset 0,4 L/ha 

Jura 3 L/ha 
  95 

14.  Jura 4 L/ha   68 

15.  Defi 5 L/ha   53 

16.  
Defi 3 L/ha 

Liberator 0,3 L/ha 
  63 
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Nr. 
Vooropkomst 

14.11.19 

Naopkomst  
1-2 blad najaar 

07.01.20 

Naopkomst voorjaar 
19.03.20 

Naopkomst voorjaar 
correctie 
01.04.20 

Richtprijs  €/ha excl. 
BTW 

17.  Liberator 0,6 L/ha   62 

18.  
Trinity 2 L/ha  

Defi 3 L/ha 
  74 

19. Pontos 1 L/ha  
Axial 1,2 L/ha 

Biathlon Duo 70 g/ha 
Actirob B 1 L/ha 

 147 

20.  Malibu 2,5 L/ha 
Axial 1,2 L/ha 

Biathlon Duo 70 g/ha 
Actirob B 1 L/ha 

 138 

21.  Defi 5 L/ha Axial 1,2 L/ha  103 

22. Sunfire 0,36 L/ha  
Capri 0,25 kg/ha 
Actirob B 1 L/ha 

 70 

23 
Sunfire 0,36 L/ha 
AZ500 0,15 L/ha 

 
Capri 0,25 kg/ha 
Actirob B 1 L/ha 

 101 

24 Liberator 0,6 L/ha  
Sigma Flex 0,2 kg/ha  

Capri 0,25 kg/ha 
Actirob B 1 L/ha 

Axial 1,2 L/ha 200 
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Nr. 
Vooropkomst 

14.11.19 

Naopkomst  
1-2 blad najaar 

07.01.20 

Naopkomst voorjaar 
19.03.20 

Naopkomst voorjaar 
correctie 
01.04.20 

Richtprijs  €/ha excl. 
BTW 

25 Defi 5 L/ha  
Sigma Flex 0,2 kg/ha 

Capri 0,25 kg/ha 
Actirob B 1 L/ha 

Axial 1,2 L/ha 192 

26  Liberator 0,6 L/ha 
Sigma Flex 0,2 kg/ha 

Axial 1,2 L/ha 
Actirob B 1 L/ha 

 160 

27  Liberator 0,6 L/ha 
Sigma Flex 0,2 kg/ha 

Actirob B 1 L/ha 
Axial 1,2 L/ha 160 
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3.2.3 Omstandigheden bespuitingen 2019 – 2020  
In Tabel 10 worden de omstandigheden van de uitgevoerde bespuitingen weergegeven.  

Tabel 10. Omstandigheden bespuitingen seizoen 2019 – 2020.  

Vooropkomst: 14 november 2019 

Temperatuur (° C) 6,9 

Relatieve luchtvochtigheid (%) 81,7 

Gemiddelde windsnelheid (km/u) 3,4 

Maximale windsnelheid (km/u) 10,2 

Toestand bodem Vochtig 

Vroege naopkomst: 7 januari 2020 

Temperatuur (° C) 6,9 

Relatieve luchtvochtigheid (%) 88,1 

Gemiddelde windsnelheid (km/u) 2,5 

Maximale windsnelheid (km/u) 11,7 

Toestand bodem Vochtig 

Voorjaar (tarwe in 1 – 2 blad): 19 maart 2020 

Temperatuur (° C) 16,1 

Relatieve luchtvochtigheid (%) 68,8 

Gemiddelde windsnelheid (km/u) 5,0 

Maximale windsnelheid (km/u) 6,0 

Toestand bodem Droog 

Correctie voorjaar: 1 april 2020 

Temperatuur (° C) 10,0 

Relatieve luchtvochtigheid (%) 46,6 

Gemiddelde windsnelheid (km/u) 2,8 

Maximale windsnelheid (km/u) 3,2 

Toestand bodem Droog  
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3.3 Overzicht gebruikte middelen  
In Tabel 11 wordt een overzicht gegeven van de gebruikte middelen in beide proefjaren.   

Tabel 11. Overzicht van de gebruikte middelen in proefjaren 2018 – 2019 en 2019 – 2020. Form. = Formulering. EC = emulgeerbaar concentraat, SC = suspensieconcentraat, WG = water 
dispergeerbaar granulaat, SL = met water mengbaar concentraat.  

Middel Jaar in proef Form. Actieve stof Inhoud actieve stof Werkingsmechanisme Hoofdzakelijke 
werking  
 (bron: fytoweb) 

Actirob B 18-19 en 19-20 EC Geësterde koolzaadolie 812 g/L Uitvloeier - 

Axial 18-19 en 19-20 EC Cloquintocet-mexyl 12,5 g/L Safener Grassen 

Pinoxaden 50 g/L Inhibitie vetzuursynthese 

AZ 500 18-19 en 19-20 SC Isoxaben 500 g/L Inhibitie cellulosesynthese Tweezaadlobbigen 

Beflex 19-20 SC Beflubutamide 500 g/L Inhibitie carotenoïdsynthese Tweezaadlobbigen 

Biathlon duo 18-19 en 19-20 WG Florasulam 5,4 % Inhibitie synthese hydrofobe vertakte 
aminozuren 

Tweezaadlobbigen 

Tritosulfuron 71,4 % Inhibitie synthese hydrofobe vertakte 
aminozuren 

Defi 18-19 en 19-20 EC Prosulfocarb 800 g/L Inhibitie synthese wassen Grassen + 
tweezaadlobbigen 

Glosset 19-20 SC Flufenacet 600 g/L Inhibitie vetzuursynthese Grassen + 
tweezaadlobbigen 

Herold 19-20 SC Diflufenican 200 g/L Inhibitie carotenoïdsynthese Grassen + 
Tweezaadlobbigen Flufenacet 400 g/L Inhibitie vetzuursynthese 

Jura 18-19 en 19-20 EC Diflufenican 14 g/L Inhibitie carotenoïdsynthese Grassen + 
Tweezaadlobbigen Prosulfocarb 667 g/L Inhibitie synthese wassen 

Liberator 18-19 en 19-20 SC Diflufenican 100 g/L Inhibitie carotenoïdsynthese Grassen + 
Tweezaadlobbigen Flufenacet 400 g/L Inhibitie vetzuursynthese 

Malibu 18-19 en 19-20 EC Flufenacet 60 g/L Inhibitie vetzuursynthese Grassen + 
Tweezaadlobbigen Pendimethalin 300 g/L Inhibitie celdeling 

Naceto 18-19 SC Diflufenican 200 g/L Inhibitie carotenoïdsynthese Grassen + 
Tweezaadlobbigen 
 

Flufenacet 400 g/L Inhibitie vetzuursynthese 
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Middel Jaar in proef Form. Actieve stof Inhoud actieve stof Werkingsmechanisme Hoofdzakelijke 
werking  
 (bron: fytoweb) 

Pontos 18-19 en 19-20 SC Flufenacet 240 g/L Inhibitie vetzuursynthese Grassen + 
Tweezaadlobbigen Picolinafen 100 g/L Inhibitie carotenoïdsynthese 

Sigma flex 18-19 en 19-20 WG Mefenpyr-diëthyl 9,00 % Safener Grassen + 
Tweezaadlobbigen Mesosulfuron-methyl 4,50 % Inhibitie synthese hydrofobe vertakte 

aminozuren Propoxycarbazone-na 6,75 % 

Sigma supra 18-19 WG Mefenpyr-diëthyl 9 % Safener Grassen + 
Tweezaadlobbigen Iodusulfuron-methyl-

natrium 
1 % Inhibitie synthese hydrofobe vertakte 

aminozuren 

Amidosulfuron 5 % 

Mesosulfuron-methyl  3 % 

Sunfire 19-20 SC Flufenacet 500 g/L Inhibitie vetzuursynthese Grassen 

Trinity 18-19 en 19-20 SC Chloortoluron 250 g/L Remming Fotosysteem II Grassen + 
Tweezaadlobbigen Diflufenican 80 g/L Inhibitie carotenoïdsynthese 

Pendimethalin 600 g/L Inhibitie celdeling 

K2 18-19 SL Chloormequat 620 g/L Groeiregulatie  Legering in granen 

Tipo 18-19 EC Geësterde koolzaadolie 842 g/L Uitvloeier - 

 

Niet alle middelen in Tabel 11 hebben een  werking tegen onkruiden. K2 werd in 2018 – 2019 opgenomen in proef op specifieke vraag van een fytofirma 

omdat mogelijk een symbiotische werking met Sigma Supra kon optreden.  Safeners zijn stoffen die de toxiciteit van het middel voor het gewas verlagen, maar 

er desalniettemin voor zorgen dat de doelonkruiden gevoelig blijven (De Mot, 2016). 
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4 Resultaten 

4.1 Proefjaar 2018 - 2019 
Op 8 juli 2019 werd de werking van de verschillende schema’s gescoord. In iedere herhaling werd het aantal windhalmplanten per vierkante meter geteld. De 

resultaten hiervan worden getoond in Tabel 12.  

Tabel 12. Resultaat telling windhalm, 8 juli 2019. De dikke lijnen duiden de objectgroepen aan die volgens eenzelfde principe behandeld werden. Het weergegeven aantal windhalmplanten is 
een gemiddelde van 3 herhalingen (uitz. Object 2, hier slechts een gemiddelde van 2 herhalingen). 

Nr. 
Vooropkomst 

25.10.18 

Naopkomst  
1-2 blad najaar 

16.11.19 

Naopkomst voorjaar 
27.02.19 

Naopkomst voorjaar 
correctie 
20.03.19 

Aantal 
windhalmplanten/m² 

08.07.19 

08.07.19. Abbott 
efficiëntie 

windhalmbestrijding 
(%) 

1.     98 NVT 

2. Pontos 1 L/ha    8 92 

3. Malibu 2,5 L/ha    19 80 

4. Jura 4 L/ha    7 93 

5. Trinity 2 L/ha    22 77 
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Nr. 
Vooropkomst 

25.10.18 

Naopkomst  
1-2 blad najaar 

16.11.19 

Naopkomst voorjaar 
27.02.19 

Naopkomst voorjaar 
correctie 
20.03.19 

Aantal 
windhalmplanten/m² 

08.07.19 

08.07.19. Abbott 
efficiëntie 

windhalmbestrijding 
(%) 

6. Liberator 0,6 L/ha    18 81 

7.  Pontos 0,5 L/ha   20 79 

8.  Malibu 3 L/ha   4 96 

9.  Trinity 2 L/ha   19 80 

10.  Liberator 0,6 L/ha   2 98 

11.  Naceto 0,6 L/ha   7 93 

12.  
Naceto 0,4 L/ha 

Jura 3 L/ha 
  9 91 

13.   
Sigma Supra 0,3 kg/ha 

Tipo 1 L/ha 
 98 0 
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Nr. 
Vooropkomst 

25.10.18 

Naopkomst  
1-2 blad najaar 

16.11.19 

Naopkomst voorjaar 
27.02.19 

Naopkomst voorjaar 
correctie 
20.03.19 

Aantal 
windhalmplanten/m² 

08.07.19 

08.07.19. Abbott 
efficiëntie 

windhalmbestrijding 
(%) 

14.   
Sigma Supra 0,3 kg/ha 

Tipo 1 L/ha 
K2 1 L/ha 

 94 4 

15.   
Axial 1,2 L/ha 

Biathlon Duo 70 g/ha 
Actirob B 1 L/ha 

 23 76 

16. Liberator 0,6 L/ha  
Sigma Flex 0,2 kg/ha 

Capri 0,25 kg/ha 
Axial 1,2 L/ha 0 100 

17. Defi 5 L/ha  
Sigma Flex 0,2 kg/ha 

Capri 0,25 kg/ha 
Axial 1,2 L/ha 1 99 

18.  Liberator 0,6 L/ha 
Axial 1,2 L/ha 

Biathlon Duo 70 g/ha 
Actirob B 1 L/ha 

 0 100 

19.  Liberator 0,6 L/ha 
Sigma Flex 0,2 kg/ha 

Axial 1,2 L/ha 
Actirob B 1 L/ha 

 4 96 

20.  Liberator 0,6 L/ha 
Sigma Flex 0,2 kg/ha 

Actirob B 1 L/ha 
Axial 1,2 L/ha 0 100 

21.  
Liberator 0,3 L/ha  
AZ 500 0,15 L/ha 

Capri 0,25 kg/ha 
Sigma Flex 0,2 kg/ha 

Actirob B 1 L/ha 
 12 88 
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Nr. 
Vooropkomst 

25.10.18 

Naopkomst  
1-2 blad najaar 

16.11.19 

Naopkomst voorjaar 
27.02.19 

Naopkomst voorjaar 
correctie 
20.03.19 

Aantal 
windhalmplanten/m² 

08.07.19 

08.07.19. Abbott 
efficiëntie 

windhalmbestrijding 
(%) 

22.  
Liberator 0,45 L/ha 

AZ 500 0,15 L/ha 

Capri 0,25 kg/ha 
Sigma Flex 0,2 kg/ha 

Actirob B 1 L/ha 
 12 88 
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4.2 Proefjaar 2019 – 2020  
Op 24 juni 2020 werd de werking van de verschillende schema’s gescoord. In iedere herhaling werd het aantal windhalmplanten per vierkante meter geteld. 

De resultaten hiervan worden getoond in Tabel 13.  

Tabel 13. Resultaat telling windhalm, 24 juni 2020. De dikke lijnen duiden de objectgroepen aan die volgens eenzelfde principe behandeld werden. Het weergegeven aantal windhalmplanten is 
een gemiddelde van 3 herhalingen (uitz. Object 1, hier slechts een gemiddelde van 2 herhalingen).  

Nr. 
Vooropkomst 

14.11.19 

Naopkomst  
1-2 blad najaar 

07.01.20 

Naopkomst voorjaar 
19.03.20 

Naopkomst voorjaar 
correctie 
01.04.20 

Aantal 
windhalmplanten/m² 

24.06.20 

24.06.20. Abbott 
efficiëntie 

windhalmbestrijding 
(%) 

1     135 NVT 

2   
Sigma Flex 0,2 kg/ha  

Capri 0,25 kg/ha  
Actirob B 1 L/ha 

 114 16 

3   Axial 1,2 L/ha  6 95 

4 Beflex 0,4 L/ha    26 81 

5 Jura 4 L/ha    0 100 

6 Pontos 1 L/ha    2 99 
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Nr. 
Vooropkomst 

14.11.19 

Naopkomst  
1-2 blad najaar 

07.01.20 

Naopkomst voorjaar 
19.03.20 

Naopkomst voorjaar 
correctie 
01.04.20 

Aantal 
windhalmplanten/m² 

24.06.20 

24.06.20. Abbott 
efficiëntie 

windhalmbestrijding 
(%) 

7 Defi 5 L/ha    2 98 

8 Liberator 0,6 L/ha    2 99 

9 
Trinity 2 L/ha 

Pontos 0,5 L/ha 
   3 98 

10  Beflex 0,4 L/ha   65 52 

11  
Beflex 0,25 L/ha  
Herold 0,4 L/ha 

  7 95 

12  
Beflex 0,33 L/ha  
Pontos 0,5 L/ha 

  13 90 

13  
Glosset 0,4 L/ha 

Jura 3 L/ha 
  0 100 

14  Jura 4 L/ha   8 94 
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Nr. 
Vooropkomst 

14.11.19 

Naopkomst  
1-2 blad najaar 

07.01.20 

Naopkomst voorjaar 
19.03.20 

Naopkomst voorjaar 
correctie 
01.04.20 

Aantal 
windhalmplanten/m² 

24.06.20 

24.06.20. Abbott 
efficiëntie 

windhalmbestrijding 
(%) 

15  Defi 5 L/ha   5 97 

16  
Defi 3 L/ha 

Liberator 0,3 L/ha 
  3 98 

17  Liberator 0,6 L/ha   0 100 

18  
Trinity 2 L/ha  

Defi 3 L/ha 
  3 98 

19 Pontos 1 L/ha  
Axial 1,2 L/ha 

Biathlon Duo 70 g/ha 
Actirob B 1 L/ha 

 2 99 

20  Malibu 2,5 L/ha 
Axial 1,2 L/ha 

Biathlon Duo 70 g/ha 
Actirob B 1 L/ha 

 1 99 

21  Defi 5 L/ha Axial 1,2 L/ha  0 100 

22 Sunfire 0,36 L/ha  
Capri 0,25 kg/ha 
Actirob B 1 L/ha 

 4 97 
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Nr. 
Vooropkomst 

14.11.19 

Naopkomst  
1-2 blad najaar 

07.01.20 

Naopkomst voorjaar 
19.03.20 

Naopkomst voorjaar 
correctie 
01.04.20 

Aantal 
windhalmplanten/m² 

24.06.20 

24.06.20. Abbott 
efficiëntie 

windhalmbestrijding 
(%) 

23 
Sunfire 0,36 L/ha 
AZ500 0,15 L/ha 

 
Capri 0,25 kg/ha 
Actirob B 1 L/ha 

 5 96 

24 Liberator 0,6 L/ha  
Sigma Flex 0,2 kg/ha  

Capri 0,25 kg/ha 
Actirob B 1 L/ha 

Axial 1,2 L/ha 0 100 

25 Defi 5 L/ha  
Sigma Flex 0,2 kg/ha 

Capri 0,25 kg/ha 
Actirob B 1 L/ha 

Axial 1,2 L/ha 0 100 

26  Liberator 0,6 L/ha 
Sigma Flex 0,2 kg/ha 

Axial 1,2 L/ha 
Actirob B 1 L/ha 

 0 100 

27  Liberator 0,6 L/ha 
Sigma Flex 0,2 kg/ha 

Actirob B 1 L/ha 
Axial 1,2 L/ha 1 99 
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5 Discussie 
In proef werden verschillende schema’s uitgetest waarbij gestart werd met de onkruidbestrijding in 

het najaar. Het uitvoeren van een onkruidbestrijding in het najaar vereist dat de bodem nog voldoende 

droog is om te berijden. In het najaar van 2018 vormde dit geen probleem (Figuur 6). In het voorjaar 

van 2019 kon, ten gevolge van een regenperiode, de correctiebespuiting na de voorjaarstoepassing 

niet na de 10 voorziene dagen uitgevoerd worden. Er moest gewacht worden tot 20 maart, 20 dagen 

na de voorjaarstoepassing.  

 

Figuur 6. Weeroverzicht 2018-2019, gegevens van ‘Mety’ weerstation PIBO Tongeren.  

In het nattere najaar van 2019 was een najaarstoepassing echter niet overal mogelijk (Figuur 7). Door 

regenval na de zaai kon de behandeling in vroege naopkomst pas uitgevoerd worden op 7 januari. Deze 

behandeling was enkel mogelijk omdat de bespuiting uitgevoerd werd met een manuele spuit. De 

bodem liet het nog niet toe bereden te worden. T.e.m. half maart viel er geregeld neerslag, waardoor 

de voorjaarsbehandeling in 1 – 2 blad uitgesteld moest worden tot 19 maart. Nadien volgde een droge 

periode waardoor de correctiebespuiting na de voorjaarstoepassing na de voorziene 10 dagen 

uitgevoerd kon worden.  
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Figuur 7. Weeroverzicht 2019-2020, gegevens van ‘Mety’ weerstation PIBO Tongeren. 

Indien een onkruidbestrijding uitgevoerd wordt in het najaar, kan deze indien nodig gecombineerd 

worden met een insecticidebehandeling tegen bladluizen. De onkruidbestrijding in het voorjaar wordt 

best niet gelijktijdig met de eerste stikstofbemesting uitgevoerd. De mix herbiciden – vloeibare stikstof 

is te agressief voor het gewas. Ook het te kort na elkaar uitvoeren van beide behandelingen wordt niet 

aanbevolen.  

De meest optimale strategie is de onkruidbestrijding uitvoeren voor de toediening van de eerste 

fractie. Bijgevolg worden de onkruiden niet gevoed alvorens ze bestreden worden. Grassen worden 

bovendien het best bestreden door een vroege behandeling. Om de herbiciden in te laten werken, 

wordt geadviseerd een interval van één week aan te houden tussen respectievelijk de 

onkruidbestrijding en het toedienen van de eerste fractie.  
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5.1 Proefjaar 2018 – 2019  
De windhalmdruk in de onbehandelde controle was zeer hoog (98 planten/m2, zie Tabel 12), veel hoger 

dan deze in de meeste behandelde objecten. Op het perceel was de windhalmdruk bovendien uniform. 

Op basis van deze gegevens kan dus een goede inschatting gemaakt worden van de werking van de 

objecten.  

Bij de oogst van de proef werden stalen genomen van niet-behandelde windhalm om de aanwezigheid 

van resistenties na te gaan4. Op basis van deze test kon geconcludeerd worden dat de windhalm in 

beperkte mate resistent was tegen sommige middelen, maar niet eenduidig tegen welke actieve 

stoffen.   

Objecten 2 t.e.m. 6, enkel behandeld in vooropkomst  

Binnen deze groep werd de beste bestrijding bekomen bij object 2 (Pontos 1 L/ha) dat een hoge dosis 

flufenacet in combinatie met picolinafen bevat, en object 4 (Jura 4 L/ha) wat dan weer een hoge dosis 

prosulfocarb bevat in combinatie met diflufenican. In de andere objecten waren nakiemers aanwezig 

die op het moment van de telling nog niet boven het graangewas uitkwamen (maar wel werden 

meegeteld). Visueel leken de meeste objecten te resulteren in een even goede bestrijding, maar het 

verschil werd gemaakt in het aantal nakiemers.  

T.o.v. de onbehandelde controle werd de windhalm door deze ene bespuiting reeds relatief goed 

bestreden. Ook is de kostprijs van een vooropkomstbehandeling in het najaar relatief laag in 

vergelijking met de gecombineerde behandelingen. De totale bestrijding van windhalm kan wel nog 

verbeterd worden door een toepassing in het najaar aan te vullen met een correctie in het voorjaar, 

zie hieronder. Als er op het perceel geen problemen zijn met moeilijk te bestrijden grassen, kan deze 

enkele behandeling reeds voldoende zijn voor een goede onkruidbestrijding.  

Objecten 7 t.e.m. 12, enkel behandeld in vroege naopkomst  

De beste objecten in deze groep waren object 8 (Malibu 3 L/ha) en object 10 (Liberator 0,6 L/ha). 

Toegepast in vooropkomst waren dit nochtans niet de beste objecten. Dit resultaat werd niet 

verwacht, aangezien beide middelen een bodemwerking hebben. Een mogelijke verklaring is dat de 

bespuiting gebeurde in vooropkomst gebeurde in droge omstandigheden. Object 7 (Pontos 0,5 L/ha) 

doet het op dit toepassingstijdstip dan weer minder goed t.o.v. toegepast in vooropkomst. Bij object 

9 (Trinity 2 L/ha) verbetert de bestrijding niet t.o.v. een behandeling in vooropkomst. Pontos 0,5 L/ha 

en Trinity 2 L/ha resulteerden in de minst goede bestrijding binnen deze groep objecten.  

 
4 Bio-assay uitgevoerd door Syngenta in Engeland  
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Trinity bevat in vergelijking met de andere objecten geen flufenacet. Ook is de toegediende dosis 

pendimethalin (werkt in op celdeling) lager. Naast pendimethalin bevat Trinity ook diflufenican (werkt 

in op de carotenoïdsynthese) en chloortoluron (remt fotosysteem II). Mogelijk was de dosis van het 

product niet hoog genoeg en/of is resistentie ontstaan tegen een of meerdere van bovenstaande 

actieve stoffen. De combinatie van diflufenican met flufenacet zoals bij Naceto (object 11) en Liberator 

(object 10) of een hoge dosis pendimethalin in combinatie met flufenacet zoals bij Malibu (object 8) 

doen het goed. 

De toevoeging van Jura 3 L/ha aan Naceto 0,4 L/ha (object 12) bleek ook geen meerwaarde te bieden 

t.o.v. de enkelvoudige toepassing van Naceto 0,6 L/ha (object 11). De actieve stoffen van Jura zijn 

diflufenican en prosulfocarb (inhibitie synthese van wassen). Mogelijk is resistentie ontstaan tegen 

prosulfocarb (hoewel nog niet waargenomen door het HRAC5 in windhalm in België). Echter, ook de 

dosis prosulfocarb is lager in vergelijking met object 4 van de vooropkomst toepassing, wat een 

mindere werking in de hand kan werken. Mogelijk was ook de dosis diflufenican in beide objecten (11 

en 12) te laag.  

T.o.v. de onbehandelde controle werd de windhalm ook door deze ene bespuiting reeds relatief goed 

bestreden. De iets betere bestrijding t.o.v. de vooropkomstbehandeling kan verklaard door betere 

(nattere) weersomstandigheden. Net als bij de vooropkomst schema’s is ook hier de kostprijs relatief 

laag. De totale bestrijding kan wel nog verbeterd worden door een toepassing in het najaar aan te 

vullen met een correctie in het voorjaar, zie hieronder. Als er op het perceel geen problemen zijn met 

moeilijk te bestrijden grassen, kan deze enkele behandeling reeds voldoende zijn voor een goede 

onkruidbestrijding. 

Om na te gaan welk moment in het najaar het beste is om windhalm te bestrijden, werd de efficiëntie 

van schema’s vergeleken die zowel toegediend werden in vooropkomst als vroege naopkomst. Het 

resultaat van deze vergelijking wordt getoond in Tabel 15.  

Tabel 14. Vergelijking bestrijding windhalm in het najaar: vooropkomst vs. vroege naopkomst. Proefjaar 2019 – 2020.  

Schema 25/10/2018. Toepassing 
vooropkomst, Abbott 
bestrijdingsefficiëntie 
windhalm (%) 

16/11/2018. Toepassing 
vroege naopkomst, Abbott 
bestrijdingsefficiëntie 
windhalm (%) 

Pontos 92 (1 L/ha) 79 (0,5 L/ha) 

Malibu 80 (2,5 L/ha) 96 (3 L/ha) 

Trinity 77 (2 L/ha) 80 (2 L/ha) 

 
5 HRAC = Herbicide Resistance Action Committee (https://www.hracglobal.com/) 

https://www.hracglobal.com/


 

Pagina 39 van 49 
 

 

Uit Tabel 15 bleek dat het behandelingstijdstip voor Trinity minder belangrijk was. Pontos wordt wel 

best in vooropkomst gespoten en Malibu in naopkomst.  

Objecten 13 t.e.m. 15, enkel behandeld in het voorjaar  

Deze schema’s werden aangelegd om na te gaan of een symbiotische werking bestaat tussen het ALS-

herbicide Sigma Supra en Tipo (object 13) enerzijds en tussen Sigma Supra, Tipo en K2 anderzijds 

(object 14). Tipo is een uitvloeier en heeft aldus geen rechtstreekse werking tegen windhalm. K2 is een 

groeiregulator en heeft ook geen rechtstreekse werking tegen het onkruid.  

De bestrijding van windhalm met deze objecten was de minste in proef. Mogelijk wordt dit veroorzaakt 

door resistentie tegen sulfonylureumverbindingen, die de actieve stoffen zijn in Sigma Supra. 

Sulfonylureumverbindingen inhiberen de synthese van hydrofobe vertakte aminozuren. Herbiciden 

met dit type actieve stof worden ALS-herbiciden genoemd. Andere voorbeelden van ALS-herbiciden in 

proef zijn Capri en Biathlon Duo. De toevoeging van Tipo (object 13) en K2 (object 14) aan Sigma Supra 

kon de werking niet verbeteren. Een andere mogelijkheid is de onvoldoende hoge dosis van Sigma 

Supra. Dit middel is erkend aan 0,5 kg/ha als het in een schema zit met middelen die een andere 

werkingswijze hebben, anders mag het maar aan een dosis van 0,3 kg/ha. In proef werd slechts 0,3 

kg/ha toegepast. Echter, gezien de waarschijnlijkheid van resistentie, zou een verhoging naar 0,5 kg/ha 

waarschijnlijk ook niet geresulteerd hebben in een volledige bestrijding van de windhalm.  

Er kan niet geconcludeerd worden dat Tipo of Tipo en K2 een symbiotische werking hebben met Sigma 

Supra, ze zorgen dus niet voor een goede windhalmbestrijding. De oorzaak hiervan ligt mogelijk bij het 

werkingsspectrum van beide producten, een te lage dosis en/of de mogelijke resistentie tegen ALS-

herbiciden (Sigma Supra).  

De bestrijding van object 15 was beter dan deze van object 13 en 14. Dit wordt mogelijk veroorzaakt 

doordat in dit schema Axial 1,2 L/ha toegevoegd werd. Axial is een ACC-ase inhibitor en werkt anders 

dan ALS-herbiciden, waardoor de mogelijke resistentie tegen ALS-herbiciden (bv. Sigma Supra) omzeild 

werd. Omdat Axial geen systemisch middel is, is de nawerking beperkt. Bovendien kan ook tegen Axial 

resistentie ontwikkeld worden. Een gecombineerd gebruik met middelen met andere werkingsspectra 

is steeds aan te raden. Biathlon Duo is, net zoal Sigma Supra, een ALS-herbicide. Dit middel werkt 

echter enkel tegen dicotylen, en niet tegen windhalm.   

Objecten 16 en 17, behandeld in vooropkomst én in het voorjaar  

Deze schema’s resulteerden in de beste windhalmbestrijding in proef. Sigma Flex en Capri zijn beide 

ALS-herbiciden. Uit objecten 13 t.e.m. 15 bleek al dat een gedeelte van de windhalm in proef hier 
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waarschijnlijk resistent tegen was. Echter, door de combinatie van deze middelen met een ander 

werkingsspectrum, werd de totale populatie windhalm toch goed bestreden. In object 16 gebeurde de 

toevoeging van Liberator 0,6 L/ha in vooropkomst (remming celdeling en remming biosynthese 

carotenoïden) én werd in het voorjaar ook gebruik gemaakt van het contactmiddel Axial (remming 

acetyl carboxylase). Ook in object 17 werd gebruik gemaakt van Axial (remming acetyl carboxylase). In 

vooropkomst werd in dit schema gekozen voor Defi 5 L/ha i.p.v. Liberator 0,6 L/ha. Defi bevat, net 

zoals Jura in object 11, de actieve stof prosulfocarb (inhibitie wassen). Uit de analyse van object 11 

bleek dat ook tegen deze actieve stof mogelijk resistentie ontstaan was in de windhalm op het 

proefveld. Mogelijk is de goede bestrijding van object 17 dus voornamelijk te wijten aan het gebruik 

van Axial.  

Belangrijk bij het gebruik van Axial is de positionering van het middel in de tijd. Er wordt aangeraden 

een 10-tal dagen na het gebruik van de ALS-herbiciden (Sigma, Capri) de behandeling met Axial uit te 

voeren. Door de weersomstandigheden in het voorjaar van 2019 werd deze bespuiting pas 20 dagen 

na de behandeling met Sigma uitgevoerd. Dit werkte mogelijk voordelig gezien de laatste nieuwe 

kiemers nog afgedood konden worden. Bij een bespuiting een tiental dagen na de behandeling met 

Sigma en Capri wordt meer gebruik gemaakt van de werking van deze middelen en wordt Axial ingezet 

om de nog niet volledig afgedode windhalm volledig af te doden. Aangezien in proef niet gevarieerd 

werd met het toepassingstijdstip van Axial (+ 10 of + 21 dagen), kan geen uitsluitsel gegeven worden 

over wat de beste strategie is.   

Door de combinatie van verschillende werkingsspectrums werd een goede bestrijding van de totale 

populatie windhalm. Het blijken echter wel de duurste schema’s in proef. 

Objecten 18 t.e.m. 20, behandeld in vroege naopkomst én in het voorjaar  

Ook deze schema’s werkten zeer goed, vergelijkbaar met schema’s 16 en 17. Mogelijke redenen zijn 

een spreiding van de bespuitingen in de tijd enerzijds en de combinatie van actieve stoffen met 

verschillende werkingsmechanismen anderzijds. In al deze schema’s wordt de combinatie gemaakt van 

een of meerdere ALS-herbiciden met herbiciden die een andere werking hebben. Op basis van de 

vergelijking van het resultaat van objecten 19 en 20 kan geen conclusie gemaakt worden over de 

plaatsing van Axial. Algemeen wordt wel aangeraden Axial niet te combineren met het ALS-herbiciden 

om een antagonistische werking te vermijden.  

Objecten 21 en 22, behandeld in vroege naopkomst én in het voorjaar 

De mindere werking van schema 21 kan verklaard worden door een (te) lage dosis van Liberator in 

vroege naopkomst enerzijds en door mogelijke resistentie tegen ALS-herbiciden anderzijds. Liberator 
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is in vroege naopkomst erkend aan 0,6 L/ha. In dit schema werd slechts 0,3 L/ha toegepast. AZ 500 

heeft bovendien geen toegevoegde waarde tegen windhalm.  

Gezien de waarschijnlijke resistentie van de windhalm in proef tegen ALS-herbiciden (Capri, Sigma Flex 

en Biathlon Duo), zou schema 22 moeten resulteren in een betere bestrijding dan schema 21. Schema 

21 bestaat in het voorjaar enkel uit ALS-herbiciden en een uitvloeier. Het verschil met schema 22 wordt  

in het voorjaar gemaakt door de Axial in de plaats van Sigma Flex (een ACC-ase i.p.v. een ALS-

herbicide). Dit kan verklaard worden door een te lage dosis Liberator in vroege naopkomst enerzijds 

en door een mogelijk te vroege positionering van Axial anderzijds. Een positionering van Axial 21 dagen 

na de behandeling met Capri had, in navolging van de resultaten van de andere schema’s met Axial in 

proef, mogelijk wel geresulteerd in een betere bestrijding van de windhalm.  
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5.2 Proefjaar 2019 – 2020 
De windhalmdruk in de onbehandelde controle was zeer hoog (135 planten/m2, zie Tabel 13), veel 

hoger dan deze in de behandelde objecten. Op het perceel was de windhalmdruk bovendien uniform. 

Op basis van deze gegevens kan dus een goede inschatting gemaakt worden van de werking van de 

objecten.  

In de controle die enkel behandeld werd met ALS-herbiciden (object 2) werden nog 114 planten/m2 

teruggevonden, en in de controle die enkel behandeld werd met ACCase-herbiciden (object 3) 6 

planten/m2 (Tabel 13). Deze cijfers indiceren dat de windhalm op het proefperceel waarschijnlijk meer 

resistent was tegen ALS-herbiciden dan tegen ACCase-herbiciden. Beide types haalden afzonderlijk 

geen 100 % werking.  

Objecten 4 t.e.m. 9, enkel behandeld in vooropkomst 

In praktijkpercelen kon een vooropkomstbehandeling vaak niet plaatsvinden o.w.v. een te natte 

bodem om te berijden. In proef werd behandeld met een manuele sproeier, waardoor toch gespoten 

kon worden in dit stadium.  

Opvallend was de doorgaans zeer goede bestrijding van de windhalm, ook al werden deze objecten 

enkel in vooropkomst behandeld. De meeste middelen werkten in op de carotenoïdsynthese en 

vetzuursynthese (Jura, Pontos, Liberator, Trinity) en op de synthese van wassen (Defi). Tegen middelen 

met dergelijke werkingsmechanismen leek geen of zeer weinig resistentie te bestaan op het proefveld.  

De beste bestrijding in proef werd bekomen met Jura 4 L/ha (a.s. diflufenican en prosulfocarb, object 

5). Dit object bleek volledig zuiver. De kostprijs van dit schema bedroeg 68 EUR/ha. Beflex 0,4 L/ha 

(object 4) bleek het minst goed te werken met 26 resterende windhalmplanten/m2. Beflex (a.s. 

beflutamide) werkt volgens fytoweb hoofdzakelijk op tweezaadlobbigen, wat de mindere werking 

tegen windhalm kan verklaren.  

Objecten 10 t.e.m. 18, enkel behandeld in vroege naopkomst 

O.w.v. de natte omstandigheden in het najaar van 2019 moest deze bespuiting uitgesteld worden naar 

7 januari 2020. Een bespuiting op dit moment kon enkel uitgevoerd worden met een manuele 

spuitboom, de percelen waren op dit moment nog te nat om te berijden met een tractor.  

Op dit tijdstip werd de beste werking tegen windhalm bekomen door de combinatie van Glosset 0,4 

L/ha met Jura 3 L/ha (object 13) of een behandeling met Liberator 0,6 L/ha (object 17). De actieve 

stoffen van beide schema’s werken in op de vetzuur- en carotenoïdsynthese. In beide schema’s werd 

in juni 2020 geen enkele resterende windhalmplant geteld.  
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Net zoals bij de objecten die enkel in vooropkomst behandeld werden, werd de minst goede werking 

bekomen met schema Beflex 0,4 L/ha (65 windhalmplanten/m2 resterend). De toevoeging van Herold 

0,4 L/ha (object 11) of Pontos 0,5 L/ha (object 12) bleek wel een duidelijke meerwaarde. De werking 

van deze schema’s tegen windhalm werd grotendeels veroorzaakt door deze middelen.  

Om na te gaan welk moment in het najaar het beste is om windhalm te bestrijden, werd de efficiëntie 

van schema’s vergeleken die zowel toegediend werden in vooropkomst als vroege naopkomst. Het 

resultaat van deze vergelijking wordt getoond in Tabel 15.  

Tabel 15. Vergelijking bestrijding windhalm in het najaar: vooropkomst vs. vroege naopkomst. Proefjaar 2019 – 2020.  

Schema 14/11/2019. Toepassing 
vooropkomst, Abbott 
bestrijdingsefficiëntie 
windhalm (%) 

07/01/2020. Toepassing 
vroege naopkomst, Abbott 
bestrijdingsefficiëntie 
windhalm (%) 

Beflex 0,4 L/ha 81 52 

Defi 5 L/ha 98 97 

Liberator 0,6 L/ha 99 100 

 

Uit Tabel 15 bleek dat het specifieke moment voor Defi en Liberator minder belangrijk was. Beflex 

wordt wel best in vooropkomst gespoten.  

Objecten 19-21: behandeld in het najaar én het voorjaar  

In object 19 werd Pontos 1 L/ha toegediend in vooropkomst, in combinatie met Axial 1,2 L/ha + 

Biathlon Duo 70 g/ha in het voorjaar. Uit object 6 was reeds bekend dat het behandelen met Pontos 

aan 1 L/ha in vooropkomst resulteerde in een perfecte bestrijding van de windhalm. De toediening van 

Axial (en olie) in het voorjaar kan gezien worden als een ‘verzekering’ voor een goed resultaat. Bij de 

onkruidtelling in juni werden 2 windhalmplanten/m2 geteld. De toevoeging van Biathlon Duo gebeurde 

ter bestrijding van tweezaadlobbige onkruiden.  

In object 20 werd Malibu 2,5 L/ha gespoten in vroege naopkomst. Malibu bevat als actieve stoffen 

flufenacet en pendimethalin. Flufenacet inhibeert de vetzuursynthese en penidmethalin de celdeling. 

Flufenacet zit ook in Pontos, Glosset en Liberator, allen middelen die – in proef – in het najaar een 

goede werking hadden tegen windhalm. Ook hier kan de toevoeging van Axial 1,2 L/ha in het voorjaar 

gezien worden als een ‘verzekering’ voor een goede bestrijding. Ook dit schema was met 1 resterende 

windhalmplant/m2 nagenoeg zuiver.  

Het spuiten van Defi 5 L/ha in vroege naopkomst bleek uit object 15 niet te resulteren in een perfecte 

windhalmbestrijding (5 overblijvende planten/m2). In schema 21 bleek de meerwaarde van de 
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toevoeging van Axial 1,2 L/ha in het voorjaar. Bij de telling in juni werd op het proefperceel een 100 % 

werking vastgesteld. 

Objecten 22-23: Sunfire in vooropkomst, aangevuld met Capri in het 1-2 bladstadium van de tarwe 

in het voorjaar 

Sunfire bevat als actieve stof flufenacet, welke de vetzuusynthese in planten inhibeert. Deze actieve 

stof maakt ook onderdeel uit van Pontos en Liberator. Capri (a.s. pyroxsulam) is een ALS-herbicide. Uit 

object 2 bleek dat ALS-herbiciden geen goede werking hadden tegen windhalm (114 

windhalmplanten/m2 resterend t.o.v. 135 in de onbehandelde controle). De goede werking van 

objecten 22 en 23 wordt dus waarschijnlijk verklaard door het toedienen van Sunfire in vooropkomst.  

Object 22 haalde een bestrijdingsefficiëntie van 97 % (4 windhalmplanten/m2 resterend). In object 23 

werd AZ 500 0,15 L/ha toegevoegd bij Sunfire 0,36 L/ha in vooropkomst. AZ 500 werkt volgens fytoweb 

voornamelijk tegen tweezaadlobbigen en bood ook geen meerwaarde (5 resterende 

windhalmplanten/m2). Door toevoeging van AZ 500 verhoogde de kostprijs van het schema bovendien 

van 70 EUR/ha naar 101 EUR/ha.  

Objecten 24-25: Defi of Liberator in vooropkomst, ALS + ACCase in het 1-2 bladstadium van de 

wintertarwe in het voorjaar  

In deze objecten wordt een onkruidbestrijding met bodemherbiciden in het najaar gecombineerd met 

een ‘complete’ onkruidbestrijding in het voorjaar. De onkruidbestrijding in het voorjaar wordt als 

‘compleet’ beschouwd omdat een ALS- met een ACCase-herbicide gecombineerd wordt. Zodoende 

wordt het risico op overblijvende resistente windhalmplanten geminimaliseerd. Onkruidplanten die 

resistent zijn tegen zowel ALS- als ACCase-herbiciden, kunnen bestreden worden door de behandeling 

met andere types middelen in het najaar.  

In object 24 werd Liberator 0,6 L/ha gespoten in VO, in object 25 Defi 5 L/ha. Beide middelen werkten 

in proef goed in vooropkomst (zie resultaat resp. object 8 en 7). Defi heeft als actieve stof prosulfocarb 

en inhibeert de synthese van wassen. Liberator bevat als actieve stoffen flufenacet (inhibitie 

vetzuursynthese) en diflufenican (inhibitie carotenoïdsynthese). In het voojaar (tarwestadium 1-2 

blad) werden beide schema’s aangevuld met Sigma Flex 0,2 kg/ha + Capri 0,25 kg/ha + olie 1 L/ha. 10 

dagen later werd Axial 1,2 L/ha gespoten. De wachttijd van 10 dagen tussen ALS-herbiciden (type 

Sigma en Capri) en ACCase-herbiciden (type Axial) wordt aanbevolen om antagonistische werking 

tussen beide types middelen te voorkomen.  
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Beide schema’s haalden een 100 % werking tegen windhalm. De kostprijs van het schema met 

Liberator (object 24) bedroeg 200 EUR/ha en van het schema met Defi (object 25) 192 EUR/ha. Dit 

waren de duurste schema’s in proef.  

Objecten 26-27: testen positionering Axial; gespreid of samen met ALS-herbiciden? 

In object 26 werden het ACCase-herbicide Axial gelijktijdig gesproeid met het ALS-herbicide Sigma Flex 

(in dezelfde tankmix). Syngenta adviseert de toepassing van Axial echter een 10-tal dagen na de 

toepassing van ALS-herbiciden om mogelijke antagonistische werking te vermijden. In object 27 werd 

dit advies gevolgd. Beide schema’s resulteerden in een nagenoeg perfecte bestrijding van de windhalm 

(resp. 0 en 1 windhalmplant/m2 resterend in juni). Net zoals in 2018-2019 kon het antagonistisch effect 

niet aangetoond worden. Dit wordt mogelijk verklaard door de reeds zeer goede werking van Liberator 

0,6 L/ha in vroege naopkomst. Uit object 17 bleek dat deze enkelvoudige toepassing resulteerde in een 

100 % afdoding van de windhalm. De kostprijs van beide schema’s bedroeg 160 EUR/ha.  
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6 Conclusie 
Windhalm (Apera spica-venti) is een moeilijk te bestrijden grasachtig onkruid in wintertarwe. Om de 

bestrijding verder te optimaliseren legde vzw PIBO-Campus een onkruidbestrijdingsproef aan. Het doel 

van de proef was het bepalen van het meest efficiënte herbicidenschema voor de bestrijding van 

windhalm in wintertarwe. Dit zowel naar resistentiemanagement als naar positionering van de 

bespuitingen.  

In proefseizoenen 2018 – 2019 en 2019 – 2020 beproefde PIBO-Campus schema’s die voldeden aan 

volgende positionering: enkel in het najaar (vooropkomst of vroege naopkomst), enkel in het voorjaar 

(tarwestadium 1-2 blad) of combinatieschema’s najaar – voorjaar.  

Om de werking van de schema’s te beoordelen, werd in de zomer, vlak voor de oogst van de 

wintertarwe, de windhalmdruk gescoord in ieder object. De onkruiddruk in de behandelde objecten 

werd vergeleken met deze van een onbehandelde controle.  

Op basis van de proefresultaten kan geconcludeerd worden dat een enkelvoudige behandeling tegen 

windhalm met bodemherbiciden in het najaar (vooropkomst of vroege naopkomst) kan resulteren in 

een zeer goede bestrijding van dit onkruid. Op dit toepassingstijdstip worden nog geen ALS- of ACCase- 

herbiciden gebruikt, maar middelen die inwerken op de vetzuur- en/of carotenoïdsynthese of de 

synthese van wassen (resp. a.s. flufenacet, diflufenican en prosulfocarb).  

Toegediend in vooropkomst bleek Jura 4 L/ha de beste werking te vertonen, zowel in 2019 als in 2020. 

In 2019 bedroeg de bestrijdingsefficiëntie 93 %, in 2020 werd in de zomer zelfs geen enkele 

overblijvende windhalmplant geteld. In 2020 werkten ook Pontos 1 L/ha (99 % efficiëntie), Defi 5 L/ha 

(98 %), Liberator 0,6 L/ha (99 %) en Trinity 2 L/ha + Pontos 0,5 L/ha (98 %) zeer goed. Opvallend was 

dat de vooropkomstbehandeling in seizoen 2019 – 2020 veel beter leek te werk dan in 2018 – 2019. 

Dit wordt mogelijk verklaard doordat in het najaar van 2019 gespoten kon worden op een vochtige 

bodem, waar de bodem in het najaar van 2018 droog was.  

In vroege naopkomst (tarwestadium 1-2 blad) resulteerde het toepassen van Malibu 3 L/ha in 2019 in 

een 96 % bestrijding van de windhalm. In 2020 lag dit object niet meer aan in proef. Zowel in 2019 als 

in 2020 bleek Liberator 0,6 L/ha zeer goed te werken. In 2019 bedroeg de bestrijdingsefficiëntie 98 %, 

in 2020 was deze zelfs 100 %. In 2020 haalde de combinatie Glosset 0,4 L/ha + Jura 3 L/ha eveneens 

een 100 % werking. Andere goed werkende schema’s waren Defi 5 L/ha (97 % werking), Defi 3 L/ha + 

Liberator 0,3 L/ha (98 %) en Trinity 2 L/ha + Defi 3 L/ha (98 %). 

Voorwaarde voor een onkruidbestrijding in het najaar is de berijdbaarheid van de bodem. Deze factor 

is in deze periode van het jaar bepalender dan het exacte toepassingstijdstip, in vooropkomst of vroege 
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naopkomst. Uit het resultaat van 2020 bleek bovendien dat middelen als Liberator en Defi op beide 

momenten een 100 % werking haalden of benaderden (Tabel 15).  

Wanneer de onkruidbestrijding gestart wordt in het najaar, kan een correctie in het voorjaar nodig 

zijn. Dit als overlevende onkruiden of nieuwe kiemers waargenomen worden. In het voorjaar is het 

belangrijk een combinatie te maken van ALS- en ACCase-herbiciden, aangezien eventuele resistenties 

tegen beide types herbiciden (vaak) niet gekend zijn door de landbouwer.  

Uit de resultaten van beide proefjaren bleek dat in het voorjaar het gebruik van één ALS-herbicide 

volstaat. In 2020 werden in proef verschillende schema’s getest met 2 ALS-herbiciden in 1 tankmix 

(Sigma Flex + Capri), maar de vergelijking tussen objecten 24 en 25 enerzijds en 26 en 27 anderzijds 

leerde dat een enkelvoudige toepassing van Sigma Flex voldoende was. Dit ALS-herbicide kan 

gecombineerd worden met een ACCase-herbicide, in proef o.v.v. Axial 1,2 L/ha. Syngenta adviseert de 

toepassing van het ACCase een 10-tal dagen na de toepassing van het ALS-herbicide om 

antagonistische effecten te vermijden. Opnieuw werd in beide proefjaren geen duidelijk verschil in 

bestrijdingsefficiëntie waargenomen wanneer Sigma Flex en Axial in 1 tankmix toegediend werden of 

gespreid in de tijd. In 2019 haalde het gecombineerd gebruik een efficiëntie van 96 %, waar het 

gescheiden gebruik een efficiëntie van 100 % haalde. In 2020 haalden beide toepassingen een 100 % 

efficiëntie. Waarschijnlijk werd deze waarneming veroorzaakt doordat in deze schema’s Liberator 0,6 

L/ha gespoten werd in vroege naopkomst. Deze toepassing op zich haalde in 2019 reeds een 98 % 

efficiëntie (object 10) en in 2020 zelfs een 100 % efficiëntie (object 17).  

Binnen de visie waarin de onkruidbestrijding gestart wordt in het najaar en, indien nodig, een correctie 

plaatsvindt in het voorjaar, resulteerde het schema Liberator 0,6 L/ha in vroege naopkomst, 

gecombineerd met Sigma Flex 0,2 kg/ha + Actirob B 1 L/ha (olie) in het voorjaar en gevolgd door Axial 

1,2 L/ha een 10-tal dagen later, in de economisch-resultaatgericht beste windhalmbestrijding. De 

bestrijdingsefficiëntie bedroeg 100 % in 2019 en 99 % in 2020, de kostprijs 160 EUR/ha (aan prijzen 

van 2020). Wanneer de bodem het echter toelaat om vlak na de zaai de onkruidbestrijding uit te 

voeren, moet niet gewacht worden. Uit de resultaten van zowel 2019 als 2020 bleek dat Liberator 0,6 

L/ha ook zeer goed werkt wanneer gespoten in vooropkomst (zie hierboven). Door de combinatie te 

maken van ALS- met ACCase-herbiciden wordt het risico op het overblijven van resistente 

windhalmplanten maximaal verkleind. 

Samengevat kan gesteld worden dat, op probleempercelen m.b.t. windhalm, de onkruidbestrijding 

best gespreid wordt in de tijd. Voer, indien de bodem het toelaat bereden te worden, een eerste 

onkruidbestrijding uit in het najaar en corrigeer indien nodig in het voorjaar. Tegen de actieve stoffen 

die in het najaar gebruikt werden in proef, werden nog geen resistenties in windhalm waargenomen 
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in België (bon: HRAC). Altijd, en zeker in het voorjaar, wordt aangeraden middelen met verschillende 

werkingsmechanismen in te zetten. Combineer in het voorjaar ALS- en ACCase herbiciden, resp. 

bijvoorbeeld Sigma/Capri én Axial. Tot slot kan gesteld worden dat de bestrijding van 

probleemonkruiden zich niet beperkt tot binnen één teelt. Zorg ook in de rest van de rotatie voor een 

afdoende bestrijding van grassen, bijvoorbeeld in suikerbieten.    
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