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4.1 Enkele basisprincipes bij de ziektebestrijding 

Het gamma wintertarwerassen dat wordt aangeboden, is zeer ruim. Eveneens blijkt dat er tussen de 

rassen opmerkelijke verschillen optreden inzake ziektegevoeligheid. Bij de rassenkeuze dient in een 

gegeven situatie bij vergelijkbare opbrengst, kwaliteit of andere kenmerken, de voorkeur uit te gaan 

naar deze rassen die het minst gevoelig zijn ten aanzien van ziekten (voet-, blad- en 

aarziekten).  

Trouwens, in geval van een langdurige regenperiode met name een lange periode waarin het niet 

mogelijk is om een fungicidebehandeling uit te voeren, zullen de gevoeligste rassen het meest 

getroffen worden door ziekten dan de gezondste rassen. 

Tevens kan door het kiezen van de minst gevoelige rassen het aantal fungicidebehandelingen 

verminderd worden, wat toelaat dat de selectie naar resistente stammen én de toename van 

resistentie (bladvlekkenziekte) vermindert. 

Verder tonen de resultaten van de ziektebestrijdingsproeven aan dat dé behandelingsstrategie in 

wintertarwe niet bestaat. Het al dan niet rendabel zijn van de uitgevoerde ziektebestrijding hangt 

nauw samen met de specifieke ziektedruk op het perceel bij een bepaald ras. Een behandelings-

strategie dient met andere woorden per perceel en per ras benaderd te worden. 

Kennis van de ziektegevoeligheid van het ras, evenals het moment van aantasting (gewasstadium, 

periode in het jaar, …) én het tijdig en bestendig opvolgen van de aantastingsgraad van de 

schimmelziekten in het individuele veld blijven noodzakelijke beslissingsinstrumenten wil een 

fungicidebehandeling financieel verantwoord ingezet worden. 
 

 

a. Voetziekten en bladziekten opvolgen in het veld vanaf het voorjaar  

De schimmelziekten dienen opgevolgd te worden per perceel en per ras, de ziektedruk kan immers 

heel specifiek zijn voor een bepaald perceel en ras.  

Om rendabel te zijn dient de financiële meeropbrengst (opbrengst en kwaliteit) van de fungicide-

behandeling groter te zijn dan de kostprijs van de fungicidebehandeling (fungicide-, arbeids- en 

machinekost). 

Het LCG biedt de mogelijkheid om op basis van een veldobservatie een perceelsspecifiek 
ziektebestrijdingsadvies aan te vragen aan de hand van het Epipre-adviessysteem (meer informatie 
zie “5.2 Epipre-adviessysteem ziekten en bladluizen in wintertarwe” op blz. 76 verder in dit artikel). 
 

 

b. Fungicidenkeuze 

Bij de fungicidenkeuze is het belangrijk om naast de doeltreffendheid ten aanzien van de te 

behandelen ziekten, ook de kostprijs/rentabiliteit niet uit het oog te verliezen. 

 

 

 
1 Inagro vzw, afdeling Akkerbouw, Rumbeke-Beitem 

2 Universiteit Gent, faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, vakgroep plant en gewas, Gent 

3 Bodemkundige Dienst van België vzw, Leuven-Heverlee 
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Aandachtspunten: 
 

- Het is belangrijk de door de fabrikant/firma aanbevolen dosis te respecteren. Een lagere dosis 

verhoogt het risico op enerzijds een lagere effectiviteit én kortere nawerking, en anderzijds selectie 

naar resistentie. 
 

- Hou steeds rekening met de aanbevelingen omtrent de toepassingsvoorwaarden vermeld 

op het etiket van het handelsproduct, om de efficiëntie van fungiciden te maximaliseren.  
 

- Ook rekening houden met het toepassingsstadium waarin het fungicide erkend is ten 

aanzien van de betreffende ziekten. 
 

- Indien maar één fungicidebehandeling dient uitgevoerd te worden, zal voor wat het 

resistentiemanagement ten aanzien van bladvlekkenziekte betreft, de selectiedruk op de aanwezige 

stammen in het veld verminderen en bij gevolg de toename van resistentie beperken. 
 

- Indien meer dan één fungicidebehandeling dient uitgevoerd te worden is het, in het kader 

van een goed resistentiemanagement, aangewezen om: 

- af te wisselen tussen chemische groepen met een verschillende werkingswijze  

- of, indien niet mogelijk, af te wisselen tussen werkzame stoffen binnen eenzelfde 

chemische groep (bv. afwisselen tussen triazolen). Vermijden dat tweemaal dezelfde 

werkzame stof gebruikt wordt. 
 

Bij de toepassing van fungiciden dient men ook rekening te houden met het maximaal aantal 

toepassingen per handelsproduct. Voor bepaalde handelsproducten is immers maar 1 

toepassing per teelt of per jaar toegelaten in tarwe.  
 

- Bij elke behandeling verschillende werkingswijzen combineren met betrekking tot een 

goed resistentiemanagement. Indien enkelvoudige handelsproducten (deze bevatten één 

werkzame stof) toegepast worden, deze bij voorkeur combineren: verschillende werkzame 

stoffen/werkingswijzen combineren. 
 

 

4.2 Ziekten in wintertarwe 

De meest voorkomende ziekten in wintertarwe zijn: 
 - voetziekten: oogvlekkenziekte (Tapesia Yallunda anamorf Pseudocercosporella 

                           herpotrichoides) 
 - bladziekten: meeldauw (Blumeria graminis f.s. tritici synoniem Erysiphe graminis) 

bladvlekkenziekte (Zygoseptoria tritici anamorf Septoria tritici) 

gele roest (Puccinia striiformis) 

bruine roest (Puccinia triticina syn. Puccinia recondita) 
 - aarziekten: aarfusarium (Fusarium spp. en Microdochium nivale) 

aarseptoria of kafjesbruin (Leptosphaeria nodorum anamorf Septoria nodorum)  
 

Het blijkt dat een (te) vroege zaai bevorderlijk is voor de ontwikkeling van bepaalde ziekten zoals 

onder andere bladvlekkenziekte en oogvlekkenziekte. Dit komt ondermeer door de langere vegetatieve 

periode alsook de gevorderde gewasontwikkeling tijdens de winterperiode en de kortere tijdsspanne 

tussen vorig groeiseizoen. Voor onder andere bladvlekkenziekte is er enerzijds een langere periode 

van blootstelling aan primaire infecties, en anderzijds een langere beschikbare tijd om zich te 

vermenigvuldigen. 

Een te hoge standdichtheid bevordert de vochtigheid in het gewas in het voorjaar, hetgeen eveneens 

bevorderlijk is voor de ontwikkeling van schimmelziekten. 
 

a. Oogvlekkenziekte (Tapesia Yallunda anamorf Pseudocercosporella herpotrichoides) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vlekken met onscherpe rand. In de regel slechts 1                   
vlek per stengel.                                                                            
(Foto: Ziekten en plagen in graangewassen, Ministerie van 
          Landbouw en Visserij, Wageningen, 1981, 72 p.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

  Ovale vlek op de stengel. 

  (Foto: Chambre d’agriculture de la Manche) 
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b. Meeldauw (Blumeria graminis f.s. tritici synoniem Erysiphe graminis)  
 

  

 
 
 
 

 

Wit schimmelpluis op het blad.                                          Wit schimmelpluis met zwarte vruchtlichamen. 
(Foto: Chambre d’agriculture de la Manche)                            (Foto: University of Georgia and the USDA Forest  
                                                                                                     Service) 
 
 

c. Bladvlekkenziekte (Zygoseptoria tritici anamorf Septoria tritici) 
 

  

 
 
 
 
 

 
De vlekken kunnen een verschillende vorm hebben 
(ovaal, langgerekt, rechthoekig) en zijn grijs of bruin 
van kleur. De vlekken zijn dikwijls omringd door een 
geelachtige rand. 

In de kern van de bladvlekken ontstaan zwarte 
vruchtlichamen (puntjes). 
(Foto: Inagro) 

  (Foto: Maccheek) 
 
 

d. Gele roest (Puccinia striiformis)  
 

  

 
 
 
 
 

 
Aantasting door gele roest vroeg in het seizoen 
(kiemplantstadium): oranje sporenhoopjes liggen 
over de volle breedte van het blad. 
(Foto: G. Jacquemin, CRA-W Gembloux) 
 

Aantasting gele roest voorbij het kiemplant-
stadium (bij aanwezigheid van stengels): gele tot 
oranje sporenhoopjes in rijtjes op het blad. 
(Foto: Inagro) 
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e. Bruine roest (Puccinia triticina syn. Puccinia recondita) 
 

Ronde tot ovale bruine tot oranjebruine sporenhoopjes onregelmatig verdeeld over het blad-

oppervlak. 
 

  

 
 
 
 
 

 
Sporenhoopjes op het blad. 
(Foto: Inagro) 

Sporenhoopjes op het blad. 
(Foto: Inagro) 

 
 

f.  Aarfusarium (Fusarium spp. en Microdochium nivale)  
 

  

 
 
 

 
 

 
Roze schimmelpluis op de pakjes. 
(Foto: Universiteit Gent) 

Vanaf de aangetaste pakjes gaan de boven-
liggende pakjes verbleken en worden deze wit. 
(Foto: Inagro) 

      
 

g. Aarseptoria of kafjesbruin (Leptosphaeria nodorum anamorf Septoria nodorum)  
 

Op de aren komen paarsbruine vlekken voor op de bovenste helft van de kafjes. In deze vlekken 

vormen zich donkere, puntvormige vruchtlichamen (puntjes). 
 

  

 
 
 
 

 

 
Paarsbruine vlekken op de kafjes van de aren. 
(Foto: G. Jacquemin, CRA-W Gembloux) 
 

   Paarsbruine vlekken op de kafjes van de aren. 
   (Foto: G. Jacquemin, CRA-W Gembloux) 
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4.3 Ziektegevoeligheid van wintertarwerassen 
 

 

 

 
 

 

 

Zie ook de rasfiches wintertarwe op de LCG-website (www.lcg.be). 
 

 

 

 

4.3.1 Gevoeligheid voor bladvlekken 

In 2020 en 2017 was de druk door bladvlekkenziekte laag in de rassenproeven waardoor er geen adequate 

beoordeling kon uitgevoerd worden. In onderstaande tabel worden de LCG-resultaten bekomen in 2019 

weergegeven, al of niet aangevuld met resultaten van voorgaande jaren. 

 
Landbouwcentrum Granen Vlaanderen. Rassenproeven wintertarwe meerdere proefjaren.  
Bladvlekken (schaal 1-9; 9 = gezond). Rangschikking van de rassen naar toenemende gevoeligheid in 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Bladvlekken:  behalve bladvlekkenziekte kunnen er nog andere bladvlekken meegenomen zijn in de  

  beoordeling  

 

 

➢ Bladvlekken 
 

 

Minder gevoelige rassen: Extase (enkel in proef in 2019), Imperator (enkel in proef in 2019), Safari, 

 WPB Calgary (enkel in proef in 2019) 
 

Meest gevoelige rassen: Bergamo (in 2018), RGT Sacramento, SY Loki 

BLADVLEKKEN (*) 

Ras 2019 2018 2016 2015 

Imperator 7,1 - - - 

Extase 7,0 - - - 

WPB Calgary 6,9 - - - 

Chevignon 6,8 7,0 - - 

Safari 6,7 7,9 - - 

LG Initial 6,7 - - - 

Johnson 6,5 6,6 - - 

Mentor 6,4 6,1 6,6 6,9 

Gedser 6,3 6,5 6,6 7,4 

WPB Durand 6,2 - - - 

Graham 6,0 6,7 6,6 - 

Campesino 5,9 - - - 

Gleam 5,8 6,1 - - 

KWS Dorset 5,8 6,2 - - 

Concret 5,7 - - - 

Ragnar 5,5 - - - 

Amboise 5,5 7,2 - - 

Anapolis 5,5 - - 6,6 

LG Skyscraper 5,5 - - - 

LG Imposanto 5,4 - - - 

Bergamo 5,4 5,2 6,1 6,2 

Bennington 5,3 - - - 

KWS Kerrin 5,3 - - - 

KWS Smart 5,1 6,2 6,3 - 

RGT Sacramento 4,8 5,4 6,0 - 

SY Loki 4,7 - - - 

Gemiddelde 5,9 6,4 

(= gemiddelde  

18 rassen) 

6,2 

(= gemiddelde  

20 rassen) 

6,6 

(= gemiddelde  

19 rassen) 

OPGELET:   De ziektegevoeligheid van de rassen kan wijzigen in de loop van de jaren. 

https://www.lcg.be/granen/teeltinfo/rassenonderzoek/rasfiches/
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4.3.2 Gevoeligheid voor gele roest 

Landbouwcentrum Granen Vlaanderen. Rassenproeven wintertarwe meerdere proefjaren.  
Gele roest (schaal 1-9; 9 = gezond). Rangschikking van de rassen naar toenemende gevoeligheid in 2020. 

 

GELE ROEST BINNENLAND GELE ROEST KUSTPOLDER 

Ras 2020 2019 2018 2017 2016 Ras 2020 2019 2018 2017 2016 

SU Ecusson 9,0 - - - - Extase 9,0 9,0 - - - 

Imperator 8,9 8,9 - - - LG Skyscraper 9,0 8,2 - - - 

WPB Calgary 8,9 8,9 - - - SU Ecusson 9,0 - - - - 

LG Skyscraper 8,9 8,6 - - - WPB Calgary 8,9 8,4 - - - 

Extase 8,9 8,9 - - - Graham 8,9 7,5 8,6 8,9 7,5 

Graham 8,9 8,7 8,6 9,0 8,4 Imperator 8,9 8,9 - - - 

Winner  8,9 - - - - Chevignon 8,9 8,5 7,9 - - 

Chevignon 8,8 8,8 8,3 - - Cubitus 8,7 - - - - 

Avignon 8,8 - - - - Johnson 8,6 8,6 8,1 - - 

Cubitus 8,7 - - - - Winner 8,6 - - - - 

Johnson 8,6 8,5 8,6 - - Avignon 8,6 - - - - 

Childeric 8,4 - - - - LG Lunaris 7,9 - - - - 

SY Insitor 8,4 - - - - Mentor 7,9 7,6 8,1 8,7 7,4 

LG Lunaris 8,1 - - - - Hypocamp (hybride) 7,7 - - - - 

Mentor 8,0 8,3 8,6 8,8 8,5 Childeric 7,6 - - - - 

Hypocamp (hybride) 7,8 - - - - KWS Keitum 7,1 - - - - 

Gleam 7,8 6,3 8,0 - - KWS Dorset 6,9 6,3 6,5 8,1 - 

Gedser 7,4 6,5 7,8 8,0 7,8 SY Insitor 6,9 - - - - 

KWS Dorset 7,2 7,8 8,2 8,7 - Gedser 6,7 3,9 6,4 8,5 6,6 

KWS Keitum 7,0 - - - - LG Imposanto 6,5 4,9 - - - 

Hymalaya (hybride) 6,8 - - - - Gleam 6,5 3,9 6,7 - - 

Ragnar 6,6 5,4 - - - Ragnar 6,5 3,5 - - - 

Safari 6,5 7,6 8,8 - - Hymalaya (hybride) 6,5 - - - - 

KWS Smart 6,2 4,7 7,4 7,7 8,4 Safari 6,3 6,9 6,8 - - 

LG Imposanto 5,5 6,7 - - - KWS Smart 5,8 3,6 4,9 7,0 7,4 

LG Spotlight 4,9 - - - - LG Spotlight 5,1 - - - - 

Campesino 3,9 6,7 - - - Campesino 4,1 4,7 - - - 

Bennington 2,3 4,4 8,1 - - Bennington 3,4 5,2 6,0 - - 

Gemiddelde 7,5 7,0 

(= gemiddelde 

27 rassen) 

7,8 

(= gemiddelde  

24 rassen) 

7,9 

(= gemiddelde  

24 rassen) 

7,6 

(= gemiddelde  

24 rassen) 

Gemiddelde 7,4 6,1 

(= gemiddelde  

27 rassen) 

6,4 

(= gemiddelde 

25 rassen) 

7,8 

(= gemiddelde 

24 rassen) 

6,5 

(= gemiddelde 

24 rassen) 

 

➢ Gele roest 
 

Minst gevoelige rassen: 

- minst gevoelig: Extase, Imperator, SU Ecusson (enkel in proef in 2020) 

- ook bij de minder gevoelige rassen behoren: Johnson, LG Skyscraper, WPB Calgary 
 

Waakzaamheid: Hymalaya (hybride), Safari 
 

Gevoeligste rassen: 
- meest gevoelig: Bennington, Campesino 

-   ook bij de gevoeliger rassen behoren: Gedser (in 2019), Gleam (in 2019), KWS Smart, LG Imposanto, LG Spotlight, Ragnar (in 2019)
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4.3.3 Gevoeligheid voor bruine roest 

Landbouwcentrum Granen Vlaanderen. Rassenproeven wintertarwe meerdere proefjaren.  
Bruine roest (schaal 1-9; 9 = gezond). Rangschikking van de rassen naar toenemende gevoeligheid in 2020. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

➢ Bruine roest 
 

Minst gevoelige rassen: Cubitus (enkel in proef in 2020), Imperator, Safari 
 

Gevoeligste rassen: 

- meest gevoelig: Avignon, Bennington (in 2018), Gedser, Ragnar, SY Insitor 

-   ook bij de gevoeliger rassen behoort: Graham 

 

4.3.4 Gevoeligheid voor aarfusarium en DON van wintertarwe rassen 

Zie blz. 60 verder in dit artikel. 

 

4.4 Intrekking van toelatingen van fungiciden 
 

4.4.1 Middelen waarvan het gebruik niet meer toegelaten is 

Ingetrokken toelatingen van middelen op basis van de werkzame stoffen: 

- prochloraz: in winter- en zomergerst sinds voorjaar 2020 (Bron: Fytoweb 9 januari 2020) 

- propiconazool: sinds 19 maart 2020 (Bron: Fytoweb 18 januari 2019) 

- chloorthalonil: sinds 20 mei 2020 (Bron: Fytoweb 14 juni 2019) 

- epoxiconazool: sinds 31 oktober 2020 (Bron: Fytoweb 2 april 2020) 
 

 

4.4.2 Middelen waarvan de intrekking gepland is 

Intrekking van de toelatingen van middelen op basis van de werkzame stoffen: 

- fenpropimorf: gebruik toegelaten tot 31 oktober 2021 (Bron: Fytoweb 20 oktober 2020) 

- mancozeb: gebruik toegelaten tot 4 januari 2022 (Bron: Fytoweb 4 februari 2021) 

- cyproconazool: gebruik toegelaten tot 30 november 2022 (Bron: Fytoweb 7 januari 2021) 
 

BRUINE ROEST 

Ras 2020 2019 2018 2017 2016 

Cubitus 8,5 - - - - 

Imperator 8,5 8,7 - - - 

Safari 8,4 8,6 8,7 - - 

Hypocamp (hybride) 8,3 - - - - 

SU Ecusson 8,3 - - - - 

Extase 8,0 7,2 - - - 

LG Spotlight 7,9 - - - - 

LG Lunaris 7,6 - - - - 

KWS Smart 7,5 8,4 7,6 7,1 8,0 

WPB Calgary 7,4 7,2 - - - 

Hymalaya (hybride) 7,3 - - - - 

Johnson 7,3 6,5 6,7 - - 

Winner 7,1 - - - - 

LG Imposanto 7,0 7,4 - - - 

Gleam 7,0 6,4 6,5 - - 

Chevignon 6,9 7,0 7,5 - - 

LG Skyscraper 6,9 6,0 - - - 

KWS Keitum 6,9 - - - - 

Childeric 6,8 - - - - 

KWS Dorset 6,5 7,3 6,2 5,4 - 

Mentor 6,4 6,3 6,4 6,7 6,6 

Graham 5,6 5,5 5,9 5,6 5,6 

Ragnar 5,2 7,2 - - - 

Avignon 5,2 - - - - 

Gedser 5,1 5,4 5,5 4,9 4,5 

SY Insitor 5,1 - - - - 

Bennington - 7,2 4,7 - - 

Gemiddelde 7,0 7,0 

(= gemiddelde  

24 rassen) 

6,7 

(= gemiddelde  

22 rassen) 

6,1 

(= gemiddelde  

22 rassen) 

6,8 

(= gemiddelde  

24 rassen) 

https://fytoweb.be/nl/nieuws/aanpassing-van-het-gebruik-van-prochloraz-na-herziening-van-de-mrls
https://fytoweb.be/nl/nieuws/intrekking-van-de-toelatingen-van-middelen-op-basis-van-propiconazool
https://fytoweb.be/nl/nieuws/intrekking-van-de-toelatingen-van-middelen-op-basis-van-chloorthalonil
https://fytoweb.be/nl/nieuws/intrekking-van-de-toelatingen-van-producten-op-basis-van-epoxiconazool
https://fytoweb.be/nl/nieuws/aanpassing-van-de-uitlooptermijnen-van-de-toelatingen-op-basis-van-chloridazon-quinoclamine
https://fytoweb.be/nl/nieuws/intrekking-van-de-toelatingen-van-middelen-op-basis-van-mancozeb
https://fytoweb.be/nl/nieuws/intrekking-van-de-toelatingen-van-middelen-op-basis-van-cyproconazool
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4.5 Situatie resistentieniveau bladvlekkenziekte 

Bladvlekkenziekte wordt steeds moeilijker te bestrijden. Dit is het gevolg van de toenemende 

resistentie van de stammen van bladvlekkenziekte ten aanzien van fungiciden (Bron: Livre Blanc 

“Céréales” ULg Gembloux Agro-Bio Tech et CRA-W Gembloux – Février 2021). 

Vooral de laatste jaren blijkt de toenemende noodzaak voor het nastreven van een goed 

resistentiemanagement ten aanzien van bladvlekkenziekte.  
 

Naast de gevoelige stammen (TriS) van bladvlekkenziekte kunnen er binnen de resistente stammen 

van bladvlekkenziekte vier groepen onderscheiden worden: 

- de zwak resistente stammen (TriLR),  

- de gemiddeld resistente stammen (TriMR),  

- de sterk resistente stammen (TriHR)  

- en de zeer sterk resistente stammen (MDR of MultiDrug Resistant) 

 

 Situatie in Frankrijk  
 

In Frankrijk wordt de evolutie van het resistentie niveau van bladvlekkenziekte ten aanzien 

van de triazolen opgevolgd sedert 2008. Binnen de resistente stammen van bladvlekkenziekte 

(namelijk de zwak resistente, gemiddeld resistente, sterk resistente en zeer sterk resistente 

stammen) nemen de meest resistente stammen (met name de sterk resistente en de zeer sterk 

resistente stammen) sedert 2010 namelijk significant toe in Frankrijk (en voornamelijk in de 

noordelijke regio’s van Frankrijk) volgens Arvalis (Frankrijk), en vooral sedert 2015.  
 

Situatie resistentieniveau in Frankrijk 2017-2020:  

   2017 2018 2019 2020 

- gevoelige stammen (TriS) 0% 0% 0% 0% 

- zwak resistente stammen (TriLR) 1,0% 0,6% 0,3% 0% 

- gemiddeld resistente stammen (TriMR) 51,6% 37,9% 31,5% 13,8% 

- sterk resistente stammen (TriHR) 34,2% 46,9% 42,7% 58,0% 

- zeer sterk resistente stammen (MDR) 13,4% 14,6% 25,6% 28,1% 

 

In 2020 zijn de zwak resistente stammen (TriLR), die in 2018 marginaal aanwezig waren, definitief 

verdwenen.  

De gemiddeld resistente stammen (TriMR) nemen verder af ten voordele van de sterk resistente 

stammen (TriHR) die zeer dominant geworden zijn in 2020. Niettegenstaande de lage ziektedruk in 

2020 werd er immers een sterke toename van de sterk resistente stammen (TriHR) waargenomen; 

deze vertegenwoordigen namelijk 58,0% van de populatie in 2020, tegenover 42,7% in 2019. In 

2018 en 2019 waren de sterk resistente stammen (TriHR) trouwens ook al dominant aanwezig.  

De zeer sterk resistente stammen (MDR) bleven nagenoeg stabiel in 2020 (28,1%). In 2016 waren 

deze nog beperkt aanwezig en namen onrustbarend toe in 2019 (25,6%) en dit in bijna alle regio’s 

in Frankrijk. 
 

In de percelen met verhoogde aanwezigheid van de sterk resistente stammen (TriHR) en/of zeer 

sterk resistente stammen (MDR), werd zoals de voorgaande jaren vastgesteld dat de werkzaamheid 

van alle triazolen aangetast werd, behalve voor het recentste triazool mefentrifluconazool waar dit 

momenteel nog niet het geval is. 
 

(Bron: Arvalis – Institut du végétal, France, Choisir & Décider, Synthèse Nationale 2020 – Céréales 

à pailles – Interventions de printemps). 
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4.6 Voetziektebestrijding in wintertarwe 

Onder de voetziekten kan enkel de gewone oogvlekkenziekte (Pseudocercosporella herpotrichoides) 

via gewasbehandeling aangepakt worden. 
 

Bevorderlijke factoren voor het optreden van oogvlekkenziekte: 

- te geringe vruchtwisseling (zoals tarwe na tarwe of tarwe om de twee jaar verbouwen op 
hetzelfde perceel) 

- bovenliggende stro- en stoppelresten van tarwe 

- vroege zaai; hierdoor kunnen vroege en ernstige aantastingen optreden 
- hoge standdichtheid; gezien de sporen weinig mobiel zijn bevordert een hoge standdichtheid het 

uitbreiden van oogvlekkenziekte 

- voorvruchten die een hoge stikstofreserve nalaten (zoals vlinderbloemigen) 
- zachte en vochtige herfst bevordert de groei van de schimmel en sporenvorming 

- gevoelige rassen; in de aanpak van de gewone oogvlekkenziekte dient men de minst/weinig 

gevoelige rassen te telen, zeker in situaties die een risico lopen 
 

 

4.6.1 Behandelingstijdstip voetziektebestrijding 

- Niet systematisch behandelen. 

- Oogvlekkenziekte dient bestreden te worden indien 25 tot 35% van de hoofdhalmen een 

oogvlek vertonen, afhankelijk van de gevoeligheid van het ras. Om een gewasbeoordeling uit 
te voeren, moeten minstens 40 hoofdhalmen (bij voorkeur 100 hoofdhalmen) verspreid over 

het perceel beoordeeld worden op de aanwezigheid van oogvlekkenziekte op de hoofdhalm, na 

verwijderen van de buitenste bladschede. 
- De fungicidebehandeling dient uitgevoerd te worden in het stadium “eerste knoop” tot “tweede 

knoop” (bij voorkeur in het stadium “eerste knoop”, want hoe vroeger hoe doeltreffender). 

Na het stadium “tweede knoop” is een behandeling nog weinig efficiënt. 
 

 
 

4.6.2  Fungiciden voetziektebestrijding 

Meest effectief ten aanzien van gewone oogvlekkenziekte zijn de werkzame stoffen metrafenone 

en prothioconazool (Bron: Livre Blanc “Céréales” ULg Gembloux Agro-Bio Tech et CRA-W 

Gembloux – Février 2018; Arvalis – Institut du végétal, France, Dépliant Céréales, Lutte contre 

les maladies, Février 2021): 
 

 - metrafenone: is aanwezig in enkele enkelvoudige handelsproducten, o.a.: 

   - Flexity (metrafenone 300 g/l) 

 - prothioconazool: is aanwezig in enkele enkelvoudige handelsproducten, o.a.: 

   - Protendo 250 EC (prothioconazool 250 g/l) 

   - Patel 250 EC (prothioconazool 250 g/l) 
en in diverse samengestelde handelsproducten, o.a.:  

- Input 1,25 l/ha (prothioconazool 200 g/ha + spiroxamine 375 g/ha) 

- Cello Triple 1,25 l/ha (prothioconazool 200 g/ha + spiroxamine 250 g/ha 
                                + proquinazid 50 g/ha)  

- Kestrel 1,25 l/ha (prothioconazool 200 g/ha + tebuconazool 100 g/ha) 

Prothioconazool is eveneens aanwezig in diverse andere samengestelde 
handelsproducten. 

 

Van de hierboven vermelde werkzame stoffen kunnen er soms nog andere handelsproducten 

beschikbaar zijn dan deze die vermeld worden. 

 
In Frankrijk werd door Arvalis vastgesteld dat prochloraz, eertijds zeer doeltreffend tegen de 

gewone oogvlekkenziekte, geen werkzaamheid meer vertoont ten aanzien van de gewone 
oogvlekkenziekte. Deze schimmel is er resistent geworden aan prochloraz. (Bron: Arvalis – Institut 

du végétal, France, Choisir & Décider, Synthèse Nationale 2017 – Céréales à pailles – Interventions 

de printemps). Dit werd eveneens vastgesteld in een proef uitgevoerd door het CRA-W Gembloux 
in 2016 (Bron Livre Blanc “Céréales” ULg Gembloux Agro-Bio Tech et CRA-W Gembloux - Février 

2017). 

 
 

 

Een overzicht van alle erkende fungiciden in wintertarwe is raadpleegbaar op Inagro’s 

gewasbeschermingsapp. 
 

 

 

 

https://gewasbescherming.inagro.be/?teelt=wintertarwe
https://gewasbescherming.inagro.be/?teelt=wintertarwe
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4.7 Bladbehandeling in wintertarwe 

Het al dan niet noodzakelijk zijn van een bladbehandeling is afhankelijk van: 

- de aantastingsgraad van de bladziekten (meeldauw, gele en bruine roest, bladvlekkenziekte) 

- de aangetaste bladlagen (enkel de onderste bladlagen of ook de bovenliggende bladlagen) 

- de rasgevoeligheid 

- de weersomstandigheden bevorderlijk voor het ontwikkelen/uitbreiden van de bladziekten 

- de regio: kustpolder (doorgaans grotere kans op gele roest), westen van het land (doorgaans 

hogere ziektedruk), oosten van het land (doorgaans lagere ziektedruk). 

 

4.7.1  Tijdstip bladbehandeling in wintertarwe 

• Een bladbehandeling is niet altijd noodzakelijk (o.a. bij: gezondere rassen, lage ziekte- 

druk, …). 

Het tijdstip van de bladbehandeling is afhankelijk van de ontwikkeling van de bladziekten op het 

individuele perceel en ras. Een opvolging van de ziektedruk is noodzakelijk. 
 

• In functie van de ziektedruk en rasgevoeligheid kan de bladbehandeling (indien deze nodig is) 

uitgevoerd worden in het stadium “voorlaatste tot laatste blad”. Deze bladbehandeling gebeurt 

bij voorkeur in het stadium “voorlaatste blad, punten van het laatste blad”. Naargelang de 

zaaidatum, vroegheid van het ras, groeisnelheid van het gewas en het jaar, situeert deze 

bladbehandeling zich tussen eind april (kan eventueel vroeger zijn) en 10-11 mei.  

Opgelet: voor gele roest kan het nodig zijn om in een vroeger gewasstadium in te grijpen. Bij  

gevoelige rassen voor gele roest dient men immers zeer waakzaam te zijn vanaf het einde 

van de winter/vroege voorjaar in jaren waarbij de gele roest vroeg én in belangrijke mate 

aanwezig is! (zie volgende bladzijde bij gele roest) 
 

- Indien de ziektedruk in het ontwikkelingsstadium “voorlaatste blad, punten van het laatste blad” 

zeer beperkt is op de laatste drie bladlagen, kan de bladbehandeling uitgesteld worden (o.a. bij: 

gezondere rassen, lage ziektedruk, …). In dit geval kan een behandeling (eventueel een complete 

behandeling, fungiciden zie vanaf p. 51) ingezet worden in/of vanaf het stadium “laatste blad 

volledig ontvouwen” (stadium 39), indien de aanwezige ziektedruk dit noodzaakt of indien er een 

risico is op ziekteaantasting. Een fungicidebehandeling uitgevoerd in dit gewasstadium geeft 

evenwel geen bestrijding van de aarziekten. Een tweede (specifieke) fungicidebehandeling kan 

nodig zijn vanaf het stadium “alle aren uit” wanneer er een risico is voor aarfusarium (specifieke 

behandeling aarfusarium zie p. 62) of bij een belangrijke druk van bruine roest of andere 

bladziekten (opletten bij zeer gevoelige rassen voor bruine roest). 
 

- Wanneer het gewas echter nog steeds gezond blijft na het verschijnen van het laatste blad, kan 

de ziektebestrijding misschien beperkt blijven tot één enkele behandeling, namelijk in het 

aarstadium om zo ook de aar te beschermen en dit met een complete fungicidebehandeling 

(fungiciden zie vanaf p. 51). In dit geval moet men echter zeer waakzaam zijn bij rassen die zeer 

gevoelig zijn voor bruine roest, vermits deze ziekte zich vóór het aarstadium zeer snel en massaal 

kan ontwikkelen. 
 

• Bij twijfel over het rendabel zijn van een bladbehandeling, kan de graanteler een ziektetelling uitvoeren 

volgens het Epipre-adviessysteem, zodat een afweging gemaakt kan worden van de 

opbrengstverliezen zonder bladbehandeling ten opzichte van wel inzetten van een ziekte-

bestrijding (meer informatie zie “5.2 Epipre-adviessysteem ziekten en bladluizen in wintertarwe” 

op blz. 76 verder in dit artikel). 
 

• Indien een bladbehandeling noodzakelijk blijkt, is het belangrijk om andere werkzame stoffen te 

kiezen dan deze die gebruikt worden bij de aarbehandeling; dit in het kader van een goed 

resistentiemanagement. Indien gedurende het groeiseizoen meer dan één fungicide-

behandeling dient uitgevoerd te worden, is het immers belangrijk om af te wisselen 

tussen chemische groepen met een verschillende werkingswijze of, indien niet mogelijk, 

af te wisselen tussen werkzame stoffen binnen eenzelfde chemische groep. 
 

• Indien een bladbehandeling nodig is, dient er tevens over gewaakt te worden dat de periode 

tussen de bladbehandeling en de aarbehandeling overeenstemt met de werkingsduur van de 

fungiciden gebruikt bij de bladbehandeling.
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In de optiek dat de aarbehandeling wordt uitgevoerd in het stadium “alle aren uit/begin bloei” ter 
bestrijding van o.a. aarfusarium (met het oog op een reductie van het mycotoxinegehalte in het 

graan) kan de periode tussen de blad- en de aarbehandeling variëren van een eerder korte 

tussenperiode (ongeveer 3 weken) tot een lange tussenperiode (ongeveer 4 weken). In functie 
van de lengte van deze tussenperiode zal bij de fungicidenkeuze van de bladbehandeling ook 

rekening dienen gehouden te worden met de werkingsduur van het fungicide om deze 

tussenperiode te overbruggen; in functie van het fungicide bedraagt de werkingsduur ± 3 tot 
maximaal 4 weken. Dit betekent dat de periode tussen de blad- en aarbehandeling maar 

3 tot maximaal 4 weken mag bedragen naargelang de werkingsduur van de toegepaste 

bladbehandeling, de rasgevoeligheid en de ziektedruk. 
Opgelet: wanneer een zeer vroege fungicidebehandeling in het voorjaar (bijvoorbeeld vóór of in 

het stadium “eerste knoop”) dient ingezet te worden (vb. tegen gele roest) kunnen 

twee bladbehandelingen noodzakelijk zijn (zie bij gele roest in hiernavolgende tekst). 
 

 
 

1. Gele roest   
 

• Het telen van de minst/weinig gevoelige rassen voor gele roest vormt de vertrekbasis 
in de aanpak van gele roest. Dit betekent echter niet dat deze rassen niet moeten opgevolgd 

worden voor wat de gele roestaantasting betreft! De gele roestschimmel omvat immers een grote 

verscheidenheid aan “stammen”, waarbij in de loop van de tijd nieuwe “stammen” (kunnen) 
voorkomen. Het optreden van nieuwe “stammen” kan er toe leiden dat de weerstand van de 

tarwerassen ten aanzien van gele roest kan afnemen. De genetische resistentie kan soms snel 

wijzigen. 
De variabiliteit aan “stammen” gele roest die momenteel in Europa voorkomt, verhoogt het risico 

op aantasting van de weerstand van tarwerassen (Bron: Arvalis – Institut du végétal, France, 

Choisir & Décider, Synthèse Nationale 2017 – Céréales à pailles – Interventions de printemps).  
Anderzijds kunnen tarwerassen die gekend zijn als gevoelig voor gele roest, een verschillende 

gevoeligheid vertonen van jaar tot jaar. Dit komt omdat de dominerende stammen gele roest 

kunnen verschillen van jaar tot jaar. De verschillende gevoeligheid die deze rassen vertonen is 

gebonden aan de stammen gele roest die in het betreffende jaar voorkomen. Dit betekent dat 

deze tarwerassen een verschillend niveau van gele roestaantasting kunnen vertonen van jaar tot 

jaar. 
Waakzaamheid ten aanzien van gele roest is dus geboden voor alle rassen wintertarwe, 

ook de minst/weinig gevoelige rassen! 
 

• De resistentie ten aanzien van gele roest kan onderverdeeld worden in twee categorieën: 

- resistentie die zich vanaf het stadium kiemplantontwikkeling van het gewas veruitwendigt en 
ook gedurende alle verdere groeistadia van het gewas 

- resistentie die zich veruitwendigt in latere groeistadia van het gewas (resistentie optredend bij 

verschillende ontwikkelingsstadia van het gewas vanaf het stadium oprichten); een tarweras 
kan dus gevoelig zijn voor gele roest in het begin van het seizoen (stadium uitstoeling), maar 

resistent zijn op het einde van het seizoen. 

(Bron: Arvalis – Institut du végétal, France, Choisir Céréales 2, Novembre 2012). 
 

• Men dient, ingeval van gevoelige rassen voor gele roest én vooral in de kustpolder, zeer 
waakzaam te zijn vanaf het einde van de winter/vroege voorjaar én tijdens het verdere 

groeiseizoen voor het optreden van de eerste symptomen (sporen) van deze ziekte. 

Onmiddellijk ingrijpen met een fungicide op basis van een triazool kan hier van kapitaal belang 
zijn, zeker bij beginnende haardvorming. Indien de weersomstandigheden bevorderlijk zijn, kan 

gele roest zeer snel uitbreiden. 

Een zachte winter kan aanleiding geven tot een zeer vroege aantasting van gele roest op het 
jonge graangewas. Een zachte, bewolkte en vochtige lente is eveneens bevorderlijk voor gele 

roest. 
 

• Indien een fungicidebehandeling dient uitgevoerd te worden, mag de werkingsduur van het 

toegepaste fungicide niet uit het oog verloren worden! Eens de werkingsduur van de toegepaste 

fungicidebehandeling naar zijn einde loopt, dient de ziektedruk immers opnieuw opgevolgd te 
worden! 

 

Zeker in situaties met een (zeer) hoge gele roestdruk dient men bijzonder alert te zijn bij de zeer 

gevoelige rassen (zoals dit het geval was onder andere in 2014)! In dergelijke omstandigheden kan 

de beschermingsduur van het toegepaste fungicide immers korter zijn. 
 

• In geval van een zeer vroege aantasting in het voorjaar (vóór of in het stadium 
“1ste knoop”), dient op perceelsniveau beslist te worden of er al of niet een zeer vroege gele 

roestbehandeling dient uitgevoerd te worden, in functie van rasgevoeligheid (gevoelige rassen), 

gewasstadium en ziektedruk (bedreigende gele roestdruk). 
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    Aantasting door gele roest vroeg in het seizoen. 

(Foto: Inagro) 
 Aantasting door gele roest vroeg in het seizoen  
 (kiemplantstadium): sporenhoopjes liggen over  
 de volle breedte van het blad. 
 (Foto: G. Jacquemin, CRA-W Gembloux) 

 

In 2008 kwamen de eerste meldingen van gele roest reeds tijdens de eerste week van februari. 

Ook in 2014 was de gele roest heel vroeg aanwezig, rond half februari waren er reeds diverse 

meldingen. De verder oprukkende vroege én verontrustende aantasting van gele roest 

noodzaakte alertheid tijdens het volledige verdere teeltseizoen vooral bij de zeer gevoelige 

wintertarwerassen.  

In 2015 kwamen de eerste meldingen van gele roest ook heel vroeg. Doch de weers-

omstandigheden waren vervolgens van die aard (oa. perioden met droog, winderig weer) dat de 

gele roest geen uitbreiding nam. 

Tenslotte was ook in 2016 de gele roest reeds vroeg aanwezig in het voorjaar (op bepaalde 

percelen vanaf januari) in zowel wintertarwe, triticale als spelt, en werd deze voornamelijk 

teruggevonden op de oudste/onderste bladeren. Er werden evenwel grote verschillen vastgesteld 

tussen zowel regio’s als percelen. Op bepaalde percelen was het zoeken naar sporen gele roest, 

terwijl op andere percelen de gele roest duidelijk aanwezig was. 
 

 

Wanneer een zeer vroege fungicidebehandeling in het voorjaar (vóór of in het stadium 

“eerste knoop”) dient uitgevoerd te worden dient men, wat de werkingsduur van het 

toegepaste fungicide betreft, zeker bij zeer gevoelige rassen én (zeer) hoge gele roestdruk alert te 

zijn vermits de beschermingsduur op dat ogenblik korter is/kan zijn in dit groeistadium zoals bleek 

in 2014! In dit geval kunnen twee bladbehandelingen noodzakelijk zijn, waarbij de periode 

tussen de twee opeenvolgende bladbehandelingen maar 2 tot maximaal 3 weken mag 

bedragen naargelang de werkingsduur van de toegepaste fungicidebehandeling, de 

rasgevoeligheid en de ziektedruk. Deze maximale beschermingsduur wordt ook bevestigd door 

Arvalis (Arvalis – Institut du végétal, France, Choisir & Décider – Synthèse Nationale 2019 – 

Céréales à paille – Interventions de printemps). 
 

 

2. Bladvlekkenziekte 
 

• Keuze van de minst/weinig gevoelige rassen voor bladvlekkenziekte vormt de 

vertrekbasis in de aanpak van bladvlekkenziekte. 
 

• Een vroege zaai en zachte winter, gevolgd door een regenrijk voorjaar is zeer 

bevorderlijk voor de ontwikkeling van bladvlekkenziekte! Waakzaamheid is dan vooral 

geboden bij de meest gevoelige rassen! 
 

In deze omstandigheden kan in functie van de zaaidatum, vroegheid van het ras, groeisnelheid 

van het gewas en de ziektedruk, de bladbehandeling uitgevoerd worden rondom eind april (kan 

eventueel vroeger zijn) tot begin mei. 
 

Hierbij gaat bij de fungicidekeuze de absolute voorkeur naar de sterkste fungiciden ten aanzien 

van bladvlekkenziekte (middelen zie op de hierna volgende bladzijden). Dit is des te meer 

noodzakelijk bij zeer gevoelige rassen. 
 

Bij de fungicidekeuze dient tevens rekening gehouden te worden met een voldoende lange 

werkingsduur om de periode tussen de blad- en de aarbehandeling te overbruggen. 
 

Indien nodig moet ook rekening gehouden worden met de bestrijding van meeldauw, gele roest 

en bruine roest (middelen zie op de hierna volgende bladzijden). 
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3. Bruine roest 
 

• Keuze van de minst/weinig gevoelige rassen voor bruine roest vormt het uitgangspunt 

in de aanpak van bruine roest. 
 

• Bruine roest verschijnt in onze regio’s doorgaans later in het groeiseizoen. Echter bij rassen die 

zeer gevoelig zijn voor bruine roest dient men zeer waakzaam te zijn voor het optreden 

van bruine roest vanaf het verschijnen van het laatste blad, vooral als de 

weersomstandigheden gunstig zijn (hogere temperaturen). Deze ziekte kan zich immers reeds 

vóór het aarstadium zeer snel ontwikkelen. 

Indien echter eerder al een bladbehandeling werd uitgevoerd, zal het toepassingstijdstip én de 

werkingsduur van deze toegepaste fungicidebehandeling ten aanzien van bruine roest bepalend 

zijn voor het tijdstip vanaf wanneer de bruine roest opnieuw dient opgevolgd te worden in het 

gewas na deze eerder uitgevoerde bladbehandeling.  
 

• Bij zeer gevoelige rassen voor bruine roest en vroege zaai kan bij een zachte winter 

reeds zeer vroeg bruine roest optreden. Doch dit is zeer uitzonderlijk. Dit was het geval in 

het voorjaar 2007, waarbij de eerste bruine roest reeds aanwezig was vanaf de tweede helft van 

februari. In deze vroege ontwikkelingsstadia van de tarwe is een behandeling van bruine roest 

echter vaak niet rendabel. In geval van een zware aantasting dient op perceelsniveau beslist te 

worden of er al dan niet een zeer vroege bruine roestbehandeling dient uitgevoerd te worden, in 

functie van rasgevoeligheid (gevoelige rassen), gewasstadium en ziektedruk (bedreigende bruine 

roestdruk).  
 

Eens er bruine roest wordt vastgesteld op een perceel, is een regelmatige opvolging 

sterk aan te bevelen. Vooral bij de ontwikkeling van nieuwe bladlagen, moet in de 

daaropvolgende weken opgevolgd worden of de bruine roest zich ook ontwikkelt op deze nieuw 

gevormde bladlagen. 
 

Indien een fungicidebehandeling dient uitgevoerd te worden, mag de werkingsduur van het 

toegepaste fungicide niet uit het oog verloren worden! Eens de werkingsduur van het toegepaste 

fungicide naar zijn einde loopt, dient de ziektedruk namelijk opnieuw opgevolgd te worden in het 

gewas! 
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4.7.2  Fungiciden bladziekten/bladbehandeling in wintertarwe 

De keuze van het bladziektemiddel wordt bepaald door: 

- enerzijds de te behandelen bladziekten 
- maar anderzijds ook van het tijdstip van toepassing 

- rasgevoeligheid 
 

Van de werkzame stoffen vermeld in de hierna volgende tekst kunnen er soms nog andere 
handelsproducten beschikbaar zijn dan deze die vermeld worden. 
 

1. Meeldauw   

Meest effectief zijn de werkzame stoffen cyflufenamide en proquinazid, gevolgd door fenpropidin, 

fenpropimorf, metrafenone, pyriofenon en spiroxamine (Bron: Arvalis - Institut du végétal, 

France, Dépliant Céréales, Lutte contre les maladies, Février 2020): 

- cyflufenamide: 

 
 

- proquinazid: 

Nissodium en Cosine (beide handelsproducten bevatten 

cyflufenamide 50 g/l) zijn specifieke meeldauwfungiciden. 
 

is aanwezig in het enkelvoudig handelsproduct: 

   - Talendo (proquinazid 200 g/l) is een specifiek meeldauw- 

      fungicide 

     Preventief te gebruiken of vanaf het verschijnen van de 

     symptomen. 

en in het samengesteld handelsproduct: 

   - Cello Triple (proquinazid 40 g/l + spiroxamine 200 g/l  

                       + prothioconazool 160 g/l) 
 

- pyriofenon: Property 180 SC (pyriofenon 180 g/l) is een specifiek meeldauw- 

fungicide. 

Preventief te gebruiken. Bij aanwezigheid van meeldauw 

mengen met een product met een ander werkingsmechanisme 

tegen meeldauw. 
 

- metrafenone: is aanwezig in enkele enkelvoudige handelsproducten, o.a.: 

   - Flexity (metrafenone 300 g/l) 
  

- fenpropidin: is aanwezig in het samengesteld handelsproduct: 

➢ - Kantik (fenpropidin 150 g/l + tebuconazool 100 g/l  

➢              + prochloraz 200 g/l) 
 

- spiroxamine: is aanwezig in diverse samengestelde handelsproducten, o.a.: 

➢ - Input (spiroxamine 300 g/l + prothioconazool 160 g/l) 

➢ - Cello Triple (spiroxamine 200 g/l + proquinazid 40 g/l  

➢                     + prothioconazool 160 g/l) 

- Cello (spiroxamine 250 g/l + prothioconazool 100 g/l  

              + tebuconazool 100 g/l) 

  

- fenpropimorf: is aanwezig in het enkelvoudig handelsproduct: 

   - Corbel (fenpropimorf 750 g/l) 

Gebruik is toegelaten tot 31 oktober 2021. 

 
 

De meeste vermelde handelsproducten zijn erkend tegen meeldauw vanaf het stadium “1e knoop” 

(stadium 31), behalve:  

- Talendo: reeds erkend vanaf het stadium “volle uitstoeling” (stadium 25) 

- Cello Triple, Kantik en Property 180 SC: reeds erkend vanaf het stadium “begin oprichten” (stadium 30) 
 

Een aantal triazolen vertonen een nevenwerking ten aanzien van meeldauw. 
 

Het gebruik van strobilurinen wordt niet aanbevolen ten aanzien van de bestrijding van meeldauw 

gezien deze schimmel resistent geworden is ten aanzien van de strobilurinen. Indien strobilurinen 

ingezet worden dienen deze steeds gebruikt te worden in combinatie met een doeltreffend 

fungicide ten aanzien van meeldauw. 
 

Indien meer dan één meeldauwbehandeling dient uitgevoerd te worden, is het aangewezen om 

bij het fungicidegebruik er voor te zorgen dat de werkzame stoffen afgewisseld worden (met 

verschillende werkingswijzen) dit in het kader van een goed resistentiemanagement. 
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2. Gele roest   
  

Keuzemogelijkheden fungiciden gele roest: 
    

a. fungiciden op basis van een triazool of combinatie van triazolen (curatieve werking) 
  

Gele roest kan bestreden worden met fungiciden op basis van een triazool of een combinatie 

van triazolen.  
 

 

Het combineren van triazolen geeft zeer goede resultaten in de bestrijding van  gele roest 

(Bron: Arvalis – Institut du végétal, France, Choisir & Décider – Synthèse Nationale 2018 – 

Céréales à paille – Interventions de printemps).  

 

Bij een (zeer) vroege bladbehandeling toegepast tussen het stadium begin oprichten 

(stadium 30) en tweede knoop (stadium 32) werden in een proef uitgevoerd door het CRA-W 

Gembloux in 2014 bij een hoge druk van gele roest, binnen de triazolen de beste 

opbrengstresultaten bekomen met tebuconazool in vergelijking met de overige toenmalige 

beproefde en momenteel nog erkende triazolen (Bron: naar Livre Blanc “Céréales” ULg 

Gembloux Agro-Bio Tech et CRA-W Gembloux Février 2015). 
➢ tebuconazool:  

is aanwezig in diverse enkelvoudige handelsproducten, o.a.:  

   - Riza EC (tebuconazool 200 g/l) 
   - Tebucur 250 EW (tebuconazool 250 g/l) 

   - Tebusip (tebuconazool 250 g/l) 

en in diverse samengestelde handelsproducten, o.a.: 
   - Kestrel (tebuconazool 80 g/l + prothioconazool 160 g/l) 

   - Cello (tebuconazool 100 g/l + prothioconazool 100 g/l + spiroxamine 250 g/l) 
 

Riza EC en Kestrel zijn erkend tegen gele roest vanaf het stadium “begin oprichten” 

(stadium 30). De overige vermelde handelsproducten vanaf het stadium “1e knoop” 

(stadium 31). 
 

b. of een fungicide op basis van een strobilurine (preventieve werking) in combinatie met 

een triazool of triazolen. 
 

Deze combinatie biedt een versterking naar de bestrijding van gele roest alsook een 
versterking van de nawerking (Bron: Livre Blanc “Céréales” ULg Gembloux Agro-Bio Tech et 

CRA-W Gembloux – Février 2017 en Février 2019). 
 

Fungiciden op basis van een strobilurine en bijhorende aandachtspunten zie blz. 54-56 verder 

in dit artikel. Naargelang het handelsproduct zijn deze erkend/inzetbaar vanaf het stadium 
“eerste knoop” of “tweede knoop”. 

 
 

c. of een fungicide op basis van een SDHI (preventieve werking) in combinatie met een  

  triazool of triazolen. 
 

Fungiciden op basis van een SDHI en bijhorende toepassingsmodaliteiten zie bij 
“Aarbehandeling”  op blz. 52-53 verder in dit artikel.  

In een ziektebestrijdingsprogramma met twee behandelingen (bladbehandeling en 

aarbehandeling) wordt deze groep fungiciden bij voorkeur ingezet bij de “aarbehandeling” als 
complete behandeling.  

Indien slechts één fungicidebehandeling nodig blijkt kan deze uitgevoerd worden in de periode 

vanaf het stadium “laatste blad volledig ontvouwen” tot het stadium “alle aren uit” 
(behandelingstijdstip in functie van de ziektedruk). 
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3. Bladvlekkenziekte 

3.1 Keuzemogelijkheden fungiciden bladvlekkenziekte 
    

a. fungiciden op basis van een triazool of combinatie van triazolen (curatieve werking) 
 

a.1 Bladvlekkenziekte kan bestreden worden met fungiciden op basis van een triazool  
  of combinatie van triazolen. 

Op basis van de onderzoeksresultaten in de periode 2015-2018 werd door het netwerk 

EUROWHEAT (Europees project dat het resistentieniveau van bladvlekkenziekte opvolgt 

sedert 2015) algemeen een verminderde activiteit van de triazolen ten aanzien van 

bladvlekkenziekte vastgesteld in gans Europa (Bron: Arvalis – Institut du végétal, France, 

Choisir & Décider – Synthèse Nationale 2019 – Céréales à paille – Interventions de 

printemps 2019-2020). Dit als gevolg van het optreden van stammen bladvlekkenziekte 

die meer en meer resistent worden ten aanzien van de triazolen.  
 

Doch de triazolen blijven nog voldoende effectief en nodig in de aanpak van bladvlekken-

ziekte. Het is essentieel een triazool niet solo toe te passen en de gadviseerde dosis te 

respecteren. (Bron: Livre Blanc “Céréales” ULg Gembloux Agro-Bio Tech et CRA-W 

Gembloux – Février 2020) 
  

Binnen de triazolen blijkt het nieuwe triazool mefentrifluconazool (of Revysol) van BASF het 

meest effectief ten aanzien van bladvlekkenziekte (Bron: Arvalis – Institut du végétal, 

France, Dépliant Céréales, Lutte contre les maladies, Février 2021). 

Mefentrifluconazool bezit een bepaalde eigenschap waardoor deze werkzame stof zich 

onderscheidt van de andere triazolen. Hierdoor is mefentrifluconazool zeer doeltreffend 

tegen meer stammen bladvlekkenziekte dan de huidige triazolen. (Bron: Livre Blanc 

“Céréales” ULg Gembloux Agro-Bio Tech et CRA-W Gembloux – Février 2021) 
 

Gevolgd door prothioconazool met een goede werkzaamheid ten aanzien van bladvlekken-

ziekte. 
 

➢ mefentrifluconazool (of Revysol): 

is aanwezig in het enkelvoudig handelsproduct: 
  - Lenvyor (mefentrifluconazool 100 g/l) 

Lenvyor is enkel beschikbaar in combinatie met een partner in pack (box). 

Voor de bladbehandeling (T1) is Lenvyor beschikbaar in combinatie met 
Flexity (metrafenone 300 g/l) in pack (box). 

en in diverse samengestelde handelsproducten, o.a.:  

- Balaya (mefentrifluconazool 100 g/l + pyraclostrobine 100 g/l) 
  (pyraclostrobine is een strobilurine) 

 

 
 

➢ prothioconazool: 

is aanwezig in diverse enkelvoudige handelsproducten, o.a.: 

  - Protendo 250 EC (prothioconazool 250 g/l) 
  - Protendo 300 EC (prothioconazool 300 g/l) 

  - Patel 250 EC (prothioconazool 250 g/l) 

en in diverse samengestelde handelsproducten, o.a.:  
- Input (prothioconazool 160 g/l + spiroxamine 300 g/l)  

- Cello Triple (prothioconazool 160 g/l + spiroxamine 200 g/l + proquinazid 40 g/l) 

- Kestrel (prothioconazool 160 g/l + tebuconazool 80 g/l) 
- Cello (prothioconazool 100 g/l + tebuconazool 100 g/l + spiroxamine 250 g/l) 

Prothioconazool is eveneens aanwezig in diverse andere enkelvoudige en  

samengestelde handelsproducten.  
 

Lenvyor, Balaya, Cello Triple en Kestrel zijn erkend tegen bladvlekkenziekte vanaf het 
stadium “begin oprichten” (stadium 30). De overige vermelde handelsproducten vanaf het 

stadium “1e knoop” (stadium 31). 
 

Het combineren van triazolen gaf een betere bestrijding van bladvlekkenziekte dan 

wanneer een triazool solo (enkelvoudig handelsproduct) toegediend werd, wat bleek uit 

specifieke proeven uitgevoerd door Arvalis (Frankrijk) in 2015 en 2016 (Bron: Arvalis – 
Institut du végétal, Choisir & Décider – Synthèse Nationale 2016 – Céréales à paille – 

Interventions de printemps).  

Ook werd door het netwerk EUROWHEAT (Europees project dat het resistentieniveau van 
bladvlekkenziekte opvolgt sedert 2015) op basis van de onderzoeksresultaten in de periode 

2015-2018 vastgesteld dat mengsels van triazolen in het algemeen beter werkten dan 

wanneer de triazolen solo gebruikt werden (Bron: Arvalis – Institut du végétal, France, 
Choisir & Décider -  Synthèse Nationale 2019 – Céréales à pailles – Interventions de 

printemps 2019-2020).  
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a.2 Combinatie van triazolen met een multi-site fungicide 
 Bij de bladbehandeling worden de triazolen bij voorkeur gebruikt in combinatie met een 

multi-site fungicide dat werkzaam is tegen bladvlekkenziekte. Dit om onder andere de 

werking ten aanzien van bladvlekkenziekte te versterken. Multi-site fungiciden zijn namelijk 
een belangrijk wapen in de strijd tegen resistentie. Ze zijn nodig om de werkzaamheid van 

de werkzame stoffen die een uni-site werking bezitten te beschermen tegen het optreden 

van resistentie met betrekking tot bladvlekkenziekte. Fungiciden met een uni-site werking 
zijn immers zeer vatbaar voor het optreden van resistentie. 

 

Momenteel zijn enkel de multi-site fungiciden niet onderhevig aan resistentie met 

betrekking tot bladvlekkenziekte (Bron: Arvalis – Institut du végétal, France, Choisir & 
Décider – Synthèse Nationale 2020 – Céréales à paille – Interventions de printemps) 

 

 Met het wegvallen van het multi-site fungicide chloorthalonil (niet meer erkend sinds 20 
mei 2020), stelt zich de vraag of er mogelijke alternatieven zijn (met multi-site werking). 

Chloorthalonil bestreed namelijk alle stammen van bladvlekkenziekte. 
 

 Fungiciden die ook een multi-site werking bezitten zijn folpet en zwavel. Deze contact-

fungiciden dienen steeds toegepast te worden in combinatie met een systemisch fungicide 

(om onder andere indringing in het blad en nawerking te bekomen). Multi-site fungiciden 
dienen preventief ingezet te worden.  

Folpet en zwavel blokkeren, net als chloorthalonil, de kieming van de sporen (Bron: Arvalis 

– Institut du végétal, France, Choisir & Décider – Synthèse Nationiale 2020 – Céréales à 
paille – Interventions de printemps). 

 

Volgens CRA-W Gembloux kunnen multi-site fungiciden (folpet, zwavel) toegevoegd worden 
aan de fungicidebehandeling rondom het stadium “2e knoop” (T1-behandeling) of bij de 

fungicidebehandeling in het stadium “laatste blad” indien er geen voorafgaande blad-

behandeling werd uitgevoerd. In het aarstadium bezitten multi-site fungiciden maar een 
beperkte werking op bladvlekkenziekte. (Bron: Livre Blanc “Céréales” ULg Gembloux Agro-

Bio Tech et CRA-W Gembloux – Février 2021) 

 
➢ Folpet 

 

 Folpet is werkzaam tegen bladvlekkenziekte en in combinatie met fungiciden die een uni-
site werking bezitten biedt folpet een bescherming tegen het optreden van resistente 

stammen van bladvlekkenziekte. 

 Folpet bezit geen evenwaardige werkzaamheid als chloorthalonil, doch aan 750 g/ha wordt 
de werkzaamheid benaderd. 

 (Bron: Livre Blanc “Céréales” ULg Gembloux Agro-Bio Tech et CRA-W Gembloux – Février 

2021). 
  

 Folpet is aanwezig in de enkelvoudige handelsproducten: 

- Mirror en Stavento (beide handelsproducten bevatten folpet 500 g/l) 
 Beide zijn erkend tegen bladvlekkenziekte vanaf het stadium “oprichten” (stadium 30)  

         tot het stadium “aar uit” (stadium 59), met maximaal 2 toepassingen. 

 
➢ Zwavel 

 

Door Arvalis (Frankrijk) werd vastgesteld dat de werkzaamheid van zwavel solo toegediend 
niet kan concurreren met deze van chloorthalonil (verboden sedert 20 mei 2020). Doch 

zwavel in combinatie met een triazool vertoonde voldoende werkzaamheid om in te zetten 

bij de bladbehandeling. Dit bleek in proeven uitgevoerd door Arvalis (Frankrijk) in 2019 en 
2018.  
 

Ook volgens het CRA-W Gembloux blijkt de toevoeging van zwavel aan een systemisch 

fungicide interessant te zijn om de werkzaamheid ten aanzien van bladvlekkenziekte te 

verhogen en het optreden van resistentie ten aanzien van de triazolen te vertragen (Bron: 

Livre Blanc “Céréales” ULg Gembloux Agro-Bio Tech et CRA-W Gembloux – Février 2020). 
 

Zwavel is aanwezig in diverse enkelvoudige handelsproducten, o.a.: 

- Kumulus WG (zwavel 80%), maximaal 1 toepassing 

- Vertipin (zwavel 700 g/l), maximaal 2 toepassingen 

Beide handelsproducten zijn erkend ter bestrijding van bladvlekkenziekte vanaf het stadium 

“oprichten” (stadium 30) tot het stadium “aar uit” (stadium 59). 
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b. of een fungicide op basis van een QiI in combinatie met een triazool of triazolen 
 

Voor het komend seizoen 2021 is een nieuwe werkzame stof beschikbaar namelijk 

fenpicoxamid (of Inatreq) van Corteva, behorend tot de chemische familie van de 

picolinamiden.  

De picolinamiden behoren tot de chemische groep van de QiI-fungiciden, een 

chemische groep die nieuw is voor gebruik in ondermeer de tarwe. Hiermee beschikken we 

over een fungicide met een nieuwe werkingswijze, belangrijk in het kader van het 

resistentiemanagement. 
 

Fenpicoxamid is beschikbaar in drie handelsproducten, namelijk Aquino, Questar 

en Peacoq. Deze bevatten allen enkel fenpicoxamid aan 50 g/l.  
 

Fenpicoxamid mag niet solo gebruikt worden. Dus steeds te gebruiken in combinatie met 

één of meerdere andere werkzame stoffen. Dit om het optreden van resistentie maximaal 

te vertragen.  

Aquino, Questar en Peacoq worden steeds verkocht in combinatie met één of meerdere 

partners in pack. De partner moet volgens Corteva een goede werkzaamheid bezitten ten 

aanzien van bladvlekkenziekte om het risico op resistentie te voorkomen. 
 

Mogelijkheden voor de bladbehandeling: 

- Aquino (fenpicoxamid 50 g/l) + partner, enkel beschikbaar in pack 

- Questar (fenpicoxamid 50 g/l) + partner, enkel beschikbaar in pack 

- Peacoq (fenpicoxamid 50 g/l) + partner, enkel beschikbaar in pack 
 

De partner voor de bladbehandeling is een triazool. Hierdoor wordt de werkzaamheid ten 

aanzien van bladvlekkenziekte versterkt. Vermits fenpicoxamid ten aanzien van roesten 

enkel een preventieve werking bezit, moet steeds gecombineerd worden met een triazool 

om een curatieve werking te bekomen op roesten.  

Niettegenstaande er momenteel geen resistentie vastgesteld wordt ten aanzien van 

bladvlekkenziekte bij fenpicoxamid (= QiI- fungicide) blijft de combinatie met een multi-

site fungicide belangrijk om bescherming te bieden tegen het optreden van resistentie ten 

aanzien van bladvlekkenziekte.  

(Bron: Livre Blanc “Céréales” ULg Gembloux Agro-Bio Tech et CRA-W Gembloux – Février 

2021) 
 

Met betrekking tot een goed resistentiemanagement het gebruik van een QiI-bevattend 

fungicide beperken tot 1 behandeling per teeltseizoen, om het risico op het optreden van 

resistentie te voorkomen. 

 

c. of een fungicide op basis van een SDHI (preventieve werking) in combinatie met een  

triazool of triazolen 
 

Fungiciden op basis van een SDHI en bijhorende toepassingsmodaliteiten zie bij 

“Aarbehandeling”  op blz. 52-53 verder in dit artikel.  

In een ziektebestrijdingsprogramma met twee behandelingen (bladbehandeling en 

aarbehandeling) wordt deze groep fungiciden bij voorkeur ingezet bij de “aarbehandeling” 

als complete behandeling.  

Indien slechts één fungicidebehandeling nodig blijkt kan deze uitgevoerd worden in de 

periode vanaf het stadium “laatste blad volledig ontvouwen” tot het stadium “alle aren uit” 

(behandelingstijdstip in functie van de ziektedruk). 
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3.2 Aandachtspunten fungiciden bladvlekkenziekte 

De effectiviteit naar bladvlekkenziektebestrijding komt des te meer tot uiting naarmate de 

bladvlekkenziektedruk belangrijker is. In situaties met zeer hoge ziektedruk gaat de absolute 

voorkeur naar de sterkste fungiciden ten aanzien van bladvlekkenziekte. Dit is des te meer 

noodzakelijk bij zeer gevoelige rassen.  
 

De populaties bladvlekkenziekte zijn totaal resistent geworden ten aanzien van de 

strobilurinen (Bron: Arvalis – Institut du végétal, France, Choisir & Décider – Synthèse Nationale 

2020 – Céréales à paille – Interventions de printemps). 

Indien strobilurinen ingezet worden dienen deze daarom steeds gebruikt te worden in combinatie 

met een triazool met een goede werking tegen bladvlekkenziekte en dient de dosis triazool op 

een voldoende hoog niveau gehouden te worden. In situaties met zeer hoge 

bladvlekkenziektedruk genieten de sterkste triazolen absoluut de voorkeur bij de combinatie met 

het strobilurine. 
 
 

3.3 Resistentiemanagement ten aanzien van bladvlekkenziekte 
 

• Het is belangrijk de door de fabrikant/firma aanbevolen dosis van de fungiciden te  

respecteren.  Een lagere dosis verhoogt het risico op enerzijds een lagere effectiviteit  én 

kortere nawerking, en anderzijds resistentievorming. 
 

• Om de selectiedruk op de aanwezige resistente stammen bladvlekkenziekte in het veld te 

verminderen, dient men onnodige fungicidebehandelingen te vermijden. 
 

• Indien maar één fungicidebehandeling dient uitgevoerd te worden, zal voor wat het 

resistentiemanagement ten aanzien van bladvlekkenziekte betreft, de selectiedruk op de 

aanwezige stammen in het veld verminderen en bijgevolg de toename van 

resistentie beperken. 
 

• Indien meer dan één fungicidebehandeling dient uitgevoerd te worden is het, in het 

kader van een goed resistentiemanagement ten aanzien van de bestrijding van bladvlekken- 

 ziekte, aangewezen om: 

    -  af te wisselen tussen chemische groepen met een verschillende werkingswijze 

   (Arvalis, Frankrijk, raadt aan om het gebruik van prochloraz, een strobilurine-bevattend 

fungicide, een SDHI-bevattend fungicide en een picolinamide-bevattend fungicide (QiI-

fungicide) te beperken tot één toepassing per teeltseizoen. Bron: Arvalis – Institut du 

végétal, France, Choisir & Décider, Synthèse Nationale 2020 – Céréales à pailles – 

Interventions de printemps) 

 -  bij het gebruik van triazolen af te wisselen tussen werkzame stoffen gedurende 

  het teeltseizoen. Vermijden om tweemaal dezelfde werkzame stof te gebruiken in 

 eenzelfde groeiseizoen. Bij twee behandelingen met eenzelfde werkzame stof, kan de 

 eerste behandeling de ontwikkeling van resistentieopbouw versnellen waardoor de 

  effectiviteit van de tweede behandeling afneemt. Volgens Arvalis nemen bij gebruik van 

 hetzelfde triazool bij twee opeenvolgende fungicidebehandelingen, de sterk resistente 

  stammen van bladvlekkenziekte toe (Bron: Arvalis – Institut du végétal, France, Choisir 

  & Décider, Synthèse Nationale 2018 – Céréales à pailles – Interventions de printemps). 

          -  een ziektebestrijdingsprogramma met opéénvolgende splitbehandelingen aan 

  verlaagde dosis resulteert in een toename van de meest resistente stammen van 

    bladvlekkenziekte en wordt daarom afgeraden. 
 

• Bij elke behandeling verschillende werkingswijzen combineren met betrekking tot 

 een goed resistentiemanagement. Indien enkelvoudige handelsproducten (deze bevatten 

 één werkzame stof) toegepast worden, deze bij voorkeur combineren: verschillende werk-

zame stoffen/werkingswijzen combineren. 
 

• Bij de bladbehandeling worden de triazolen bij voorkeur gebruikt in combinatie   met  

een multi-site fungicide  dat werkzaam is tegen bladvlekkenziekte. Doel is om bescherming 

te bieden tegen het optreden van resistentie ten aanzien van bladvlekkenziekte en om de 

werking ten aanzien van bladvlekkenziekte te versterken. Fungiciden die een multi-site 

werking bezitten zijn folpet en zwavel. Deze contactfungiciden dienen preventief ingezet te 

worden.  
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4. Bruine roest 

Indien bruine roest problemen stelt, kan bij de fungicidekeuze van de bladbehandeling hiermee 
rekening gehouden worden.  
 

Keuzemogelijkheden fungiciden bruine roest: 
 

a. fungiciden op basis van een triazool of combinatie van triazolen (curatieve werking) 
 

Bruine roest kan bestreden worden met fungiciden op basis van een triazool of combinatie van 
triazolen.  

 

Binnen de triazolen zijn tebuconazool, cyproconazool en metconazool het meest effectief 
(Bron: Arvalis – Institut du végétal, France, Dépliant Céréales, Lutte contre les maladies, 
Février 2021)  

 

  

➢ tebuconazool: is aanwezig in diverse enkelvoudige handelsproducten o.a.:  
   - Tebucur 250 EW (tebuconazool 250 g/l)  

   - Tebusip (tebuconazool 250 g/l)  

en in diverse samengestelde handelsproducten o.a.: 
   - Kestrel (tebuconazool 80 g/l + prothioconazool 160 g/l)               

   - Cello (tebuconazool 100 g/l + prothioconazool 100 g/l 

              + spiroxamine 250 g/l) 
   - Ampera (tebuconazool 133 g/l + prochloraz 267 g/l) 

   - Soleil (tebuconazool 107 g/l + bromuconazool 167 g/l)  

   - Kantik (tebuconazool 100 g/l + fenpropidin 150 g/l  
                + prochloraz 200 g/l)  
 

Kestrel, Ampera, Soleil en Kantik zijn erkend tegen bruine roest vanaf 
het stadium “begin oprichten” (stadium 30). De overige vermelde 

handelsproducten vanaf het stadium “1e knoop” (stadium 31). 

 
 

➢ cyproconazool: is aanwezig in diverse samengestelde handelsproducten, o.a.: 

   - Comrade en Mirador XTRA (beide handelsproducten bevatten  

      cyproconazool 80 g/l + azoxystrobine 200 g/l) 

     (azoxystrobine is een strobilurine) 
Beide handelsproducten zijn erkend tegen bruine roest van het  

     stadium “2e knoop” (stadium 32) tot “aar uit” (stadium 59)  

  Beide handelsproducten mogen verhandeld worden tot 30 november 
  2021, gebruik is toegelaten tot 30 november 2022.  

  

➢ metconazool: is aanwezig in onder andere enkelvoudige handelsproducten:  
   - Artina (metconazool 90 g/l)  

   - Caramba (metconazool 60 g/l) 

   - Caramba 90 EC (metconazool 90 g/l) 
   - Plexeo 60 (metconazool 60 g/l) 

   - Plexeo 90 (metconazool 90 g/l) 

   - Simveris (metconazool 90 g/l) 
   - Sirena (metconazool 60 g/l) 

   - Turret 60 (metconazool 60 g/l) 

   - Turret 90 (metconazool 90 g/l) 
Alle vermelde handelsproducten zijn erkend tegen bruine roest vanaf 

het stadium “1e knoop” (stadium 31). 
  

 Het combineren van triazolen geeft zeer goede resultaten in de bestrijding van bruine roest  

 (Bron: Arvalis - Institut du végétal, France, Choisir & Décider – Synthèse Nationale 2018 –  

  Céréales à paille – Interventions de printemps). 
 

 
 

b. of een fungicide op basis van een strobilurine (preventieve werking) in combinatie met 

een triazool of triazolen. 
 

Deze combinatie laat een zeer doeltreffende bestrijding toe van bruine roest (Bron: Livre 

Blanc “Céréales” ULg Gembloux Agro-Bio Tech et CRA-W Gembloux – Février 2021). 

Dit wordt eveneens bevestigd door Arvalis (Frankrijk) waarbij gesteld wordt dat binnen de 

strobilurinen pyraclostrobine en azoxystrobine het meest doeltreffend zijn ten aanzien van 

bruine roest (Bron: Arvalis – Institut du végétal, France, Choisir & Décider – Synthèse 

Nationale 2020 – Céréales à paille – Interventions de printemps). 

Deze combinatie (strobilurine + triazool/triazolen) biedt tevens een versterking van de 

nawerking. 
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Fungiciden op basis van een strobilurine en bijhorende aandachtspunten zie blz. 54-56 verder 

in dit artikel. Naargelang het handelsproduct zijn deze erkend/inzetbaar vanaf het stadium 

“eerste knoop” of “tweede knoop”. 

 

c. of een fungicide op basis van een SDHI (preventieve werking) in combinatie met een 

triazool of triazolen. 
 

Fungiciden op basis van een SDHI en bijhorende toepassingsmodaliteiten zie bij 

“Aarbehandeling” op blz. 52-53 verder in dit artikel.  

In een ziektebestrijdingsprogramma met twee behandelingen (bladbehandeling en 

aarbehandeling) wordt deze groep fungiciden bij voorkeur ingezet bij de “aarbehandeling” 

als complete behandeling.  

Indien slechts één fungicidebehandeling nodig blijkt kan deze uitgevoerd worden in de 

periode vanaf het stadium “laatste blad volledig ontvouwen” tot het stadium “alle aren uit” 

(behandelingstijdstip in functie van de ziektedruk). 

 

De combinatie van een triazool + SDHI + strobilurine geeft de beste bestrijding van bruine 

roest (Bron: Livre Blanc “Céréales” ULg Gembloux Agro-Bio Tech et CRA-W Gembloux – 

Février 2019 en Arvalis – Institut du végétal, France, Choisir & Décider – Synthèse Nationale 

2020 – Céréales à paille – Interventions de printemps). 
 

 

 
 

 
 

Een overzicht van alle erkende fungiciden in wintertarwe is raadpleegbaar op Inagro’s 

gewasbeschermingsapp. 
 

 

 

 

 

 
 

De proefresultaten bekomen in de LCG-bladziektebestrijdingsproeven in wintertarwe 2020 en 

2019 zijn weergegeven op blz. 4 t.e.m. blz. 16 eerder in dit artikel. 
 

 

 

https://gewasbescherming.inagro.be/?teelt=wintertarwe
https://gewasbescherming.inagro.be/?teelt=wintertarwe
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4.8 Aarbehandeling in wintertarwe 

4.8.1  Tijdstip aarbehandeling in wintertarwe 

Om een goede bestrijding van de aarziekten te bekomen dient de behandeling ingezet te 

worden in het stadium “alle aren uit”. Hierbij dient een polyvalente behandeling ingezet te worden 

tegen zowel blad- als aarziekten. 

 

Men moet er zich evenwel van bewust zijn dat een fungicidebehandeling uitgevoerd vóór het stadium 

“aren 100% uit” geen afdoende bestrijding geeft van de aarziekten. Deze situatie kan zich in 

volgende gevallen voordoen: 

- wanneer in een ziektebestrijdingsprogramma de complete fungicidebehandeling reeds dient 

ingezet te worden vanaf het stadium “laatste blad volledig ontvouwen”.  

- wanneer slechts één fungicidebehandeling nodig blijkt en uitgevoerd wordt vanaf het stadium 

“laatste blad volledig ontvouwen”.   

In deze gevallen: 

- kan bij een risico voor aarfusarium een specifieke behandeling tegen aarfusarium overwogen 

worden juist vóór de bloei (specifieke behandeling aarfusarium zie  p. 62 verder in dit artikel). 

- kan bij een belangrijke druk van bruine roest of andere bladziekten (opletten bij zeer gevoelige 

rassen voor bruine roest) het nodig zijn een specifieke fungicidebehandeling tegen bruine roest 

of andere bladziekten uit te voeren in de loop van het verdere groeiseizoen. 
 

Indien een bladbehandeling nodig was, dient er tevens over gewaakt te worden dat de periode 

tussen de bladbehandeling en de aarbehandeling overeenstemt met de werkingsduur van de 

fungiciden gebruikt bij de bladbehandeling. De periode tussen de blad- en aarbehandeling mag 

maar 3 tot maximaal 4 weken bedragen naargelang de werkingsduur van de toegepaste 

bladbehandeling, de rasgevoeligheid en de ziektedruk. 

 
 

4.8.2 Fungiciden aarbehandeling in wintertarwe 

De aarbehandeling kan uitgevoerd worden met een fungicide uit de chemische groep van de SDHI-

fungiciden. Vanaf het seizoen 2021 is er bijkomend een nieuwe chemische groep die bij de 

aarbehandeling kan ingezet worden namelijk de QiI-fungiciden. 
 

SDHI-fungiciden en QiI-fungiciden dienen steeds gebruikt te worden in combinatie met een partner 

(onder de vorm van een samengesteld handelsproduct of door menging). Bij de fungicidekeuze kan 

voor wat de partner betreft ook rekening gehouden worden met de effectiviteit van de betreffende 

werkzame stof ten aanzien van bladziekten (zie hieromtrent  blz. 43-50 eerder in dit artikel). 
 

Bij een verhoogd risico op een infectie van aarfusarium (maïs of tarwe als voorvrucht, gevoelig ras, …) 

is het aan te raden om bij de fungicidekeuze rekening te houden met de werkzaamheid ten aanzien 

van aarfusarium (zie hiervoor “4.9 Bestrijding van aarfusarium” vanaf blz. 57 verder in dit artikel). 
 

Voor wat de fungiciden betreft die bij de aarbehandeling kunnen ingezet worden, kunnen van de 

werkzame stoffen hiernavolgend weergegeven, er soms nog andere handelsproducten beschikbaar zijn 

dan deze die vermeld worden. 
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a.    FUNGICIDEN OP BASIS VAN EEN SDHI 
 

SDHI’s dienen steeds gebruikt te worden in combinatie met een curatief werkend fungicide 

(onder de vorm van een samengesteld handelsproduct of door menging). 
 

Binnen de chemische groep SDHI zijn er een aantal chemische families met onder andere: 

- de pyrazool-carboxamiden (met de werkzame stoffen benzovindiflupyr of solatenol, bixafen, 

                                           fluxapyroxad of xemium en isopyrazam),  

- en een pyridinyl-ethyl-benzamide (met de werkzame stof fluopyram) als meest recente. 
 

Naast het fungicide-effect kunnen (onder normale groeiomstandigheden) bij het gebruik van 

carboxamiden een aantal effecten optreden (zoals het zo-genaamde “groen-effect”). 

 
 

 

• benzovindiflupyr of solatenol (chemische familie: pyrazool-carboxamiden): 
-  benzovindiflupyr of solatenol in combinatie met een triazool: 

- Velogy Era 1 l/ha (benzovindiflupyr 75 g/ha + prothioconazool 150 g/ha) 
-  benzovindiflupyr of solatenol solo: 

- Elatus Plus (benzovindiflupyr 100 g/l) te gebruiken in menging met  
 een triazool of andere partner. Deze combinatie is enkel beschikbaar in 
       pack. 

- Ceratavo Plus (benzovindiflupyr 100 g/l) te gebruiken in menging met 
 een triazool of andere partner. Deze combinatie is enkel beschikbaar in  
       pack. 

 
 

• bixafen (chemische familie: pyrazool-carboxamiden): 
- bixafen in combinatie met een triazool: 

- Aviator Xpro 1,25 l/ha (bixafen 93,75 g/ha + prothioconazool 187,5 g/ha) 
- Skyway Xpro 1,25 l/ha (bixafen 93,75 g/ha + prothioconazool 125 g/ha  

                                        + tebuconazool 125 g/ha) 
- bixafen in combinatie met een triazool en een strobilurine: 

- Variano Xpro 1,75 l/ha (bixafen 70 g/ha + prothioconazool 175 g/ha  
                                        + fluoxastrobine 87,5 g/ha) 
 

• bixafen (chemische familie: pyrazool-carboxamiden) + fluopyram (chemische familie:  
    pyridinyl-ethyl-benzamiden): 

- bixafen + fluopyram in combinatie met een triazool: 
- Ascra Xpro 1,5 l/ha (bixafen 97,5 g/ha + prothioconazool 195 g/ha  
                                      + fluopyram 97,5 g/ha) 
- Keynote Xpro 1,5 l/ha (bixafen 97,5 g/ha + prothioconazool 195 g/ha  

                                       + fluopyram 97,5 g/ha) 
- Veldig Xpro 1,5 l/ha (bixafen 97,5 g/ha + prothioconazool 195 g/ha  

                                    + fluopyram 97,5 g/ha) 
 

• fluxapyroxad of xemium (chemische familie: pyrazool-carboxamiden): 
 Toepassingsmogelijkheden (advies BASF): 

- fluxapyroxad of xemium solo: 
- Imtrex EC 1,25 l/ha (fluxapyroxad 78,13 g/ha) te gebruiken in menging 
     met Balaya 1 l/ha (mefentrifluconazool 100 g/ha + pyraclostrobine 100 g/ha) 

- fluxapyroxad of xemium in combinatie met een triazool: 
- Revystar Gold 1,5 l/ha of Verydor 1,5 l/ha (fluxapyroxad 75 g/ha  
                                                                          + mefentrifluconazool 150 g/ha) 
- Revytrex 1,5 l/ha (fluxapyroxad 100 g/ha + mefentrifluconazool 100 g/ha) 
- Librax 1,5 l/ha (fluxapyroxad 93,75 g/ha + metconazool 67,5 g/ha)                                                  

- fluxapyroxad of xemium in combinatie met een strobilurine: 
- Priaxor EC 1 l/ha (fluxapyroxad 75 g/ha + pyraclostrobine 150 g/ha) te 

gebruiken in combinatie met een curatief werkend fungicide Lenvyor 
1 l/ha (mefentrifluconazool 100 g/ha) of Caramba 90 EC 1 l/ha (met-
conazool 90 g/ha).  
Deze combinaties zijn enkel beschikbaar in pack (box). 

- Mizona 0,5 l/ha (fluxapyroxad 15 g/ha + pyraclostrobine 100 g/ha) enkel 
te gebruiken in combinatie met een curatief werkend fungicide 
Revystar Gold 1 l/ha (fluxapyroxad 50 g/ha + mefentrifluconazool 100 g/ha) 
of Verydor 1 l/ha (fluxapyroxad 50 g/ha + mefentrifluconazool 100 g/ha).  
 

• isopyrazam (chemische familie: pyrazool-carboxamiden) in combinatie met een triazool: 
- Gigant 1 l/ha (isopyrazam 125 g/ha + prothioconazool 150 g/ha) 
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Bestrijding van bladvlekkenziekte 
 

In Frankrijk werd onder andere in 2012, 2013 en 2015 de essentiële bijdrage van de SDHI- 

bevattende fungiciden in de bestrijding van bladvlekkenziekte aangetoond (Bron: Arvalis – 

Institut du végétal, Choisir Céréales 2, Novembre 2012 +  Octobre 2013; Arvalis - Institut du végétal, 

Choisir & Décider – Synthèse nationale 2015/2016 – Céréales à paille – Interventions de printemps). 

Deze stellingname wordt eveneens bevestigd in Wallonië (België) (Bron: Livre Blanc “Céréales” ULg 

Gembloux Agro-Bio Tech et CRA-W Gembloux – Février 2019).  
 

Om de werkzaamheid van de werkzame stoffen die een uni-site werking bezitten te beschermen tegen 

het optreden van resistentie ten aanzien van bladvlekkenziekte, kunnen deze gebruikt worden in 

combinatie met een multi-site fungicide dat werkzaam is tegen bladvlekkenziekte. Fungiciden met een 

uni-site werking zijn immers zeer vatbaar voor het optreden van resistentie. 

Momenteel zijn enkel de multi-site fungiciden niet onderhevig aan resistentie ten aanzien van 

bladvlekkenziekte. Ze zijn bijgevolg een belangrijk wapen in de strijd tegen resistentie. Fungiciden die 

een multi-site werking bezitten zijn folpet en zwavel. 
 

Volgens CRA-W Gembloux kunnen multi-site fungiciden (folpet, zwavel) toegevoegd worden aan de 

fungicidebehandeling rondom het stadium “2e knoop” (T1) of bij de fungicidebehandeling in het stadium 

“laatste blad” indien er geen voorafgaande bladbehandeling werd uitgevoerd. In het aarstadium 

bezitten multi-site fungiciden maar een beperkte werking op bladvlekkenziekte. (Bron: Livre Blanc 

“Céréales” ULg Gembloux Agro-Bio Tech et CRA-W Gembloux – Février 2021) 
 

Meer info omtrent multi-site fungiciden zie “a.2 Combinatie van triazolen met een multi-site fungicide” 

op blz. 46 eerder in dit artikel. 
 

Zie ook “3.3 Resistentiemanagement ten aanzien van bladvlekkenziekte” op blz. 48 eerder in dit artikel. 
 

 
 

Bestrijding van bruine roest 
 

De toevoeging van een strobilurine aan een fungicide op basis van een SDHI in combinatie met een 

triazool geeft de beste bestrijding van bruine roest (Bron: Arvalis – Institut du végétal, France, Choisir 

& Décider – Synthèse Nationale 2020 – Céréales à paille – Interventions de printemps). Fungiciden op 

basis van een strobilurine en bijhorende aandachtspunten zie blz. 54-56 verder in dit artikel.  

Deze combinatie kan nuttig zijn bij hoge druk van bruine roest en/of zeer gevoelige rassen. 
 
 
 

Aanbevolen toepassingsmodaliteiten SDHI’s 

(Bron: naar Arvalis – Institut du végétal, Choisir Céréales 2, Octobre 2011 et Novembre 2012) 
 

- Preventief toepassen (want SDHI’s bezitten een uitsluitend preventieve werking). 

- De door de fabrikant/firma aanbevolen dosis respecteren. Een lagere dosis verhoogt het risico op 

enerzijds een lagere effectiviteit én kortere nawerking, en anderzijds selectie naar resistentie. 

- Bij voorkeur het gebruik van een SDHI-bevattend fungicide beperken tot 1 behandeling per 

teeltseizoen, om het risico op het optreden van resistente stammen (bladvlekkenziekte) te 

beperken (naar gelang het handelsproduct zijn maximaal 1 of 2 behandelingen erkend).  

Bij twee behandelingen met een SDHI-bevattend fungicide, kan de eerste behandeling de 

ontwikkeling van resistentieopbouw (ten aanzien van bladvlekkenziekte) versnellen waardoor de 

effectiviteit van de tweede behandeling afneemt.  

- Een ziektebestrijdingsprogramma met opéénvolgende splitbehandelingen aan verlaagde dosis 

kan een selectie naar resistente stammen (bladvlekkenziekte) veroorzaken en wordt daarom 

afgeraden. 
 

 
 

De proefresultaten van de LCG-aarziektebestrijdingsproeven wintertarwe 2020 en 2019 zijn 

weergegeven op blz. 17 t.e.m. blz. 29 eerder in dit artikel. 
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b. FUNGICIDEN OP BASIS VAN EEN QiI 
 

Voor het komend seizoen 2021 is een nieuwe werkzame stof beschikbaar namelijk 

fenpicoxamid (of Inatreq) van Corteva, behorend tot de chemische familie van de 

picolinamiden.  

De picolinamiden behoren tot de chemische groep van de QiI-fungiciden, een chemische groep 

die nieuw is voor gebruik in onder meer wintertarwe. Hiermee beschikken we over een fungicide 

met een nieuwe werkingswijze, belangrijk in het kader van het resistentiemanagement. 
 

Fenpicoxamid is beschikbaar in drie handelsproducten, namelijk Aquino, Questar en 

Peacoq. Deze bevatten allen enkel fenpicoxamid aan 50 g/l. 
 

Fenpicoxamid mag niet solo gebruikt worden. Dus steeds te gebruiken in combinatie met één of 

meerdere andere werkzame stoffen. Dit om het optreden van resistentie maximaal te vertragen. 

Aquino, Questar en Peacoq worden steeds verkocht in combinatie met één of meerdere partners 

in pack. De partner moet volgens Corteva een goede werkzaamheid bezitten ten aanzien van 

bladvlekkenziekte om het risico op resistentie te voorkomen. 
 

Mogelijkheden voor de aarbehandeling: 

- Aquino (fenpicoxamid 50 g/l) + partner, enkel beschikbaar in pack 

- Questar (fenpicoxamid 50 g/l) + partner, enkel beschikbaar in pack 

- Peacoq (fenpicoxamid 50 g/l) + partner, enkel beschikbaar in pack 
 

De partner voor de aarbehandeling kan een triazool zijn, of een triazool + strobilurine (ter 

versterking naar roesten), of een SDHI. 
 

Niettegenstaande er momenteel geen resistentie vastgesteld wordt ten aanzien van 

bladvlekkenziekte bij fenpicoxamid (= QiI fungicide) blijft de combinatie met een multi-site 

fungicide belangrijk om bescherming te bieden tegen het optreden van resistentie ten aanzien 

van bladvlekkenziekte. Volgens CRA-W Gembloux kunnen multi-site fungiciden (folpet, zwavel) 

toegevoegd worden aan de fungicidebehandeling rondom het stadium “2e knoop” (T1) of bij de 

fungicidebehandeling in het stadium “laatste blad” indien er geen voorafgaande bladbehandeling 

werd uitgevoerd. In het aarstadium bezitten multi-site fungiciden maar een beperkte werking op 

bladvlekkenziekte.  

(Bron: Livre Blanc “Céréales” ULg Gembloux Agro-Bio Tech et CRA-W Gembloux – Février 2021) 
 

Met betrekking tot een goed resistentiemanagement het gebruik van een QiI-bevattend fungicide 

beperken tot 1 behandeling per teeltseizoen, om het optreden van resistentie te voorkomen. 

 
 
 

c. FUNGICIDEN OP BASIS VAN EEN STROBILURINE 
 

Strobilurinen kunnen toegevoegd worden aan hetzij de bladbehandeling, hetzij de 

aarbehandeling ter versterking naar de bestrijding van roesten. Bij toevoeging aan de blad-

behandeling wordt tevens een langere nawerking bekomen. 
  

Strobilurinen dienen steeds gebruikt te worden in combinatie met een curatief werkend fungicide 

(onder de vorm van een samengesteld handelsproduct of door menging). Eén van de 

eigenschappen van de strobilurinen is de preventieve werking. In combinatie met bijvoorbeeld 

een triazool wordt tevens een curatieve werking bekomen. 
 

Fungiciden op basis van een strobilurine: 
 

• azoxystrobine: 

- Amistar (azoxystrobine 250 g/l) te gebruiken in menging met een curatief 

werkend fungicide. 
Erkenning: stadium 32-59 

Amistar bezit enkel een preventieve werking! 

- Globaztar AZT 250 SC (azoxystrobine 250 g/l) te gebruiken in menging met 
een curatief werkend fungicide. 

Erkenning: stadium 32-59 

Globaztar AZT 250 EC bezit enkel een preventieve werking! 
- Mirador XTRA (azoxystrobine 200 g/l + cyproconazool 80 g/l) 

Erkenning: stadium 32-59, dosis 1 l/ha 

Mirador XTRA mag verhandeld worden tot 30 november 2021, gebruik is toegelaten 
tot 30 november 2022. 
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• fluoxastrobine: 

- Fandango (fluoxastrobine 100 g/l + prothioconazool 100 g/l)   

 Erkenning: stadium 31-65, dosis 1,5 l/ha 

- Fandango Pro (fluoxastrobine 50 g/l +  prothioconazool 100 g/l) 

 Erkenning: stadium 31-65, dosis 2 l/ha 

Beide handelsproducten bezitten voornamelijk een preventieve werking! 

Prothioconazool bezit voornamelijk een preventieve werking, naast het strobilurine 

(fluoxastrobine) met enkel een preventieve werking. 
 

• pyraclostrobine: 

- Comet New (pyraclostrobine 200 g/l) te gebruiken in menging met een 

fungicide met curatieve werking/andere werkingswijze.  

Erkenning: stadium 31-59 

Aanbevolen dosis in combinatie met partner: 0,25 l – 0,5 l/ha (advies BASF) 

- Magnum (pyraclostrobine 200 g/l) te gebruiken in menging met een fungicide 

met curatieve werking/andere werkingswijze.  

Erkenning: stadium 31-59 

Aanbevolen dosis in combinatie met partner: 0,25 l – 0,5 l/ha (advies BASF) 

- Balaya (pyraclostrobine 100 g/l + mefentrifluconazool 100 g/l)  

Erkenning: stadium 30-69 
 

• trifloxystrobine: 

- Delaro (trifloxystrobine 150 g/l + prothioconazool 175 g/l) 

     Erkenning: stadium 31-69, dosis 1 l/ha 

Delaro bezit voornamelijk een preventieve werking! 

Prothioconazool bezit voornamelijk een preventieve werking, naast het strobilurine 

(trifloxystrobine) met enkel een preventieve werking. 

 
 

Bestrijding van bladvlekkenziekte 
 

De populaties bladvlekkenziekte zijn totaal resistent geworden ten aanzien van de 

strobilurinen (Bron: Arvalis – Institut du végétal, France, Choisir & Décider – Synthèse Nationale 2020 

– Céréales à paille – Interventions de printemps). 

Indien strobilurinen ingezet worden dienen deze daarom steeds gebruikt te worden in combinatie 

met een triazool met een goede werking tegen bladvlekkenziekte en dient de dosis triazool op een 

voldoende hoog niveau gehouden te worden. In situaties met zeer hoge bladvlekkenziektedruk 

genieten de sterkste triazolen absoluut de voorkeur bij de combinatie met het strobilurine. 
 
 
 

Bestrijding van bruine roest 
 

De combinatie van een strobilurine met een triazool laat een zeer doeltreffende bestrijding toe van 

bruine roest (Bron: Livre Blanc “Céréales” ULg Gembloux Agro-Bio Tech et CRA-W Gembloux – 

Février 2021). 

Dit wordt eveneens bevestigd door Arvalis (Frankrijk) waarbij gesteld wordt dat binnen de strobilurinen 

pyraclostrobine en azoxystrobine het meest doeltreffend zijn ten aanzien van bruine roest (Bron: 

Arvalis – Institut du végétal, France, Choisir & Décider – Synthèse Nationale 2020 – Céréales à paille 

– Interventions de printemps). 
 
 
 

Strobilurinen kunnen onder bepaalde omstandigheden een “groen-effect” van de bladeren 

realiseren 
 

- Naast hun fungicide- of ziektebestrijdingseffect (belangrijkste voordeel) kunnen strobilurinen 

onder bepaalde omstandigheden ook fysiologische effecten realiseren, waardoor onder andere 

de bladeren langer groen blijven, het zogenaamde “groen-effect”. Doch dit is geen garantie, dit 

“groen-effect” kan namelijk uitblijven wanneer de bladeren (geheel of gedeeltelijk) vroegtijdig 

afsterven door het optreden van droogteschade, te hoge temperaturen of een tegenvallende 

ziektebestrijding, enz. 

- Dit “groen-effect” is moeilijk aan te tonen in graanopbrengst (meeropbrengst door het “groen-

effect”), gezien ook het fungicide-effect (meeropbrengst door de ziektebestrijding) meespeelt. 

Eveneens stelt zich de vraag welke het aandeel van het “groen-effect” is ten opzichte van het 

aandeel ziektebestrijding in de bekomen meeropbrengst door inzet van strobilurinen. 
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Aandachtspunten bij het gebruik van fungiciden op basis van een strobilurine 
 

Gezien meeldauw en bladvlekkenziekte resistent geworden zijn ten aanzien van de strobilurinen, is 

het noodzakelijk volgende aanbevelingen in verband met het gebruik van fungiciden op basis van 

een strobilurine in acht te nemen: 
 

- Strobilurinen (= preventieve werking) steeds gebruiken in combinatie met een curatief werkend 

fungicide, dit kan onder de vorm van een samengesteld handelsproduct of door menging. 

Inzake het “curatief werkend fungicide” het meest doeltreffende nemen én de dosis op een 

voldoende hoog niveau houden (m.a.w. een dosis waarbij de werking van het curatief fungicide 

alléén, voldoende is voor een effectieve bestrijding).  

Met welk fungicide het strobilurine kan gecombineerd worden voor de bestrijding van meeldauw 

en bladvlekkenziekte wordt verwezen naar respectievelijk blz. 43 en 45-48 eerder in dit artikel, 

waar de fungiciden vermeld worden die een goede werkzaamheid vertonen ten aanzien van deze 

bladziekten. 

- Strobilurinen preventief toepassen. 

- De door de fabrikant/firma aanbevolen dosis respecteren. Een lagere dosis verhoogt het risico 

op enerzijds een lagere effectiviteit én kortere nawerking, en anderzijds selectie naar resistentie. 

Daarenboven is de aanbevolen dosis absoluut noodzakelijk in geval van een hoge blad-

vlekkenziektedruk en/of bij een zeer curatieve toepassing. 

- Bij voorkeur slechts 1 behandeling met een strobilurine-bevattend fungicide per teeltseizoen. 

Bij twee behandelingen met een strobilurine, kan de eerste strobilurinebehandeling de  

ontwikkeling van resistentieopbouw versnellen waardoor de effectiviteit van de tweede 

strobilurinebehandeling afneemt! 

- Naargelang het handelsproduct zijn maximaal 1, doch merendeels 2 behandelingen erkend. 

- Een ziektebestrijdingsprogramma met opeenvolgende splitbehandelingen aan verlaagde dosis 

versnelt de ontwikkeling van resistentieopbouw en wordt daarom ten stelligste afgeraden. 
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4.9 Bestrijding van aarfusarium 

G. Haesaert 1, S. Landschoot 1, V. Derycke 1, K. Audenaert 1 

D. Wittouck 2 

a. Inleiding 
 

Een aantasting van aarfusarium heeft niet alleen een negatieve impact op de opbrengst, maar zorgt 

tevens voor de aanwezigheid van mycotoxinen in de tarwekorrel. Vooral DON (Deoxynivalenol) wordt 

na een Fusarium besmetting terug gevonden bij tarwe. De EU richtlijn slaat enkel op tarwe voor 

menselijke voeding, toch is het duidelijk dat met DON gecontamineerd voeder de zoötechnische 

prestaties bij varkens en pluimvee negatief beïnvloed worden. Varkens zijn duidelijk gevoeliger dan 

pluimvee: een concentratie van 300 tot 500 µg/kg DON veroorzaakt bij vleesvarkens reeds 

groeiremmingen en werkt immunodepressief waardoor de dieren gevoeliger worden voor 

infectieziekten.  
 

Sinds 2006 de EU-richtlijn van kracht is die stelt dat tarwe met een DON gehalte van 1250 µg/kg 

niet marktgeschikt is voor menselijke consumptie, wordt bij de ziektebestrijding in wintertarwe meer 

en meer rekening gehouden met aarfusarium.  
 

Naast DON kunnen de bij tarwe voorkomende Fusarium soorten nog andere mycotoxinen produceren 

o.a. Zearalenone (ZEN), Nivalenol (NIV), T2, e.a. Voor een aantal van deze mycotoxinen zijn echter 

nog geen normen of richtlijnen opgesteld. 
 

Gezien de complexiteit van het aarfusarium probleem zijn er grote verschillen in aantastingsgraad 

en DON gehaltes tussen de verschillende jaren (Figuur 3). Zo werden in de jaren 2009 tot 2011 

amper Fusariumsymptomen of mycotoxinen waargenomen. Maar in 2016 was de mycotoxine-

problematiek opnieuw actueel en werd opnieuw een hoge aantastingsgraad waargenomen. Echter 

het afgelopen groeiseizoen, 2019-2020, was er nauwelijks aarfusarium aantasting waar te nemen 

(gemiddelde ziekte-index 0.95) en het gemiddelde DON gehalte lag met 0.066 mg/kg zeer laag, 

enkel in 2005 en 2006 waren de gemiddelde DON gehaltes nog iets lager. 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 3: Spreiding de Fusarium aantastingsgraad van de aren en de DON gehaltes van 2002 tot 

2020 

 

 

 
1 Universiteit Gent, faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, vakgroep plant en gewas, Gent 

2 Inagro vzw, afdeling Akkerbouw, Rumbeke-Beitem 
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b. Aarfusarium is een ziektecomplex waarbij verschillende Fusarium soorten betrokken 

 zijn 
 

Aarfusarium wordt veroorzaakt door verschillende Fusarium schimmels. Ze kunnen afzonderlijk doch 

ook naast elkaar voorkomen. Populatieonderzoek gaf aan dat in NW Europa Fusarium graminearum, 

Fusarium culmorum, Fusarium avenaceum en Fusarium poae de meest voorkomende soorten zijn. 

Ook Microdochium nivale (vroegere benaming Fusarium nivale) komt voor in het Fusarium 

ziektecomplex. Visueel veroorzaakt deze schimmel dezelfde symptomen als Fusarium schimmels 

doch produceert geen mycotoxinen. De samenstelling van de Fusarium populatie varieert wel van 

jaar tot jaar en van locatie tot locatie (Figuur 4). Weersomstandigheden tijdens en na de bloei, maar 

ook perceelskenmerken (vruchtwisseling, bodembewerkingen, …) zijn hiervan de oorzaak. Over de 

jaren heen kunnen bepaalde tendensen waargenomen worden waarbij bepaalde soorten (bv. F. poae) 

belangrijker worden, terwijl andere op de achtergrond verdwijnen (bv. F. avenaceum). Het 

geproduceerde mycotoxine patroon is soort afhankelijk. Zo zal bv. F. graminearum vooral DON 

produceren terwijl F. poae o.a. diacetoxyscripenol, neosolaniol en fusarenon-X kan produceren.  
 

 
 
 

Figuur 4: Samenstelling van de Fusarium populatie teruggevonden op aangetaste tarwearen van 2002  
 tot 2020. 
 

 

Tabel 1: Percentage van de verschillende Fusarium species in 2020. 

F. avenaceum 0.00% 

F. culmorum 43,30 % 

F. graminearum 2,06 % 

F. poae 38,14 % 

M. nivale 16,49 % 

 

 

 

 
 

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

2
0

2
0

%
0

2
0

4
0

6
0

8
0

1
0

0

M. nivale

F. poae
F. graminearum

F. culmorum

F. avenaceum



- 59 - 
 

Landbouwcentrum Granen Vlaanderen – Granen Oogst 2020 

c.  Preventie: een noodzaak voor het voorkomen van aarfusarium en DON  
 

Diverse factoren beïnvloeden het voorkomen van Fusarium spp. en de geassocieerde mycotoxinen. 

Regen vóór, tijdens en na de bloei is veruit de voornaamste factor, maar uiteraard niet te sturen. 

Vaak wordt echter vergeten dat regen slechts zorgt voor de verspreiding en kieming van de 

aanwezige sporen; de beperking van inoculum (schimmeldraden en –sporen) mag dan ook gezien 

worden als de voornaamste preventiemaatregel die kan worden genomen. 
 

- Vruchtwisseling  
 

Hoe wordt het Fusarium inoculum opgebouwd? Fusarium schimmels zijn ten dele saprofystische 

schimmels en kunnen dus gemakkelijk overleven op gewasresten van geïnfecteerde waardplanten. 

Op deze gewasresten ontstaan geslachtelijke en ongeslachtelijke sporen die via regen en wind 

verspreid worden. Regendruppels kunnen de sporen tot meer dan 1 m hoogte laten opspatten. De 

wind zorgt voor een horizontale verplaatsing. Vruchtwisseling heeft dan ook een grote invloed op de 

aanwezigheid en de omvang van inoculum; gewasresten van maïs bieden Fusarium schimmels een 

uitstekende voedselbasis voor groei en sporulatie. Ook tarwe na tarwe verhoogt het risico op een 

groter inoculum. Fusarium schimmels hebben echter ook een groot aantal waardplanten. De meeste 

grassen (windhalm, straatgras, duist, e.a.) zijn waardplanten en kunnen dus dienen als 

contaminatiebron voor tarwe.  
 

De Fusarium schimmels uit het aarziektecomplex kunnen ook voetziekten veroorzaken (dit kan zelfs 

door rechtstreeks contact met schimmeldraden). Op het aangetast stengelweefsel ontstaan na een 

tijdje sporen die wederom via opspattend water op de aar kunnen terecht komen. Vooral bij rotaties 

met veel tarwe en maïs treedt dit op.  
 

- Bodembewerking 
 

Een kerende grondbewerking verkleint in aanzienlijke mate de aanwezigheid van aarfusarium, zeker 

in combinatie met een gevoelige voorvrucht. Het onderwerken van gewasresten reduceert de 

sporenvorming; schimmels hebben immers zuurstof nodig om te groeien en te ontwikkelen. Het 

aantal gevormde sporen op gewasresten van maïs verkleint met circa 95% wanneer deze gedurende 

een jaar zijn ondergewerkt. Kuilmaïs is door de beperkte hoeveelheid gewasresten duidelijk minder 

risicovol dan korrelmaïs.  
 

Er dient wel op gewezen te worden dat Fusarium schimmels in staat zijn een soort duurspore te 

produceren (chlamydosporen) die kunnen achterblijven in de bodem en als nieuwe infectiebron 

dienen (bv. bij het opnieuw bovenploegen van eventuele gewasresten).  
 

Een gevoelige voorvrucht (bv. maïs) in combinatie met een niet kerende grondbewerking verhoogt 

aanzienlijk het risico op aarfusarium. Wanneer dus ploegloos geboerd wordt dient men te kiezen voor 

een niet Fusarium gevoelige voorvrucht! 
 

- Rassen 
 

Tussen de huidige tarwerassen bestaan aanzienlijke verschillen qua gevoeligheid voor aarfusarium. 

Geen enkel ras bezit echter een absolute resistentie. Dit bekent dat alle rassen kunnen aangetast 

worden en dat onder hoge ziektedruk en ideale weersomstandigheden voor de schimmel, zelfs 

tolerante rassen nog altijd kunnen worden geïnfecteerd.  
 

Tabel 2 klasseert de rassen die zijn uitgetest door het LCG vzw in vier klassen: gevoelig, matig 

gevoelig, matig tolerant en tolerant. De rassen werden geëvalueerd in speciaal daartoe aangelegde 

infectieproeven. Enkel de rassen die tenminste 2 jaar in proef werden opgenomen zijn weergegeven 

en getoetst aan buitenlandse referenties. Rassen uit de gevoelige of matig gevoelige groep worden 

best gemeden bij hoge risico’s op aarfusarium (bv. korrelmaïs of tarwe als voorvrucht en gewasresten 

onvoldoende ingewerkt). 
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Tabel 2: Landbouwcentrum Granen Vlaanderen.  Gevoeligheid voor aarfusarium en DON van 

wintertarwe rassen (op basis van de proeven oogst 2016 tot en met 2019)1. 
  

Gevoelig Matig gevoelig Matig tolerant Tolerant 

Amboise Cellule Anapolis Johnson 

Benchmark Fructidor Bergamo KWS Dorset 

Bennington Mentor Britannia Nemo 

Gedser Porthus Chevignon Sahara 

Gleam Ragnar Evina  

KWS Talent Reflection Graham  

Popeye RGT Reform Henrik  

Tobak Safari KWS Smart  

 Triomph RGT Mondio  

  RGT Sacramento  

1 Enkel rassen die 2 jaar werden getest in speciaal daartoe aangelegde proeven zijn opgenomen. 

   In 2020 was de infectiedruk te laag om de rassen adequaat te evalueren. 

 

d. Inzet van fungiciden: juiste productkeuze en tijdstip van behandeling.  
 

Bij verhoogd risico op Fusarium infectie (maïs of tarwe als voorvrucht, niet ploegen of slecht inwerken 

van gewas- en stoppelresten na maïs of tarwe, gevoelig ras, …) is het aan te raden de aarbehandeling 

specifiek naar Fusarium toe uit te voeren. Hierbij dient men rekening te houden met het 

behandelingstijdstip en de fungicidenkeuze.  
 

Best is te spuiten 3 dagen vóór tot 3 dagen na de infectie. In de praktijk komt dit overeen met een 

behandeling juist vóór bloei.  
 

Keuze fungiciden aarfusarium (Bron: Note commune Résistances aux fongicides/Céréales à 

pailles/Janvier 2019 – Arvalis/INRA/ANSES): 

- Microdochium nivale: prothioconazool vertoont een goede werkzaamheid. In mindere 

mate bezit ook prochloraz enige werking. In Frankrijk wordt gesteld dat de strobilurinen aan 

belang verliezen ten aanzien van Microdochium nivale wegens het optreden van resistente 

stammen. 

- Fusariumgroep: kan bestreden worden met metconazool, tebuconazool of prothio-

conazool 
 

Gezien moeilijk kan voorspeld worden welke Fusarium soort aanwezig zal zijn, en op het veld de 

soorten niet te onderscheiden zijn is het best om de aarbehandeling rond de bloei toe te passen 

waarbij de fungicidebehandeling de werkzame stof(fen) bevat gericht tegen zowel 

Microdochium nivale als de Fusariumgroep. Enkel fungiciden op basis van prothioconazool zijn 

werkzaam tegen beide Fusarium soorten (Microdochium nivale én de Fusariumgroep). Het is 

belangrijk de dosis van de fungiciden te respecteren, dit zowel voor de bestrijding van 

aarfusarium als voor de reductie van het DON gehalte in het graan. Suboptimale doseringen (lagere 

doseringen) kunnen zelfs aanleiding geven tot een verhoging van het DON gehalte. 
 

De inzet van de meest effectieve fungiciden op het ideale tijdstip zal nooit volledig aarfusarium 

bestrijden. Een efficiëntie van 80 tot 90% wordt als het best haalbare gezien voor wat betreft de 

schimmel. De DON reductie is meestal nog iets geringer. Een combinatie van maatregelen blijft dus 

belangrijk. 
 

Eens de symptomen van aarfusarium vastgesteld worden in het perceel, is het te laat om nog een 

specifieke behandeling uit te voeren. 
 

Op risicopercelen kan best van bij de start van de schimmelbestrijding rekening gehouden worden 

met de extra ‘Fusarium bespuiting’. Door o.a. een ziektetolerant ras te kiezen en de zaaidichtheid en 

stikstofbemesting te optimaliseren, kan een eerste bespuiting uitgesteld worden tot bijvoorbeeld het 

stadium “voorlaatste–laatste blad” en kan de aarbespuiting uitgevoerd worden op een voor Fusarium 

optimaal tijdstip. 
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e. Hoe DON detecteren ? 
 

De standaard analysemethoden voor DON (HPLC en massaspectrometrie) zijn tijdrovend en vragen 

gesofistikeerde apparatuur. Derhalve zijn ze niet bruikbaar voor een routinecontrole bij de 

graanhandelaar. De ELISA kits werken specifiek en bepalen op een kwantitatieve en accurate wijze 

de hoeveelheid DON.  
 

Recent zijn echter sneltesten op de markt gekomen. Deze testen bepalen kwalitatief (al of niet boven 

een bepaalde grenswaarde) of kwantitatief het mycotoxine. Dit kan in een tijdsbestek van 15 à 20 

minuten. De kwantitatieve bepaling vraagt echter wel het gebruik van een leestoestel.  
 

 

Aandachtspunt: 

Het verband tussen de aantastingsgraad van aarfusarium en het DON gehalte in het graan is niet 

altijd duidelijk. Bij eenzelfde aantastingsgraad van aarfusarium kan een verschillend DON gehalte 

vastgesteld worden naar gelang het ras. Ook bij de fungicidebehandeling in het aarstadium, kan bij 

eenzelfde aantastingsgraad van aarfusarium een verschillend DON gehalte vastgesteld worden naar 

gelang het toegepaste fungicide op hetzelfde ras. 
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SAMENGEVAT: BESTRIJDING VAN AARFUSARIUM 
 

➢ Preventieve maatregelen bij de aanvang van de teelt 

Van bij de start van de wintertarweteelt is het belangrijk waakzaam te zijn ten aanzien van 

alle factoren die aanleiding kunnen geven tot het optreden van Fusarium soorten vanaf de 
aanvang van de teelt. Een aantal preventieve maatregelen kunnen zodoende genomen 
worden: 

- ruime vruchtafwisseling en geen granen of maïs als voorvrucht 

- ploegen; zorgvuldig inwerken van stro en stoppelresten van graan en maïs; bij 

ploegloos boeren kiest men als voorvrucht vóór tarwe dus best geen Fusarium 
waardplant (met andere woorden geen maïs of tarwe als voorvrucht vóór de tarwe 

nemen). 

- vermijden van een overvloedige organische bemesting of minerale stikstofbemesting 
vóór het zaaien 

- een zo regelmatig mogelijke zaaizaadontsmetting; bovendien is een voorafgaande 

zorgvuldige triage noodzakelijk welke het klein graan, dat de grootste kans heeft op 

Fusarium contaminatie, verwijdert. 

- uitzaai van minder gevoelige rassen ten aanzien van aarfusarium (zie Tabel 2 blz. 60) 
 

➢ Bevorderlijke factoren voor het optreden van aarfusarium 
- Klimaat: aanhoudende regen gedurende meerdere dagen of een langdurige 

regenachtige periode met hoge relatieve vochtigheid rond de “aarvorming – begin bloei” 

van de tarwe 
- Voorvrucht maïs (toename van Fusarium graminearum, hierbij is korrelmaïs het meest 

bevorderlijk) en voorvrucht tarwe 

- Niet ploegen of slecht inwerken van gewas- en stoppelresten vóór de teelt van tarwe 
(vooral na maïs, toename van Fusarium graminearum; en ook na tarwe) 

- Tarweras gevoelig voor aarfusarium (zie Tabel 2 op blz. 60: gevoelige en matig  

gevoelige rassen) 
 

➢ Bestrijding van aarfusarium via gewasbespuiting 

- Tijdstip 
 Aarbehandeling juist vóór de bloei 

- Fungiciden 

Zie de toelichting omtrent de juiste fungicidekeuze op voorgaande bladzijde 60 
“d. Inzet van fungiciden: juiste productkeuze en tijdstip van behandeling”. 

 

➢ Indien de “aarbehandeling” uitgevoerd werd vóór het aarstadium (met andere 
woorden vóór het optimale tijdstip om aarfusarium te bestrijden) kan er in situaties 

met risico voor aarfusarium, juist vóór de bloei een behandeling uitgevoerd worden 

met onder andere volgende erkende toepassingen tegen fusarium (er kunnen nog andere 
handelsproducten beschikbaar zijn): 

- fungiciden op basis van prothioconazool en tebuconazool: 

         Prosaro 1 l/ha (prothioconazool 125 g/ha + tebuconazool 125 g/ha) 
- of fungiciden op basis van metconazool: 

         Caramba 1 l/ha (metconazool 60 g/ha) 

         of Sirena 1 l/ha (metconazool 60 g/ha) 
- of fungiciden op basis van tebuconazool: 

         Tebucur 250 EW 1 l/ha (tebuconazool 250 g/ha) 

         of Ampera 1,5 l/ha (tebuconazool 199,5 g/ha + prochloraz 400,5 g/ha) 
         of Soleil 1,2 l/ha (tebuconazool 128,4 g/ha + bromuconazool 200,4 g/ha) 
 

Fungiciden op basis van prothioconazool zijn werkzaam tegen de Fusarium groep én  
                                                           Microdochium nivale. 

Fungiciden op basis van metconazool en tebuconazool zijn enkel werkzaam tegen de 

                                                                                   Fusarium groep. 
 

Bij deze toepassing dient de nawerking ten aanzien van bruine roest of andere bladziekten 

opgevolgd te worden, zeker bij hoge bruine roestdruk en bij rassen die zeer gevoelig zijn 
voor bruine roest. 
  

Het verlagen van de dosis fungiciden vermindert de werkzaamheid ten aanzien van de 
bestrijding van aarfusarium (Bron: Livre Blanc “Céréales” ULg Gembloux Agro-Bio Tech et 

CRA-W Gembloux – Février 2017). 
 

Perceelsspecifiek voorspellingsmodel om de graad van aarfusariumaantasting en het DON 

gehalte in wintertarwe te voorspellen 

Dit voorspellingsmodel (zie blz. 71-75 verder in dit artikel) beoogt de landbouwer te helpen om op het 

ideale tijdstip te behandelen én de gepaste fungicidekeuze te maken in functie van de heersende 

aarfusariumdruk. 
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4.10 Samenvattend overzicht fungicidebehandelingen (blad- en aarziekten) in 

wintertarwe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerking: dit schema met één fungicidebehandeling eventueel in combinatie met een multi-

site fungicide in functie van het gewasstadium waarin de behandeling wordt uitgevoerd 

(zie hiervoor de toelichting op blz. 68 verder in dit artikel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fungicidebehandeling op basis van:  

- een SDHI: onder andere bijdrage bladvlekkenziekte 

      + triazool  

 

- of een SDHI: onder andere bijdrage bladvlekkenziekte 

          + triazool  

          + strobilurine: versterking naar bruine roest  (bij de  

                                  gevoeligste rassen en/of hoge druk bruine roest)  

               

- of een QiI  

          + triazool 

 

- of een QiI  

          + triazool 

          + strobilurine: versterking naar roesten 

 

- of een QiI  

          + SDHI 

 

        

 

 

 



- 64 - 
 

Landbouwcentrum Granen Vlaanderen – Granen Oogst 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fungicidebehandeling op basis van:  
- een SDHI: onder andere bijdrage bladvlekkenziekte 

      + triazool        
 

- of een SDHI: onder andere bijdrage bladvlekkenziekte                                                                     
          + triazool  
          + strobilurine: versterking naar bruine roest  (bij de  
                          gevoeligste rassen en/of hoge druk bruine roest)  
               

- of een QiI  
          + triazool        
      

- of een QiI  
          + triazool  
          + strobilurine: versterking naar roesten 
  

- of een QiI  
          + SDHI       

 

 

 

 

Fungicidebehandeling op basis van: 
- een triazool of combinatie triazolen 
                                versterking naar bladvlekkenziekte en roesten 

           + multi-side fungicide: 
              versterking naar bladvlekkenziekte  
              en uni-site fungiciden beschermen tegen het optreden van resistente 
              stammen bladvlekkenziekte 
 

- of een triazool  
           +  multi-side fungicide: 
                versterking naar bladvlekkenziekte  
                en uni-site fungiciden beschermen tegen het optreden van resistente 
                stammen bladvlekkenziekte 
           + strobilurine: versterking naar roesten en nawerking 
 

- of een QiI (*) 
           +  triazool 

 

- of een specifiek meeldauwfungicide 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Niettegenstaande er momenteel geen resistentie vastgesteld wordt ten aanzien van bladvlekkenziekte bij de QiI-fungiciden, blijft 
de combinatie met een multi-site fungicide belangrijk om bescherming te bieden tegen het optreden van resistentie ten aanzien 
van bladvlekkenziekte. 

 
 
Opmerking: met betrekking tot een goed resistentiemanagement het gebruik van een SDHI-bevattend fungicide, een strobilurine- 

bevattend fungicide en een QiI-bevattend fungicide beperken tot 1 behandeling per teeltseizoen, om het risico op 
resistentie zoveel mogelijk te beperken. 
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Fungicidebehandeling op basis van tebuconazool: 
- erkend vanaf begin oprichten (stadium 30): 
     - Riza EC en Kestrel 
- overige handelsproducten = meestal erkend vanaf  
                                           1e knoop (stadium 31) 

Fungicidebehandeling op basis van: 
- een triazool of combinatie triazolen 
                                versterking naar bladvlekkenziekte en roesten 

           + multi-side fungicide: 
              versterking naar bladvlekkenziekte  
              en uni-site fungiciden beschermen tegen het optreden van resistente 
              stammen bladvlekkenziekte 
 

- of een triazool  
           +  multi-side fungicide: 
                versterking naar bladvlekkenziekte  
                en uni-site fungiciden beschermen tegen het optreden van resistente 
                stammen bladvlekkenziekte 
           + strobilurine: versterking naar roesten en nawerking 
 

- of een QiI (*)  
           +  triazool 

 

- of een specifiek meeldauwfungicide 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fungicidebehandeling op basis van:  
- een SDHI: onder andere bijdrage bladvlekkenziekte 

      + triazool        
 

- of een SDHI: onder andere bijdrage bladvlekkenziekte                                                                     
          + triazool  
          + strobilurine: versterking naar bruine roest  (bij de  
                          gevoeligste rassen en/of hoge druk bruine roest)  
               

- of een QiI  
          + triazool        
      

- of een QiI  
          + triazool  
          + strobilurine: versterking naar roesten 
  

- of een QiI  
          + SDHI       
 

 

 

 

(*) Niettegenstaande er momenteel geen resistentie vastgesteld wordt ten aanzien van bladvlekkenziekte bij de QiI-fungiciden, blijft 
de combinatie met een multi-site fungicide belangrijk om bescherming te bieden tegen het optreden van resistentie ten aanzien 
van bladvlekkenziekte. 

 
Opmerking: met betrekking tot een goed resistentiemanagement het gebruik van een SDHI-bevattend fungicide, een strobilurine- 

bevattend fungicide en een QiI-bevattend fungicide beperken tot 1 behandeling per teeltseizoen, om het risico op 
resistentie zoveel mogelijk te beperken. 
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(*) Bevorderlijke factoren voor het optreden van aarfusarium: 
 

- Klimaat: aanhoudende regen gedurende meerdere dagen of een langdurige regenachtige periode 

met hoge relatieve vochtigheid rond de “aarvorming – begin bloei” van de tarwe 

- Voorvrucht maïs (toename van Fusarium graminearum, hierbij is korrelmaïs het meest 

bevorderlijk) en voorvrucht tarwe 

- Niet ploegen of slecht inwerken van gewas- en stoppelresten vóór de teelt van tarwe 

(vooral na maïs, toename van Fusarium graminearum; en ook na tarwe) 

- Tarweras gevoelig voor aarfusarium (zie Tabel 2 op blz. 60: gevoelige en matig gevoelige rassen) 

 

(**) Er kunnen nog andere handelsproducten beschikbaar zijn. 
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Ziektebestrijding wintertarwe
Specifieke behandeling aarfusarium (indien nodig(*))

Indien de “aarbehandeling” vóór het aarstadium werd uitgevoerd:

behandeling tegen aarfusarium juist vóór de bloei met (**):

Prosaro 1 l/ha (prothioconazool + tebuconazool)

of                    

Caramba 1 l/ha (metconazool)

of

Sirena 1 l/ha (metconazool)

of

Tebucur 250 EW 1 l/ha (tebuconazool)

of

Ampera 1,5 l/ha (tebuconazool + prochloraz)

of

Soleil 1,2 l/ha (tebuconazool + bromuconazool)

bloei
prothioconazool werkzaam tegen: Fusariumsoorten + Microdochium nivale

metconazool en tebuconazool werkzaam tegen: Fusariumsoorten
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Samenvattend overzicht fungicidebehandelingen  
(blad- en aarziekten) in wintertarwe: toelichting  

 
 

 
 
 

Bladbehandeling 
 

a. De bladbehandeling kan uitgevoerd worden met een fungicide, hetzij op basis van een 

triazool of combinatie van triazolen (al of niet in combinatie met een strobilurine), 

hetzij op basis van een QiI-fungicide in combinatie met een triazool of triazolen. 
 

• Bladziektebestrijdingsproeven uitgevoerd door het LCG in 2020 

De bladbehandelingen op basis van triazolen, hetzij 

- prothioconazool (+ tebuconazool, of + metconazool, of + fluoxastrobine),  

- metconazool (+ metrafenone, of + zwavel)  

- tebuconazool (+ prochloraz + fenpropidin) 

toegediend in het stadium “voorlaatste blad” realiseerden gemiddeld genomen gelijkwaardige 

bruto-korrelopbrengsten. Uiteraard zijn dit resultaten bekomen onder de heersende groei-

omstandigheden, ziekte-evolutie en ziektedruk van 2020. 
 

Een bladbehandeling op basis van de nieuwe werkzame stof fenpicoxamid of Inatreq (= QiI-

fungicide) werd nog niet in proef opgenomen in het LCG in 2020. 
 

• Bladziektebestrijdingsproeven uitgevoerd door het LCG in 2019 

Met de bladbehandelingen op basis van triazolen, hetzij  

- prothioconazool (+ ander triazool),  

- metconazool (+ ander fungicide)  

- of tebuconazool (+ andere fungiciden), 

werden eveneens gelijkwaardige bruto-graanopbrengsten gerealiseerd.  

De bekomen resultaten zijn ook hier gerelateerd aan de heersende ziekte-evolutie, ziekte-

druk en groeiomstandigheden van 2019. 
 

• Tenslotte leverde het combineren van meerdere werkzame stoffen/triazolen bij de blad-

behandeling een positieve bijdrage aan de graanopbrengst in de bladziektebestrijdings-

proeven uitgevoerd door het LCG in wintertarwe in 2016 en 2014. 

 

b. Toevoeging aan de bladbehandeling van een fungicide met multi-site werking.  
 

Bij de bladbehandeling worden de fungiciden bij voorkeur gebruikt in combinatie met een multi-

site fungicide dat werkzaam is tegen bladvlekkenziekte. Dit om onder andere de werking ten 

aanzien van bladvlekkenziekte te versterken. Multi-site fungiciden zijn namelijk een belangrijk 

wapen in de strijd tegen resistentie. Ze zijn nodig om de werkzaamheid van de werkzame stoffen 

die een uni-site werking bezitten te beschermen tegen het optreden van resistentie met 

betrekking tot bladvlekkenziekte. Fungiciden met een uni-site werking zijn immers zeer vatbaar 

voor het optreden van resistentie. 
 

Momenteel zijn enkel de multi-site fungiciden niet onderhevig aan resistentie met betrekking tot 

bladvlekkenziekte. 

Fungiciden die een multi-site werking bezitten zijn folpet en zwavel. 
 

Niettegenstaande er momenteel geen resistentie vastgesteld wordt ten aanzien van blad-

vlekkenziekte bij de QiI-fungiciden (= chemische groep die nieuw is voor gebruik in onder meer 

de tarwe) blijft ook bij deze chemische groep de combinatie met een multi-site fungicide 

belangrijk om bescherming te bieden tegen het optreden van resistentie ten aanzien van 

bladvlekkenziekte.  
 

Volgens CRA-W Gembloux kunnen multi-site fungiciden (folpet, zwavel) toegevoegd worden aan 

de fungicidebehandeling rondom het stadium “2e knoop” (T1-behandeling) of bij de fungicide-

behandeling in het stadium “laatste blad” indien er geen voorafgaande bladbehandeling werd 

uitgevoerd. In het aarstadium bezitten multi-site fungiciden maar een beperkte werking op 

bladvlekkenziekte. 
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Aarbehandeling 
 

a. De aarbehandeling kan uitgevoerd worden met een fungicide op basis van een SDHI-

fungicide of op basis van een QiI-fungicide.  
 

In de aarziektebestrijdingsproeven uitgevoerd door het LCG in wintertarwe in 2020 behaalden 

de diverse aarbehandelingen op basis van een SDHI (hetzij benzovindiflupyr, bixafen + 

fluopyram, fluxapyroxad of isopyrazam) gemiddeld genomen gelijkwaardige bruto-korrel-

opbrengsten. 

De recentste fungiciden op basis van een SDHI, met name Revytrex (fluxapyroxad + 

mefentrifluconazool) en Ascra Xpro (bixafen + fluopyram + prothioconazool) behaalden 

vergelijkbare bruto-korrelopbrengsten in vergelijking met de overige beproefde fungiciden op 

basis van een SDHI in de LCG-proeven van 2020 en 2019. 

Alle resultaten zijn uiteraard bekomen onder de heersende groeiomstandigheden en ziektedruk 

van 2020 en 2019. 
 

Een aarbehandeling op basis van de nieuwe werkzame stof fenpicoxamid of Inatreq (= QiI-

fungicide) werd nog niet in proef opgenomen in het LCG in 2020. 
 

 

b. Toevoeging van een fungicide met multi-site werking? 
 

Volgens CRA-W Gembloux kunnen multi-site fungiciden (folpet, zwavel) toegevoegd worden aan 

de fungicidebehandeling rondom het stadium “2e knoop” (T1-behandeling) of bij de 

fungicidebehandeling in het stadium “laatste blad” indien er geen voorafgaande bladbehandeling 

werd uitgevoerd. In het aarstadium bezitten multi-site fungiciden maar een beperkte werking 

op bladvlekkenziekte. Zie ook info hieromtrent bij de bladbehandeling op de vorige bladzijde. 

 

c. Bij verhoogd risico op Fusarium infectie (maïs of tarwe als voorvrucht, niet ploegen of 

slecht inwerken van gewas- en stoppelresten na maïs of tarwe, gevoelig ras, …) is het 

aan te raden de aarbehandeling specifiek naar Fusarium uit te voeren.  
 

Gezien moeilijk kan voorspeld worden welke Fusarium soort aanwezig zal zijn, is het best om 

de aarbehandeling rond de bloei toe te passen waarbij de fungicidebehandeling de werkzame 

stof(fen) bevat gericht tegen zowel Microdochium nivale als de Fusariumgroep: 

- Microdochium nivale: prothioconazool vertoont een goede werkzaamheid. In mindere 

mate bezit ook prochloraz enige werking. In Frankrijk wordt gesteld dat de strobilurinen 

aan belang verliezen ten aanzien van Microdochium nivale wegens het optreden van 

resistente stammen. 

- Fusariumgroep: kan bestreden worden met metconazool, tebuconazool of prothio-

conazool 

Enkel fungiciden op basis van prothioconazool zijn werkzaam tegen beide Fusarium soorten 

(Microdochium nivale én de Fusariumgroep). Het is belangrijk de dosis van de fungiciden te 

respecteren, dit zowel voor de bestrijding van aarfusarium als voor de reductie van het DON 

gehalte in het graan.  

 

Aandachtspunten 
 

➢ Het is belangrijk de door de fabrikant/firma aanbevolen dosis van de fungiciden te 

respecteren. Een lagere dosis verhoogt het risico op enerzijds een lagere effectiviteit én kortere 

nawerking, en anderzijds selectie naar resistentie. 
 

➢ Hou steeds rekening met de aanbevelingen omtrent de toepassingsvoorwaarden 

vermeld op het etiket van het handelsproduct, om de efficiëntie van fungiciden te 

maximaliseren.  
 

➢ Ook rekening houden met het toepassingsstadium waarin het fungicide erkend is ten 

aanzien van de betreffende ziekten. 
 

➢ Om de selectiedruk op de aanwezige resistente stammen bladvlekkenziekte in het veld te 

verminderen, dient men onnodige fungicidebehandelingen te vermijden. 
 

➢ Indien maar één fungicidebehandeling dient uitgevoerd te worden, zal voor wat het 

resistentiemanagement ten aanzien van bladvlekkenziekte betreft, de selectiedruk op de 

aanwezige stammen in het veld verminderen en bijgevolg de toename van resistentie 

beperken. 
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➢ Indien meer dan één fungicidebehandeling dient uitgevoerd te worden is het, in het 

kader van een goed resistentiemanagement, aangewezen om: 

- af te wisselen tussen chemische groepen met een verschillende werkingswijze  

- of, indien niet mogelijk, af te wisselen tussen werkzame stoffen binnen eenzelfde 

chemische groep (bv. afwisselen tussen triazolen). Vermijden dat tweemaal dezelfde 

werkzame stof gebruikt wordt. 
 

Bij voorkeur het gebruik van een SDHI-bevattend fungicide, een strobilurine-bevattend fungicide 

en een QiI-bevattend fungicide beperken tot 1 behandeling per teeltseizoen, om het optreden van 

resistente stammen (bladvlekkenziekte) te beperken. Bij twee behandelingen met een 

carboxamide-bevattend fungicide of bij twee behandelingen met een strobilurine-bevattend 

fungicide, of bij twee behandelingen met een QiI-bevattend fungicide, kan de eerste behandeling 

de ontwikkeling van resistentie-opbouw (ten aanzien van bladvlekkenziekte) versnellen waardoor 

de effectiviteit van de tweede behandeling afneemt. 
 

Ook dient het gebruik van prochloraz beperkt te worden tot één toepassing per seizoen, gezien 

de risico’s met betrekking tot resistentievorming ten aanzien van bladvlekkenziekte. 
 

Tenslotte dient men bij de toepassing van fungiciden ook rekening te houden met het 

maximaal aantal toepassingen per handelsproduct. Voor bepaalde handelsproducten is 

immers maar 1 toepassing per teelt of per jaar toegelaten in tarwe. 
 

➢ Bij elke behandeling verschillende werkingswijzen combineren met betrekking tot een 

goed resistentiemanagement. Indien enkelvoudige handelsproducten (deze bevatten één 

werkzame stof) toegepast worden, deze bij voorkeur combineren: verschillende werkzame 

stoffen/ werkingswijzen combineren. 
 

➢ Een ziektebestrijdingsprogramma met opéénvolgende splitbehandelingen aan 

verlaagde dosis resulteert in een toename van de meest resistente stammen van bladvlekken-

ziekte en wordt daarom afgeraden. 
 

 
 

Zie ook de resultaten van de: 

- LCG-bladziektebestrijdingsproeven wintertarwe 2020 en 2019 op blz. 4 t.e.m. 16 eerder in dit 
   artikel 

- LCG-aarziektebestrijdingsproeven wintertarwe 2020 en 2019 op blz. 17 t.e.m. 29 eerder in dit  

    artikel 
 

 

 
 
 
 

 

Een overzicht van alle erkende fungiciden in wintertarwe is raadpleegbaar op Inagro’s 

gewasbeschermingsapp. 
 

 

https://gewasbescherming.inagro.be/?teelt=wintertarwe
https://gewasbescherming.inagro.be/?teelt=wintertarwe

