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Overzicht van de ziekte- en bladluisdruk in wintertarwe in 2020
W. Odeurs

1

In navolging van de voorgaande winters die eerder zacht waren, was de winter 2019-2020 zelfs warm.
De winter van 2020 was een van de warmste winters van de laatste 200 jaar. Op vlak van neerslag was
de winter vrij normaal. Toch was deze zoals vaak ongelijk verdeeld. December 2019 en januari 2020
waren droger dan gemiddeld terwijl er vooral de laatste 2 weken van februari veel neerslag viel. De
regen kende nog een vervolg in maart, dat nat begon. Eens midden maart keerde het weer volledig.
De lente werd droog en vooral zeer zonnig. Vanaf midden maart en in april was het zeer groeizaam
weer. Midden maart kwam alles dan ook stilaan op gang in de wintergranen.
Een duidelijke voorsprong in ontwikkeling ten opzichte van voorgaande jaren was merkbaar vanaf eind
april (Figuur 1). De ontwikkeling ging gestaag verder en werd niet meer geremd. De voorsprong ten
opzichte van het gemiddelde van de twintig voorgaande jaren werd behouden. Begin juni was de tarwe
even ver ontwikkeld als in 2018, het zeer droge jaar. De tarwe bevond zich op dat moment in het
stadium 71, het waterrijp stadium.
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Figuur 1:

Overzicht van de ontwikkeling van de tarwe in groeistadia (waarnemingen uitgevoerd in
het kader van het Epipre-adviessysteem) (Bron: Bodemkundige Dienst van België vzw).

1 Bodemkundige Dienst van België vzw, Leuven-Heverlee
Landbouwcentrum Granen Vlaanderen – Granen Oogst 2020

-2-

Figuur 2 geeft een overzicht van de aanwezigheid en aangeraden bestrijding van de verschillende
ziekten en plagen in de wintertarwe in 2020. De geadviseerde bestrijding is gebaseerd op de adviezen
vanuit het Epipre-adviessysteem. De toestand wordt geschetst door het percentage percelen waar een
bepaalde ziekte werd waargenomen en het percentage percelen (ten opzichte van het totaal) waar
één of twee behandelingen tegen de respectievelijke aantasting nodig bleken.
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Overzicht van de ziekte- en bladluisdruk en de bestrijdingsadviezen op de tarwepercelen
binnen het Epipre-adviessysteem in 2020 (Bron: Bodemkundige Dienst van België vzw).

Gewone oogvlekkenziekte (Pseudocercosporella herpotrichoides), meer algemeen gekend als
voetziekte, werd waargenomen op één vierde van de percelen. In tegenstelling tot de twee
voorgaande jaren, bleek het in 2020 op enkele percelen wel nodig om te behandelen. Op 2 % van alle
percelen werd het advies gegeven om specifiek tegen oogvlekkenziekte te behandelen.
Gele roest (Puccinia striiformis) was half april lokaal, op de gevoeligste rassen, al in kleine haardjes
aanwezig. Aandacht was dan ook nodig vanaf het vroege voorjaar. In de loop van het seizoen werd op
één vierde van de percelen gele roest waargenomen. Dit aandeel was vrij vergelijkbaar met de situatie
van 2019, toen gele roest werd aangetroffen op 27 % van de percelen. Op 10 % van de percelen werd
geadviseerd om te behandelen. De eerste behandeling bleek voldoende doeltreffend en een tweede
advies specifiek gericht tegen gele roest bleek niet nodig.
Bruine roest (Puccinia recondita) gekenmerkt door de ronde, bruine sporenhoopjes, was beduidend
meer aanwezig dan in 2019. Terwijl in 2019 op 20 % van de percelen bruine roest werd waargenomen,
was dit in 2020 op 45 % van de percelen het geval. Dit hoge niveau was vergelijkbaar met de situatie
van 2018 toen op ongeveer de helft van de percelen bruine roest werd aangetroffen. Volgens het
Epipre-adviessysteem bleek op ongeveer de helft van de aangetaste percelen, of 24 % van alle
percelen, een behandeling tegen bruine roest nodig. Een tweede behandeling bleek niet aan de orde.
Meeldauw of witziekte (Erysiphe graminis) was in 2020 net iets meer aanwezig dan het jaar voordien.
Op 25 % van de percelen kon witgrijs schimmelweefsel op de bladeren waargenomen worden. Na een
hoge witziektedruk in 2017 met 60 % aangetaste percelen, is de druk de afgelopen drie jaar vrij
beperkt. De mate van aantasting was echter vaak beperkt zodat een behandeling niet nodig was. Op
slechts 2 % van de percelen bleek behandelen noodzakelijk.
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Bladvlekkenziekte (Septoria tritici) werd op alle percelen waargenomen. Dit betekende echter niet dat
alle percelen hiertegen moesten behandeld worden. Volgens het Epipre-adviessysteem bleek het op
51 % van de percelen nodig om te behandelen. Op 41 % van de percelen bleek één behandeling
voldoende, op de overige 10 % moest een tweede keer gericht behandeld worden.
Bladluizen waren duidelijk meer aanwezig dan de jaren voordien. Op 12 % van de percelen werd
geadviseerd om te behandelen.

baten

epipre

Gebaseerd op de tellingen, uitgevoerd op de Epipre-waarnemingsvelden en op de proeven aangelegd
door het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen, werd de toestand van de ziekte- en bladluisdruk op
regelmatige tijdstippen bekend gemaakt via de LCG-Graanberichten. In deze berichten worden
waarschuwingen en aanbevelingen geformuleerd in functie van de waargenomen toestand.
Dergelijke overzichten geven uiteraard een zeer veralgemeend beeld van de situatie. De rendabiliteit
van een behandeling kan echter gemaximaliseerd worden indien deze gebeurt in functie van de
ziektedruk op het perceel zelf.

Het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen biedt de
mogelijkheid om op basis van een veldobservatie een
perceelsspecifiek EPIPRE-advies aan te vragen.

kosten

Op basis van een veldobservatie en specifieke karakteristieken
van het perceel, wordt door middel van het Epipre-systeem de berekening gemaakt van de
opbrengstverliezen ten gevolge van de aanwezige ziekte(n)/bladluizen. Deze verliezen worden
afgewogen ten opzichte van een eventuele behandelingskost, en op deze manier wordt een objectief
advies geformuleerd of een behandeling al dan niet economisch verantwoord is. Dit advies wordt de
dag zelf nog doorgestuurd (via telefoon of e-mail) zodat zo nodig snel gereageerd kan worden op de
actuele ziekte/bladluisdruk.
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BLADZIEKTEBESTRIJDINGSPROEVEN wintertarwe 2020
D. Wittouck 1, K. Boone 1, J. Claeys 1,
F. Flusu 2, J.L. Lamont 2,
V. Derycke 3, G. Haesaert 3,
M. Peumans , J. Bode , N. Luyx 4, M. Carlens 4, S. Smets 4,
4

4

De doeltreffendheid van diverse fungiciden werd vergeleken ten aanzien van bladziekten bij de
bladbehandeling in het stadium “voorlaatste blad”, waarbij er een gemeenschappelijke
aarbehandeling uitgevoerd werd.
Doel is na te gaan welke fungiciden technisch gezien, het meest efficiënt zijn tegen de
respectievelijke bladziekten bij de bladbehandeling in wintertarwe.
De focus ligt hierbij op:
a. fungicidebehandelingen op basis van een triazool of combinaties van triazolen:
- metconazool
- prothioconazool
- tebuconazool
b. vergelijking van enkele contactfungiciden en een imidazool bij toevoeging aan een fungicidebehandeling op basis van een triazool, in de bestrijding van bladvlekkenziekte:
- mancozeb (= contactfungicide/multi-site)
- zwavel (= contactfungicide/multi-site)
- prochloraz (= imidazool)
Hiertoe werden er vier bladziektebestrijdingsproeven aangelegd in 2020, nl. in de provincie WestVlaanderen te Heestert, in de provincie Oost-Vlaanderen te Oosterzele (Scheldewindeke), in de
provincie Vlaams-Brabant te Lennik en in de provincie Limburg te Tongeren (Koninksem).
Bij de interpretatie van de proefresultaten dient rekening gehouden te worden met de ziektedruk
in het proefveld. Het resultaat van een welbepaalde behandeling hangt immers in belangrijke
mate af van de aanwezige ziektedruk (aard van de ziekten, tijdstip van de infectie en
bezettingsgraad).
In de hiernavolgende proefresultaten dient bij de weergegeven bruto-korrelopbrengsten (= reële
korrelopbrengsten) de kostprijs van de fungicidebehandeling (fungicide-, arbeids- en machinekost) nog in mindering gebracht te worden. Deze kostprijs is zeer variabel van bedrijf tot bedrijf.

1

Inagro vzw, afdeling Akkerbouw, Rumbeke-Beitem

2

Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Beleidscoördinatie en Omgeving, Team Voorlichting

3

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

4

vzw PIBO Campus en het Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs (PIBO), Tongeren
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Overzicht van de beproefde bladbehandelingen in het stadium “voorlaatste blad”.
Handelsnaam
fungicide
(dosis/ha)

Werkzame stof
fungicide
(dosis in g/ha)

Behandelingen op basis van prothioconazool
Kestrel 1,25 l
Fandango Pro 2 l

prothioconazool 200
+ tebuconazool 100
prothioconazool 200
+ fluoxastrobine 100 (*)

Protendo 250 EC 0,6 l
+ Artina 0,6 l

prothioconazool 150
metconazool 50

Protendo 250 EC 0,8 l
+ Property 180 SC 0,4 l

prothioconazool 200
pyriofenon 72

Behandelingen op basis van metconazool
Simveris 1 l
+ Flexity 0,4 l

metconazool 90
metrafenone 120

Simveris 1 l
+ Kumulus WG 3 kg

metconazool 90
zwavel 2400 (**)

Simveris 1 l
+ Flexity 0,4 l
+ Dithane WG 2 kg

metconazool 90
metrafenone 120
mancozeb 1500 (**)

Simveris 1 l
+ Flexity 0,4 l
+ Kumulus WG 3 kg

metconazool 90
metrafenone 120
zwavel 2400 (**)

Simveris 1 l
+ Flexity 0,4 l
+ Mirage 450 ECNA 1 l

metconazool 90
metrafenone 120
prochloraz 450 (***)

Behandeling op basis van tebuconazool
Kantik 2 l

tebuconazool 200
+ prochloraz 400
+ fenpropidin 300

(*)
fluoxastrobine = strobilurine
(**) mancozeb en zwavel = contactfungiciden/multi-site
(***) prochloraz = imidazool
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Proefresultaten bladziektebestrijdingsproef wintertarwe provincie West-Vlaanderen
Vergelijking bladbehandelingen toegepast in het stadium “voorlaatste blad” in wintertarwe te Heestert: bruto-korrelopbrengst

Proef aangelegd door Inagro vzw, afdeling Akkerbouw, Rumbeke-Beitem

+ Mirage 450 ECNA 1 l = - 15 kg/ha
+ Kumulus WG 3 kg = + 165 kg/ha
+ Dithane WG 2 kg = - 450 kg/ha
13.287 ab

13500
13.181 ab

13.134 ab

13.122 ab

13.121 ab

13.107 ab

12.994 ab

13000

13.197 ab

12500

12000

11500

11000

10500

op basis van prothioconazool
200 g
+ tebuconazool
100 g

+ fluoxastrobine
100 g

op basis van metconazool 90 g

voorl. bl.: Kantik 2 l

voorl. bl.: Simveris 1 l
+ Flexity 0,4 l + Mirage 450 ECNA 1 l

voorl. bl.: Simveris 1 l
+ Flexity 0,4 l + Kumulus WG 3 kg

voorl. bl.: Simveris 1 l
+ Flexity 0,4 l + Dithane WG 2 kg

voorl. bl.: Simveris 1 l
+ Flexity 0,4 l

voorl. bl.: Simveris 1 l
+ Kumulus WG 3 kg

voorl. bl.: Protendo 250 EC 0,6 l
+ Artina 0,6 l

voorl. bl.: Fandango Pro 2 l

voorl. bl.: Kestrel 1,25 l

10000
onbehandeld

Bruto-korrelopbrengst in kg/ha

12.672 ab
12.552 b

op basis van
tebuconazool 200 g
+ prochloraz 400 g
+ fenpropidin 300 g

150 g
+ metconazool
54 g

+ zwavel 2400 g

+ metrafenone 120 g
+ mancozeb
1500 g

+ zwavel
2400 g

+ prochloraz
450 g

+ aar uit: Librax 1,5 l/ha
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Grondsoort: zandleem
Ras en zaaidatum: Gedser, 29 oktober 2019
Bladbehandeling:
voorlaatste blad (8 mei 2020): vergelijking bladbehandelingen (zie grafiek)
Aarbehandeling:
aar 100% uit (3 juni 2020): Librax 1,5 l/ha
Ziektedruk in het onbehandeld gewas:
Bij de laatste waarnemingen op 23 juni vertoonde het onbehandeld gewas weinig (tot matig) gele roest, en
in zeer beperkte mate bladvlekkenziekte en bruine roest.
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Proefresultaten bladziektebestrijdingsproef wintertarwe provincie Oost-Vlaanderen
Vergelijking bladbehandelingen toegepast in het stadium “voorlaatste blad” in wintertarwe te Oosterzele (Scheldewindeke): bruto-korrelopbrengst

Proef aangelegd door Universiteit Gent, faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, vakgroep plant en gewas, Gent

10000

9.695 a
9.526 a

9500

9.385 a
9.203 a

9.179 a
9000

8.968 a
8.814 a

8500

8000

7500

+ tebuconazool 100 g

voorl. bl.: Kantik 2 l

voorl. bl.: Simveris 1 l
+ Flexity 0,4 l

op basis van metconazool 90 g

op basis van prothioconazool
200 g

voorl. bl.: Simveris 1 l
+ Kumulus WG 3 kg

voorl. bl.: Protendo 250 EC 0,6 l
+ Artina 0,6 l

voorl. bl.: Fandango Pro 2 l

voorl. bl.: Kestrel 1,25 l

enkel aarbehandeling
(aar uit: Librax 1,5 l)

7000

onbehandeld

Bruto-korrelopbrengst in kg/ha

9.575 a

op basis van
tebuconazool 200 g
+ prochloraz 400 g
+ fenpropidin 300 g

150 g

+ fluoxastrobine 100 g

+ metconazool 54 g

+ zwavel 2400 g

+ metrafenone 120 g

+ aar uit: Librax 1,5 l/ha
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-9Proefomstandigheden bladziektebestrijdingsproef wintertarwe Oosterzele (Scheldewindeke)
Grondsoort: zandleem
Ras en zaaidatum: Henrik, 10 november 2019
Bladbehandeling:
voorlaatste blad (20 mei 2020): vergelijking bladbehandelingen (zie grafiek)
Aarbehandeling:
aar 100% uit (10 juni 2020): Librax 1,5 l/ha
Ziektedruk in het onbehandeld gewas:
Er werd een zeer lage ziektedruk op het perceel waargenomen, vooral te wijten aan de warme en droge
weersomstandigheden gedurende het groeiseizoen. Enkel in het vroege voorjaar werd aantasting van
gele roest waargenomen, die dan ook beperkt bleef tot de onbehandelde percelen. Ook
bladvlekkenziekte was slechts in beperkte mate aanwezig. Vooral in de vroege lente konden de
verschillen tussen de behandelingen genoteerd worden. Meeldauw werd niet waargenomen door de
warme en drogere weersomstandigheden, maar bruine roest was naar het einde van het groeiseizoen
toe duidelijk aanwezig.
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Proefresultaten bladziektebestrijdingsproef wintertarwe provincie Vlaams-Brabant
Vergelijking bladbehandelingen toegepast in het stadium “voorlaatste blad” in wintertarwe te Lennik: bruto-korrelopbrengst

Proef aangelegd door Inagro vzw, afdeling Akkerbouw, Rumbeke-Beitem in samenwerking met de Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling
Beleidscoördinatie en Omgeving, Team Voorlichting

13500

+ Mirage 450 ECNA 1 l = - 242 kg/ha

+ Kumulus WG 3 kg = - 625 kg/ha

13000

12.400 a

12.391 a

12500

12.249 a

12.384 a
12.185 a

12.178 a

12000

12.247 a

11.802 a

11.646 a
11500

11000

10500

+ tebuconazool
100 g

+ fluoxastrobine
100 g

voorl. bl.: Kantik 2 l

voorl. bl.: Simveris 1 l
+ Flexity 0,4 l + Mirage 450 ECNA 1 l

voorl. bl.: Simveris 1 l
+ Flexity 0,4 l + Kumulus WG 3 kg

op basis van metconazool 90 g

op basis van prothioconazool
200 g

voorl. bl.: Simveris 1 l
+ Flexity 0,4 l + Dithane WG 2 kg

voorl. bl.: Simveris 1 l
+ Flexity 0,4 l

voorl. bl.: Simveris 1 l
+ Kumulus WG 3 kg

voorl. bl.: Protendo 250 EC 0,6 l
+ Artina 0,6 l

voorl. bl.: Kestrel 1,25 l

voorl. bl.: Fandango Pro 2 l

10000

onbehandeld

Bruto-korrelopbrengst in kg/ha

+ Dithane WG 2 kg = - 43 kg/ha

12.427 a

op basis van
tebuconazool 200 g
+ prochloraz 400 g
+ fenpropidin 300 g

150 g
+ metconazool
54 g

+ zwavel 2400 g

+ metrafenone 120 g
+ mancozeb 1500 g

+ zwavel 2400 g

+ prochloraz 450 g

+ aar uit: Librax 1,5 l/ha
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- 11 Proefomstandigheden bladziektebestrijdingsproef wintertarwe Lennik
Grondsoort: leem
Ras en zaaidatum: Gleam, 28 oktober 2019
Bladbehandeling:
voorlaatste blad (5 mei 2020): vergelijking bladbehandelingen (zie grafiek)
Aarbehandeling:
aar 100% uit (2 juni 2020): Librax 1,5 l/ha
Ziektedruk in het onbehandeld gewas:
Bij de laatste waarnemingen op 22 juni vertoonde het onbehandeld gewas zeer weinig tot weinig gele
roest, weinig tot matig bladvlekkenziekte en in zeer beperkte mate bruine roest.
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Proefresultaten bladziektebestrijdingsproef wintertarwe provincie Limburg
Vergelijking bladbehandelingen toegepast in het stadium “voorlaatste blad” in wintertarwe te Tongeren (Koninksem): bruto-korrelopbrengst

Proef aangelegd door vzw PIBO Campus en het Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs (PIBO), Tongeren

+ Mirage 450 ECNA 1 l = + 116 kg/ha
+ Kumulus WG 3 kg = - 10 kg/ha
14500

13.824 ab

13.808 ab

13.748 ab

13.798 ab

voorl. bl.: Simveris 1 l
+ Flexity 0,4 l

voorl. bl.: Simveris 1 l
+ Flexity 0,4 l + Dithane WG 2 kg

voorl. bl.: Simveris 1 l
+ Flexity 0,4 l + Kumulus WG 3 kg

voorl. bl.: Protendo 250 EC 0,8 l
+ Property 180 SC 0,4 l

13.882 ab

voorl. bl.: Simveris 1 l
+ Kumulus WG 3 kg

13.653 ab

13.924 a

13.770 ab

13.200 b

13000
12500
12000
11500
11000

10.945 c

10500
10000
9500

op basis van prothioconazool
200 g
+ tebuconazool
100 g

+ fluoxastrobine
100 g

op basis van metconazool 90 g

voorl. bl.: Kantik 2 l

voorl. bl.: Simveris 1 l
+ Flexity 0,4 l + Mirage 450 ECNA 1 l

voorl. bl.: Kestrel 1,25 l

enkel aarbehandeling
(aar uit: Librax 1,5 l)

9000
onbehandeld

Bruto-korrelopbrengst in kg/ha

13500

13.653 ab

voorl. bl.: Fandango Pro 2 l

13.916 a

14000

voorl. bl.: Protendo 250 EC 0,6 l
+ Artina 0,6 l

+ Dithane WG 2 kg = - 60 kg/ha

op basis van
tebuconazool 200 g
+ prochloraz 400 g
+ fenpropidin 300 g

150 g
+ pyriofenon
72 g

+ metconazool
54 g

+ zwavel
2400 g

+ metrafenone 120 g
+ mancozeb
1500 g

+ zwavel
2400 g

+ prochloraz
450 g

+ aar uit: Librax 1,5 l/ha
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- 13 Proefomstandigheden bladziektebestrijdingsproef wintertarwe Tongeren (Koninksem)
Grondsoort: lichte leem
Ras en zaaidatum: Sahara, 30 oktober 2019
Bladbehandeling:
voorlaatste blad (13 mei 2020): vergelijking bladbehandelingen (zie grafiek)
Aarbehandeling:
aar 100% uit (3 juni 2020): Librax 1,5 l/ha
Ziektedruk in het onbehandeld gewas:
Reeds in het begin van het seizoen kwamen haarden gele roest voor, die groter werden naarmate het
seizoen vorderde. Finaal was er een grote aantasting. Tevens was er een redelijk hoge aantasting door
bruine roest, vooral de bovenste bladeren waren aangetast. Ondanks de droogte kwam er ook heel wat
bladvlekkenziekte voor. Meeldauw werd niet vastgesteld.
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Samenvattend overzicht bladziektebestrijdingsproeven wintertarwe

2.5.1

Vergelijking van bladbehandelingen op basis van een triazool of combinatie van triazolen in het stadium “voorlaatste blad” in wintertarwe 2020

Na de bladbehandeling werd er op alle objecten (behalve het object “onbehandeld”) een aarbehandeling uitgevoerd met Librax 1,5 l/ha.
Vergelijking bladbehandelingen op basis van een triazool of combinatie van triazolen in het stadium “voorlaatste blad” in wintertarwe: bruto-korrelopbrengst
Handelsnaam
fungicide
(dosis/ha)

Werkzame stof
fungicide
(dosis in g/ha)

Onbehandeld

Heestert
(West-Vlaanderen)
(Gedser)
in kg/ha

Oosterzele (Scheldewindeke)
(Oost-Vlaanderen)
(Henrik)
in kg/ha

Lennik
(Vlaams-Brabant)
(Gleam)
in kg/ha

Tongeren (Koninksem)
(Limburg)
(Sahara)
in kg/ha
c

Gemiddelde
in kg/ha

12.552

b

8.814

a

11.646

a

10.945

10.989

prothioconazool 200
+ tebuconazool 100

13.134

ab

9.179

a

12.391

a

13.916

a

12.155

prothioconazool 200
+ fluoxastrobine 100 (*)

13.181

ab

9.575

a

12.400

a

13.653

ab

12.202

prothioconazool 150
metconazool 50

13.121

ab

9.695

a

12.249

a

13.882

ab

12.237

Behandelingen op basis van prothioconazool
Kestrel 1,25 l
Fandango Pro 2 l
Protendo 250 EC 0,6 l
+ Artina 0,6 l

Behandelingen op basis van metconazool
Simveris 1 l
+ Flexity 0,4 l

metconazool 90
metrafenone 120

13.122

ab

9.385

a

12.427

a

13.808

ab

12.186

Simveris 1 l
+ Kumulus WG 3 kg

metconazool 90
zwavel 2400 (**)

12.994

ab

9.203

a

12.178

a

13.824

ab

12.050

13.197

ab

9.526

a

12.247

a

13.770

ab

12.185

Behandeling op basis van tebuconazool
Kantik 2 l

tebuconazool 200
+ prochloraz 400
+ fenpropidin 300

H.S.D. (5%)
V.C.
F-ber.

757 kg
2,27
2,32*

1.042 kg
4,67
1,76

881 kg
2,84
1,79

697 kg
2,03
32,03***

(*) fluoxastrobine = strobilurine
(**) zwavel = contactfungicide/multi-site

Toelichting:
De diverse bladbehandelingen op basis van een triazool (prothioconazool, metconazool of tebuconazool) of een combinatie van deze triazolen toegediend
in het stadium “voorlaatste blad” in wintertarwe realiseerden gemiddeld over de vier proefplaatsen gelijkwaardige bruto-korrelopbrengsten. Het verschil tussen de
diverse bladbehandelingen bedroeg namelijk maximaal slechts 187 kg/ha. Uiteraard zijn dit resultaten bekomen onder de heersende groeiomstandigheden en ziektedruk van 2020.
Aldus blijkt ook dat gemiddeld over de vier proefplaatsen gelijkwaardige bruto-korrelopbrengsten gerealiseerd werden bij:
- de bladbehandelingen op basis van prothioconazool in combinatie met hetzij tebuconazool, fluoxastrobine (= strobilurine) of metconazool. Het verschil
tussen deze bladbehandelingen bedroeg maximaal slechts 82 kg/ha
- de bladbehandelingen op basis van metconazool in combinatie met hetzij metrafenone of zwavel (= contactfungicide/multi-site). Het verschil tussen deze bladbehandelingen bedroeg slechts 136 kg/ha
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Vergelijking van enkele contactfungiciden (mancozeb, zwavel) en een imidazool (prochloraz) bij toevoeging aan de bladbehandeling
op basis van een triazool in het stadium “voorlaatste blad” in wintertarwe 2020

a. Proefresultaten 2020
Na de bladbehandeling werd er op alle objecten een aarbehandeling uitgevoerd met Librax 1,5 l/ha.
Vergelijking van enkele contactfungiciden (mancozeb, zwavel) en een imidazool (prochloraz) bij toevoeging aan de bladbehandeling op
basis van een triazool in het stadium “voorlaatste blad” in wintertarwe: bruto-korrelopbrengst
Handelsnaam
fungicide
(dosis/ha)

Werkzame stof
fungicide
(dosis in g/ha)

Heestert
(West-Vlaanderen)
(Gedser)
meeropbrengst
in kg/ha

Lennik
(Vlaams-Brabant)
(Gleam)
meeropbrengst
in kg/ha

Tongeren (Koninksem)
(Limburg)
(Sahara)
meeropbrengst
in kg/ha

Gemiddelde
meeropbrengst
in kg/ha

Behandelingen op basis van metconazool
Simveris 1 l
+ Flexity 0,4 l

metconazool 90
metrafenone 120

13.122 kg/ha

ab

12.427 kg/ha

a

13.808 kg/ha

ab

13.119 kg/ha

Simveris 1 l
+ Flexity 0,4 l
+ Dithane WG 2 kg

metconazool 90
metrafenone 120
mancozeb 1500 (*)

- 450

ab

- 43

a

- 60

ab

- 184

Simveris 1 l
+ Flexity 0,4 l
+ Kumulus WG 3 kg

metconazool 90
metrafenone 120
zwavel 2400 (*)

+ 165

ab

- 625

a

- 10

ab

- 157

metconazool 90
metrafenone 120
prochloraz 450 (**)

- 15

ab

- 242

a

+ 116

Simveris 1 l
+ Flexity 0,4 l
+ Mirage 450 ECNA 1 l
H.S.D. (5%)
V.C.
F-ber.

(*)
(**)

757 kg
2,27
2,32*

881 kg
2,84
1,79

a

- 47

697 kg
2,03
32,03***

mancozeb en zwavel = contactfungiciden/multi-site
prochloraz = imidazool
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Na de bladbehandeling werd er op alle objecten een aarbehandeling uitgevoerd met Librax 1,5 l/ha.
Vergelijking van enkele contactfungiciden (mancozeb, zwavel) en een imidazool (prochloraz) bij toevoeging aan de bladbehandeling op basis
van een triazool in het stadium “voorlaatste blad” in wintertarwe: bruto-korrelopbrengst
Handelsnaam
fungicide
(dosis/ha)

Werkzame stof
fungicide
(dosis in g/ha)

Koksijde
(kustpolder, West-Vlaanderen)
(Avatar)
meeropbrengst
in kg/ha

Heestert
(West-Vlaanderen)
(Gedser)
meeropbrengst
in kg/ha

Bottelare
(Oost-Vlaanderen)
(Gedser)
meeropbrengst
in kg/ha

Gemiddelde
meeropbrengst
in kg/ha

Behandelingen op basis van metconazool
Simveris 1 l
+ Flexity 0,4 l

metconazool 90
metrafenone 120

14.075 kg/ha

ab

13.553 kg/ha

ab

11.182 kg/ha

ab

12.937 kg/ha

Simveris 1 l
+ Flexity 0,4 l
+ Dithane WG 2 kg

metconazool 90
metrafenone 120
mancozeb 1500 (*)

+ 238

ab

- 77

ab

- 86

ab

+ 25

Simveris 1 l
+ Flexity 0,4 l
+ Kumulus WG 3 kg

metconazool 90
metrafenone 120
zwavel 2400 (*)

+ 329

ab

+ 117

ab

+ 339

a

metconazool 90
metrafenone 120
prochloraz 450 (**)

+ 107

ab

+ 46

ab

- 279

ab

Simveris 1 l
+ Flexity 0,4 l
+ Mirage 450 ECNA 1 l
H.S.D. (5%)
V.C.
F-ber.

(*)
(**)

575 kg
1,66
137,91***

902 kg
2,67
18,47***

+ 261

- 42

842 kg
3,06
8,21***

mancozeb en zwavel = contactfungiciden/multi-site
prochloraz = imidazool

c. Besluiten 2020 en 2019
Toevoeging aan de bladbehandeling op basis van een triazool (metconazool) in het stadium “voorlaatste blad” in wintertarwe van:
- mancozeb (= contactfungicide/multi-site), onder de vorm van Dithane WG 2 kg/ha (= mancozeb 1500 g/ha), verwezenlijkte gemiddeld over de drie
proefplaatsen zowel in 2020 als in 2019 geen bruto-meeropbrengst.
- zwavel (= contactfungicide/multi-site), onder de vorm van Kumulus WG 3 kg/ha (= zwavel 2400 g/ha), realiseerde enkel in 2019 een brutomeeropbrengst. Gemiddeld over de drie proefplaatsen bedroeg de bruto-meeropbrengst + 261 kg/ha.
- prochloraz (= imidazool), onder de vorm van Mirage 450 ECNA 1 l/ha (= prochloraz 450 g/ha), gaf gemiddeld over de drie proefplaatsen zowel in 2020 als
in 2019 geen bruto-meeropbrengst.
De bekomen resultaten zijn wisselend in functie van het jaar (onder de heersende groeiomstandigheden en ziektedruk van 2020 en 2019) maar ook in functie
van het perceel (proefplaats).
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AARZIEKTEBESTRIJDINGSPROEVEN wintertarwe 2020
D. Wittouck 1, K. Boone 1, J. Claeys
F. Flusu 2, J.L. Lamont
V. Derycke 3, G. Haesaert
M. Peumans 4, J. Bode 4, N. Luyx 4, M. Carlens 4, S. Smets

,
,
3
,
4
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1
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De doeltreffendheid van diverse fungiciden werd vergeleken ten aanzien van blad- en aarziekten bij
toepassing in het aarstadium, waarbij er een voorafgaande gemeenschappelijke behandeling ter
bestrijding van bladziekten werd uitgevoerd in het stadium “voorlaatste blad”.
Doel is na te gaan welke fungiciden technisch gezien, het meest efficiënt zijn bij inzet in het aarstadium
tegen de respectievelijke blad- en aarziekten in wintertarwe.
De focus ligt hierbij op:
a. fungicidebehandelingen op basis van een carboxamide (SDHI):
- benzovindiflupyr
- bixafen
- fluxapyroxad
- isopyrazam
b. vergelijking van enkele contactfungiciden en een imidazool bij toevoeging aan een fungicidebehandeling op basis van een carboxamide (SDHI), met als doel na te gaan of deze een meerwaarde
bieden in de bestrijding van bladvlekkenziekte:
- mancozeb (= contactfungicide/multi-site)
- zwavel (= contactfungicide/multi-site)
- prochloraz (= imidazool)
Hiertoe werden er vier aarziektebestrijdingsproeven aangelegd in 2020, nl. in de provincie WestVlaanderen te Heestert, in de provincie Oost-Vlaanderen te Oosterzele (Scheldewindeke), in de provincie
Vlaams-Brabant te Lennik en in de provincie Limburg te Tongeren (Koninksem).
Bij de interpretatie van de proefresultaten dient rekening gehouden te worden met de ziektedruk in het
proefveld. Het resultaat van een welbepaalde behandeling hangt immers in belangrijke mate af van de
aanwezige ziektedruk (aard van de ziekten, tijdstip van de infectie en bezettingsgraad).
In de hiernavolgende proefresultaten dient bij de weergegeven bruto-korrelopbrengsten (= reële
korrelopbrengsten) de kostprijs van de fungicidebehandeling (fungicide-, arbeids- en machinekost) nog
in mindering gebracht te worden. Deze kostprijs is zeer variabel van bedrijf tot bedrijf.

1

Inagro vzw, afdeling Akkerbouw, Rumbeke-Beitem

2

Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Beleidscoördinatie en Omgeving, Team Voorlichting

3

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

4

vzw PIBO Campus en het Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs (PIBO), Tongeren
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Overzicht van de beproefde aarbehandelingen op basis van een carboxamide (SDHI).
Handelsnaam
fungicide
(dosis/ha)

Werkzame stof
fungicide
(dosis in g/ha)

Behandelingen op basis van benzovindiflupyr
Velogy Era 1 l
Ceratavo Plus 0,75 l
+ Plexeo 60 1,125 l

benzovindiflupyr 75
+ prothioconazool 150
benzovindiflupyr 75
metconazool 67,5

Behandeling op basis van bixafen + fluopyram (= pyridinyl-ethyl-benzamide; = SDHI)
Ascra Xpro 1,5 l

bixafen 97,5
+ fluopyram 97,5
+ prothioconazool 195

Behandelingen op basis van fluxapyroxad
Librax 1,5 l

fluxapyroxad 93,75
+ metconazool 67,5

Librax 1,5 l

fluxapyroxad 93,75
+ metconazool 67,5
mancozeb 1500 (*)

+ Dithane WG 2 kg
Librax 1,5 l
+ Kumulus WG 3 kg
Librax 1,5 l
+ Mirage 450 ECNA 1 l
Revytrex 1,5 l

fluxapyroxad 93,75
+ metconazool 67,5
zwavel 2400 (*)
fluxapyroxad 93,75
+ metconazool 67,5
prochloraz 450 (**)
fluxapyroxad 100
+ mefentrifluconazool 100

Behandelingen op basis van isopyrazam
Gigant 1 l

isopyrazam 125
+ prothioconazool 150

Gigant 0,8 l

isopyrazam 100
+ prothioconazool 120
prochloraz 360 (**)

+ Mirage 450 ECNA 0,8 l

(*)
(**)

mancozeb en zwavel = contactfungiciden/multi-site
prochloraz = imidazool
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Proefresultaten aarziektebestrijdingsproef wintertarwe provincie West-Vlaanderen
Vergelijking aarbehandelingen in wintertarwe te Heestert: bruto-korrelopbrengst

Proef aangelegd door Inagro vzw, afdeling Akkerbouw, Rumbeke-Beitem

+ Mirage 450 ECNA 0,8 l = + 209 kg/ha
+ Mirage 450 ECNA 1 l = + 233 kg/ha
14000

13.812 a

+ Dithane WG 2 kg = + 240 kg/ha

13.330 ab

13.333 ab

aar uit: Librax 1,5 l

13.296 ab

13.603 a

13.566 a
13.201 ab

13.016 ab
13000

12500

12.444 b

12000

11500

11000

10500

op basis van benzovindiflupyr
75 g (SDHi)

+ prothioconazool
150 g

+ metconazool
67,5 g

op basis van
bixafen
97,5 g
(SDHi)
+ fluopyram
97,5 g
(SDHi)
+ prothioconazool
195 g

op basis van fluxapyroxad (SDHi)

+ mefentrifluconazool
100 g

+ metconazool 67,5 g
+ mancozeb 1500 g

op basis van isopyrazam (SDHi)
100 g

93,75 g

+ prochloraz 450 g

aar uit: Gigant 0,8 l
+ Mirage 450 ECNA 0,8 l

aar uit: Gigant 1 l

aar uit: Revytrex 1,5 l

aar uit: Librax 1,5 l
+ Mirage 450 ECNA 1 l

aar uit: Librax 1,5 l
+ Dithane WG 2 kg

aar uit: Ceratavo Plus 0,75 l
+ Plexeo 60 1,125 l

aar uit: Velogy Era 1 l

10000

onbehandeld

Bruto-korrelopbrengst in kg/ha

13500

aar uit: Ascra Xpro 1,5 l

13.573 a

125 g

100 g

+ prothioconazool
150 g
120 g
+ prochloraz 360 g

+ voorlaatste blad: Kestrel 1,25 l
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Grondsoort: zandleem
Ras en zaaidatum: Gedser, 29 oktober 2019
Bladbehandeling:
voorlaatste blad (8 mei 2020): Kestrel 1,25 l/ha
Aarbehandeling:
aar 100% uit (3 juni 2020): vergelijking aarbehandelingen (zie grafiek)
Ziektedruk in het onbehandeld gewas:
Bij de laatste waarnemingen op 23 juni vertoonde het onbehandeld gewas weinig (tot matig) gele
roest, en in zeer beperkte mate bladvlekkenziekte en bruine roest.
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Proefresultaten aarziektebestrijdingsproef wintertarwe provincie Oost-Vlaanderen
Vergelijking aarbehandelingen in wintertarwe te Oosterzele (Scheldewindeke): bruto-korrelopbrengst

Proef aangelegd door Universiteit Gent, faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, vakgroep plant en gewas, Gent.
10000

9.612 a

9.533 ab

+ Mirage 450 ECNA 0,8 l = + 230 kg/ha

9.338 ab
9.232 ab
8.991 ab

9000

8.761 ab
8.660 ab
8500

8.292 b

8000

7500

op basis van benzovindiflupyr 75 g (SDHi)

+ prothioconazool 150 g

+ metconazool 67,5 g

op basis van bixafen
97,5 g (SDHi)
+ fluopyram 97,5 g
(SDHi)
+ prothioconazool 195 g

op basis van
fluxapyroxad
93,75 g (SDHi)

aar uit: Gigant 0,8 l
+ Mirage 450 ECNA 0,8 l

aar uit: Gigant 1 l

aar uit: Librax 1,5 l

aar uit: Ascra Xpro 1,5 l

aar uit: Ceratavo Plus 0,75 l
+ Plexeo 60 1,125 l

aar uit: Velogy Era 1 l

enkel bladbehandeling
(voorl. bl. Kestrel 1,25 l)

7000

onbehandeld

Bruto-korrelopbrengst in kg/ha

9500

op basis van isopyrazam (SDHi)
125 g

+ metconazool 67,5 g

150 g

100 g
+ prothioconazool

120 g

+ prochloraz 360 g
+ voorlaatste blad: Kestrel 1,25 l
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Grondsoort: leem
Ras en zaaidatum: Henrik, 10 november 2019
Bladbehandeling:
voorlaatste blad (17 mei 2020): Kestrel 1,25 l/ha
Aarbehandeling:
aar 100% uit (2 juni 2020): vergelijking aarbehandelingen (zie grafiek)
Ziektedruk in het onbehandeld gewas in het aarstadium:
Er werd een zeer lage ziektedruk op het perceel waargenomen, vooral te wijten aan de warme en droge
weersomstandigheden gedurende het groeiseizoen. Bladvlekkenziekte was slechts in beperkte mate
aanwezig. Vooral in de vroege lente konden de verschillen tussen de behandelingen genoteerd worden.
Meeldauw en gele roest werden niet waargenomen, maar bruine roest manifesteerde zich op het einde
van het groeiseizoen duidelijk. Er werden slechts weinig tot geen symptomen van aarfusarium waargenomen.
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Proefresultaten aarziektebestrijdingsproef wintertarwe provincie Vlaams-Brabant
Vergelijking aarbehandelingen in wintertarwe te Lennik: bruto-korrelopbrengst

Proef aangelegd door Inagro vzw, afdeling Akkerbouw, Rumbeke-Beitem in samenwerking met de Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij,
afdeling Beleidscoördinatie en Omgeving, Team Voorlichting.

14000

+ Mirage 450 ECNA 1 l = - 27 kg/ha

+ Mirage 450 ECNA 0,8 l = + 92 kg/ha

+ Kumulus WG 3 kg = - 25 kg/ha

13000

12.497 a

12.490 a

12.132 ab

12.215 a

12.244 a

12.242 a

aar uit: Librax 1,5 l
+ Mirage 450 ECNA 1 l

+ Dithane WG 2 kg = - 54 kg/ha
12.269 a

aar uit: Librax 1,5 l
+ Kumulus WG 3 kg

12.434 a

12500

12.346 a

12.438 a

12000

11500

11.431 b

11000

10500

op basis van benzovindiflupyr
75 g (SDHi)
+ prothioconazool
150 g

+ metconazool
67,5 g

op basis van
bixafen
97,5 g
(SDHi)
+ fluopyram
97,5 g
(SDHi)
+ prothioconazool
195 g

op basis van fluxapyroxad (SDHi)
93,75 g

+ mancozeb
1500 g

+ zwavel
2400 g

+ mefentrifluconazool
100 g
+ prochloraz
450 g

aar uit: Gigant 0,8 l
+ Mirage 450 ECNA 0,8 l

op basis van isopyrazam (SDHi)
100 g

+ metconazool 67,5 g

aar uit: Gigant 1 l

aar uit: Revytrex 1,5 l

aar uit: Librax 1,5 l
+ Dithane WG 2 kg

aar uit: Librax 1,5 l

aar uit: Ascra Xpro 1,5 l

aar uit: Ceratavo Plus 0,75 l
+ Plexeo 60 1,125 l

aar uit: Velogy Era 1 l

10000
onbehandeld

Bruto-korrelopbrengst in kg/ha

13500

125 g

100 g

+ prothioconazool
150 g
120 g
+ prochloraz 360 g

+ voorlaatste blad: Kestrel 1,25 l
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Grondsoort: leem
Ras en zaaidatum: Gleam, 28 oktober 2019
Bladbehandeling:
voorlaatste blad (8 mei 2020): Kestrel 1,25 l/ha
Aarbehandeling:
aar 100% uit (2 juni 2020): vergelijking aarbehandelingen (zie grafiek)
Ziektedruk in het onbehandeld gewas:
Bij de laatste waarnemingen op 22 juni vertoonde het onbehandeld gewas zeer weinig tot weinig gele roest,
weinig tot matig bladvlekkenziekte en in zeer beperkte mate bruine roest.
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Proefresultaten aarziektebestrijdingsproef wintertarwe provincie Limburg
Vergelijking aarbehandelingen in wintertarwe te Tongeren (Koninksem): bruto-korrelopbrengst

Proef aangelegd door vzw PIBO Campus en het Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs (PIBO), Tongeren.

+ Mirage 450 ECNA 1 l = - 176 kg/ha
+ Mirage 450 ECNA 0,8 l
= - 260 kg/ha

+ Kumulus WG 3 kg = - 155 kg/ha

13.770 a

13.711 a
13.378 a

13500

13.514 a

13.749 a

13.602 a

13.690 a

13.453 a

13.430 a

13000

12500

12000

11.643 b
11500

11000

10500

op basis van benzovindiflupyr
75 g (SDHi)

+ prothioconazool
150 g

+ metconazool
67,5 g

op basis van
bixafen
97,5 g
(SDHi)
+ fluopyram
97,5 g
(SDHi)
+ prothioconazool
195 g

op basis van isopyrazam (SDHi)

op basis van fluxapyroxad 93,75 g (SDHi)

125 g

+ zwavel
2400 g

100 g

+ prothioconazool
150 g
120 g

+ metconazool 67,5 g
+ mancozeb
1500 g

aar uit: Gigant 0,8 l
+ Mirage 450 ECNA 0,8 l

aar uit: Gigant 1 l

aar uit: Librax 1,5 l
+ Mirage 450 ECNA 1 l

aar uit: Librax 1,5 l
+ Kumulus WG 3 kg

aar uit: Librax 1,5 l
+ Dithane WG 2 kg

aar uit: Librax 1,5 l

aar uit: Ascra Xpro 1,5 l

aar uit: Ceratavo Plus 0,75 l
+ Plexeo 60 1,125 l

aar uit: Velogy Era 1 l

enkel bladbehandeling
(voorl. bl. Kestrel 1,25 l)

10000

onbehandeld

Bruto-korrelopbrengst in kg/ha

+ Dithane WG 2 kg = - 323 kg/ha

13.925 a

14000

+ prochloraz
450 g

+ prochloraz 360 g

+ voorlaatste blad: Kestrel 1,25 l
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Grondsoort: lichte leem
Ras en zaaidatum: Sahara, 30 oktober 2019
Bladbehandeling:
voorlaatste blad (13 mei 2020): Kestrel 1,25 l/ha
Aarbehandeling:
aar 100% uit (3 juni 2020): vergelijking aarbehandelingen (zie grafiek)
Ziektedruk in het onbehandeld gewas:
Reeds in het begin van het seizoen kwamen haarden gele roest voor, die groter werden naarmate het
seizoen vorderde. Finaal was er een grote aantasting. Tevens was er een redelijk hoge aantasting door
bruine roest, vooral de bovenste bladeren waren aangetast. Ondanks de droogte kwam er ook heel wat
bladvlekkenziekte voor. Meeldauw werd niet vastgesteld.

Landbouwcentrum Granen Vlaanderen – Granen Oogst 2020

- 27 3.5

Samenvattend overzicht aarziektebestrijdingsproeven wintertarwe

3.5.1

Vergelijking van aarbehandelingen op basis van een carboxamide (SDHI) in wintertarwe 2020

Voorafgaand aan de aarbehandeling werd er op alle objecten (behalve het object “onbehandeld”) een bladbehandeling uitgevoerd in het stadium “voorlaatste
blad” met Kestrel 1,25 l/ha.
Vergelijking aarbehandelingen op basis van een carboxamide (SDHI) in wintertarwe: bruto-korrelopbrengst
Handelsnaam
fungicide
(dosis/ha)

Werkzame stof
fungicide
(dosis in g/ha)

Onbehandeld

Heestert
(West-Vlaanderen)
(Gedser)
in kg/ha

Oosterzele (Scheldewindeke)
(Oost-Vlaanderen)
(Henrik)
in kg/ha

Lennik
(Vlaams-Brabant)
(Gleam)
in kg/ha
b

Tongeren (Koninksem)
(Limburg)
(Sahara)
in kg/ha
11.643

b

Gemiddelde
in kg/ha

12.444

b

8.292

b

11.431

10.953

benzovindiflupyr 75
+ prothioconazool 150

13.016

ab

9.232

ab

12.434

a

13.514

a

12.049

benzovindiflupyr 75
+ metconazool 67,5

13.296

ab

9.533

ab

12.132

ab

13.453

a

12.104

Behandelingen op basis van benzovindiflupyr
Velogy Era 1 l
Ceratavo Plus 0,75 l
+ Plexeo 60 1,125 l

Behandeling op basis van bixafen + fluopyram (= pyridinil-ethyl-benzamide; = SDHI)
Ascra Xpro 1,5 l

bixafen 97,5
+ fluopyram 97,5
+ prothioconazool 195

13.330

ab

9.338

ab

12.497

a

13.711

a

12.219

fluxapyroxad 93,75
+ metconazool 67,5

13.333

ab

9.612

a

12.269

a

13.925

a

12.285

fluxapyroxad 100
+ mefentrifluconazool 100

13.201

ab

-

12.490

a

-

Behandelingen op basis van fluxapyroxad
Librax 1,5 l
Revytrex 1,5 l

-

Behandelingen op basis van isopyrazam
Gigant 1 l

isopyrazam 125
+ prothioconazool 150

13.603

a

8.761

ab

12.346

a

13.690

a

12.100

Gigant 0,8 l

isopyrazam 100
+ prothioconazool 120
prochloraz 360

13.812

a

8.991

ab

12.438

a

13.430

a

12.168

+ Mirage 450 ECNA 0,8 l
H.S.D. (5%)
V.C.
F-ber.

1.021 kg
2,54
3,61**

1.278 kg
5,86
2,72*

709 kg
2,27
4,06**

859 kg
2,57
11,81***

Toelichting:
De diverse aarbehandelingen in wintertarwe op basis van een carboxamide (SDHI) behaalden gemiddeld over de vier proefplaatsen gelijkwaardige brutokorrelopbrengsten. Het verschil tussen de diverse aarbehandelingen bedroeg namelijk maximaal slechts 236 kg/ha. Uiteraard zijn dit resultaten bekomen onder
de heersende groeiomstandigheden en ziektedruk van 2020.
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Vergelijking van aarbehandelingen op basis van een carboxamide (SDHI) in wintertarwe 2020 en 2019

In dit overzicht werden enkel de proefplaatsen opgenomen waar ook de recentste fungiciden op basis van een carboxamide werden beproefd, met name Revytrex
en Ascra Xpro.
Proefplaatsen: Heestert (provincie West-Vlaanderen), Geraardsbergen (Nieuwenhove) (provincie Oost-Vlaanderen) en Lennik (provincie Vlaams-Brabant)
Voorafgaand aan de aarbehandeling werd er op alle objecten (behalve het object “onbehandeld”) een bladbehandeling uitgevoerd in het stadium “voorlaatste
blad” met een fungicide op basis van triazolen.
Vergelijking aarbehandelingen op basis van een carboxamide (SDHI) in wintertarwe: bruto-korrelopbrengst
Handelsnaam
fungicide
(dosis/ha)

Werkzame stof
fungicide
(dosis in g/ha)

2020
(Heestert + Lennik)
in kg/ha

2019
(Heestert + Nieuwenhove)
in kg/ha

11.938

-

benzovindiflupyr 75
+ prothioconazool 150

12.725

13.809

benzovindiflupyr 75
+ metconazool 67,5

12.714

13.780

bixafen 93,75
+ prothioconazool 187,5

-

13.632

bixafen 97,5
+ fluopyram 97,5
+ prothioconazool 195

12.914

-

fluxapyroxad 93,75
+ metconazool 67,5

12.801

13.511

fluxapyroxad 100
+ mefentrifluconazool 100

12.846

13.758

Gigant 1 l

isopyrazam 125
+ prothioconazool 150

12.975

13.588

Gigant 0,8 l

isopyrazam 100
+ prothioconazool 120
prochloraz 360

13.125

-

Onbehandeld

Behandelingen op basis van benzovindiflupyr
Velogy Era 1 l
Ceratavo Plus 0,75 l of Elatus Plus 0,75 l (2019)
+ Plexeo 60 1,125 l

Behandeling op basis van bixafen
Aviator Xpro 1,25 l

Behandeling op basis van bixafen + fluopyram (= pyridinil-ethyl-benzamide; = SDHI)
Ascra Xpro 1,5 l

Behandelingen op basis van fluxapyroxad
Librax 1,5 l
Revytrex 1,5 l

Behandelingen op basis van isopyrazam

+ Mirage 450 ECNA 0,8 l

Toelichting:
Bij de aarbehandeling behaalden de recentste fungiciden op basis van een carboxamide (SDHI), met name Revytrex en Ascra Xpro, vergelijkbare brutokorrelopbrengsten in vergelijking met de overige beproefde fungiciden op basis van een carboxamide op de vermelde proefplaatsen in 2020 en 2019. Dit zijn
resultaten bekomen onder de heersende proefomstandigheden en ziektedruk van 2020 en 2019.
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Vergelijking van enkele contactfungiciden (mancozeb, zwavel) en een imidazool (prochloraz) bij toevoeging aan de aarbehandeling op
basis van een carboxamide (SDHI) in wintertarwe 2020

Voorafgaand aan de aarbehandeling werd er op alle objecten een bladbehandeling uitgevoerd in het stadium “voorlaatste blad” met Kestrel 1,25 l/ha.
Vergelijking van enkele contactfungiciden (mancozeb, zwavel) en een imidazool (prochloraz) bij toevoeging aan de aarbehandeling
op basis van een carboxamide (SDHI) in wintertarwe: bruto-korrelopbrengst
Handelsnaam
fungicide
(dosis/ha)

Werkzame stof
fungicide
(dosis in g/ha)

Heestert
(West-Vlaanderen)
(Gedser)
meeropbrengst
in kg/ha

Lennik
(Vlaams-Brabant)
(Gleam)
meeropbrengst
in kg/ha

Tongeren (Koninksem)
(Limburg)
(Sahara)
meeropbrengst
in kg/ha

Gemiddelde
meeropbrengst
in kg/ha

Behandelingen op basis van fluxapyroxad
Librax 1,5 l

fluxapyroxad 93,75
+ metconazool 67,5

13.333 kg/ha

Librax 1,5 l

fluxapyroxad 93,75
+ metconazool 67,5
mancozeb 1500 (*)

+ 240

fluxapyroxad 93,75
+ metconazool 67,5
zwavel 2400 (*)

-

fluxapyroxad 93,75
+ metconazool 67,5
prochloraz 450 (**)

+ 233

+ Dithane WG 2 kg
Librax 1,5 l
+ Kumulus WG 3 kg
Librax 1,5 l
+ Mirage 450 ECNA 1 l
H.S.D. (5%)
V.C.
F-ber.

(*)
(**)

1.021 kg
2,54
3,61**

ab
a

a

12.269 kg/ha

a

13.925 kg/ha

a

13.176 kg/ha

- 54

a

- 323

a

- 46

- 25

a

- 155

a

-

- 27

a

- 176

a

+ 10

709 kg
2,27
4,06**

859 kg
2,57
11,81***

mancozeb en zwavel = contactfungiciden/multi-site
prochloraz = imidazool

Toelichting:
Toevoeging van een contactfungicide (mancozeb of zwavel) of een imidazool (prochloraz) aan de aarbehandeling op basis van een carboxamide (SDHI),
realiseerde gemiddeld over de drie proefplaatsen geen meeropbrengst onder de heersende proefomstandigheden en ziektedruk van 2020. De bekomen resultaten
zijn evenwel wisselend in functie van het perceel (proefplaats).
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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 behandelingsstrategie 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 fungicidebehandeling 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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-

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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Wit schimmelpluis op het blad.
(Foto: Chambre d’agriculture de la Manche)

Wit schimmelpluis met zwarte vruchtlichamen.
(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.
(Foto: Maccheek)

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

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 kiemplantstadium (bij aanwezigheid van stengels): gele tot
oranje sporenhoopjes in rijtjes op het blad.
(Foto: Inagro)
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Ronde tot ovale bruine tot oranjebruine sporenhoopjes onregelmatig verdeeld over het bladoppervlak.

Sporenhoopjes op het blad.
(Foto: Inagro)

f.

Sporenhoopjes op het blad.
(Foto: Inagro)

Aarfusarium (Fusarium spp. en Microdochium nivale)

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

Vanaf de aangetaste pakjes gaan de bovenliggende 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

OPGELET:

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

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.
Ras

BLADVLEKKEN (*)
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)

(*)

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
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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.
Ras

2020

GELE ROEST BINNENLAND
2019
2018

2017

2016

Ras

2020

GELE ROEST KUSTPOLDER
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
Gemiddelde

2,3
7,5

4,4
7,0
(= gemiddelde
27 rassen)

8,1
7,8
(= gemiddelde
24 rassen)

7,9
(= gemiddelde
24 rassen)

7,6
(= gemiddelde
24 rassen)

Bennington
Gemiddelde

3,4
7,4

5,2
6,1
(= gemiddelde
27 rassen)

6,0
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)
Landbouwcentrum Granen Vlaanderen – Granen Oogst 2020

- 36 -

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.
Ras

2020

BRUINE ROEST
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)

➢ 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)
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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:
-

gevoelige stammen (TriS)
zwak resistente stammen (TriLR)
gemiddeld resistente stammen (TriMR)
sterk resistente stammen (TriHR)
zeer sterk resistente stammen (MDR)

2017
0%
1,0%
51,6%
34,2%
13,4%

2018
0%
0,6%
37,9%
46,9%
14,6%

2019
0%
0,3%
31,5%
42,7%
25,6%

2020
0%
0%
13,8%
58,0%
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
gewasbeschermingsapp.

erkende

fungiciden

in

wintertarwe

is

raadpleegbaar

op

Inagro’s
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4.7
Het al
-

4.7.1

Bladbehandeling in wintertarwe
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).
Tijdstip bladbehandeling in wintertarwe

•

Een bladbehandeling is niet altijd noodzakelijk (o.a. bij: gezondere rassen, lage ziektedruk, …).
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 ziektebestrijding (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 fungicidebehandeling 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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- 40 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 weersomstandigheden 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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•

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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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:
Nissodium en Cosine (beide handelsproducten bevatten
cyflufenamide 50 g/l) zijn specifieke meeldauwfungiciden.
- proquinazid:

is aanwezig in het enkelvoudig handelsproduct:
- Talendo (proquinazid 200 g/l) is een specifiek meeldauwfungicide
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 meeldauwfungicide.
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 “1 e 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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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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3.1

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 bladvlekkenziekte. 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 bladvlekkenziekte.
➢ 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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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 contactfungiciden 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 “2 e 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. (Bron: Livre Blanc “Céréales” ULg Gembloux AgroBio Tech et CRA-W Gembloux – Février 2021)
➢ Folpet
Folpet is werkzaam tegen bladvlekkenziekte en in combinatie met fungiciden die een unisite 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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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 multisite 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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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 bladvlekkenziekte, 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 (QiIfungicide) 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 werkzame 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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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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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.
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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 SDHIfungiciden. 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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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 (metconazool 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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In Frankrijk werd onder andere in 2012, 2013 en 2015 de essentiële bijdrage van de SDHIbevattende 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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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 bladbehandeling 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 “groeneffect”), 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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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 bladvlekkenziektedruk 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
D. Wittouck

1
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 mycotoxineproblematiek 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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zijn

100

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.
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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
F. culmorum
F. graminearum

0.00%
43,30 %
2,06 %

F. poae

38,14 %

M. nivale

16,49 %
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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).

Landbouwcentrum Granen Vlaanderen – Granen Oogst 2020

- 60 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
Amboise

Matig gevoelig
Cellule

Matig tolerant
Anapolis

Tolerant
Johnson

Benchmark
Bennington
Gedser
Gleam

Fructidor
Mentor
Porthus
Ragnar

Bergamo
Britannia
Chevignon
Evina

KWS Dorset
Nemo
Sahara

KWS Talent
Popeye

Reflection
RGT Reform

Graham
Henrik

Tobak

Safari
Triomph

KWS Smart
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 prothioconazool
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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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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➢ 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

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

Opmerking: dit schema met één fungicidebehandeling eventueel in combinatie met een multisite fungicide in functie van het gewasstadium waarin de behandeling wordt uitgevoerd
(zie hiervoor de toelichting op blz. 68 verder in dit artikel)
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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 strobilurinebevattend 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 strobilurinebevattend 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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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
Ieperseweg 87 •B-8800 Rumbeke • Telefoon 051 27 32 00 • Fax 051 24 00 20 • daniel.wittouck@inagro.be

(*) 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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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 groeiomstandigheden, ziekte-evolutie en ziektedruk van 2020.
Een bladbehandeling op basis van de nieuwe werkzame stof fenpicoxamid of Inatreq (= QiIfungicide) 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, ziektedruk en groeiomstandigheden van 2019.

•

Tenslotte leverde het combineren van meerdere werkzame stoffen/triazolen bij de bladbehandeling een positieve bijdrage aan de graanopbrengst in de bladziektebestrijdingsproeven 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 multisite 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 bladvlekkenziekte 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 “2 e 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.
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a. De aarbehandeling kan uitgevoerd worden met een fungicide op basis van een SDHIfungicide 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-korrelopbrengsten.
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 (= QiIfungicide) 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 “2 e 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 prothioconazool
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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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 bladvlekkenziekte 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
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5

Plaag- en ziektebestrijdingsmodellen

5.1

Perceelsspecifieke voorspellingsmodellen om bladluizen, graanhaantjes
en DON gehaltes in wintertarwe te voorspellen

S. Landschoot1, E. Van de vijver1, K. Audenaert1, V. Derycke1, W. Waegeman2, De Baets2, G. Haesaert1,
P. Van Damme3

5.1.1 Graanhaantjes en (zomer)bladluizen
Het graanhaantje is een kever van 4 tot 5 mm groot die voorkomt in graangewassen en grasland.
De eerste vraatschade, door adulte kevers, in wintertarwe verschijnt doorgaans vanaf april, het
zijn echter voornamelijk de larven, die verschijnen vanaf eind april, die economische schade
aanrichten. De larven vreten aan het blad tussen de nerven, wat resulteert in zogenaamde venstervraat, typische langgerekte doorzichtige stroken in het blad.

Graanhaantje

Grashaantje

Larven graanhaantje

Venstervraat

Als er duidelijke schade in het gewas aanwezig is, is het meestal al te laat om de larven efficiënt te
bestrijden. Voor een optimale bestrijding van het graanhaantje is de timing van een insecticidebehandeling van cruciaal belang. Het graanhaantje is echter niet elk jaar op hetzelfde moment actief
in het gewas, het voorkomen wordt beïnvloed door verschillende factoren. Enkele voorbeelden hiervan
zijn weersomstandigheden, zaaimodaliteiten, omgeving, bodembewerking, gewasrotatie, rassenkeuze, e.a.
Naast graanhaantjes vormen ook bladluizen vaak een probleem in wintertarwe. Bladluizen die in de
zomer op graan ontwikkelen, kunnen in onze regio’s zorgen voor opbrengstverliezen van 200 tot
600 kg/ha. Bladluizen veroorzaken schade doordat de insecten plantensap uit blad, stengel en aar
zuigen. Deze zuigschade leidt tot schade aan de plant en bijgevolg opbrengstverlies. Verder
scheiden ze honingdauw, een glanzende kleverige substantie, op de bovenkant van blad af waarin
vervolgens roetdauwschimmels kunnen ontwikkelen. De meest gevoelige periode voor schade door
bladluizen is de periode van het in aar komen tot het begin van de afrijping van het graan. Vooral
in de periode tussen de stadia "alle aren uit" en "einde bloei" kunnen de bladluizen grote schade
aanrichten.

Grote graanluis
Grote graanluis

Figuur 5:

Roos grasluis
Roos grasluis

Groeistadia van wintertarwe, de gekleurde balk bovenaan geeft een indicatie voor de mate
van gevoeligheid van het gewas, hoe roder, hoe groter de kans op schade.

1

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

2

Universiteit Gent, faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, vakgroep wiskundige modellering, statistiek en bio-informatica, Gent

3

Bodemkundige Dienst van België vzw, Leuven-Heverlee
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“Ontwikkeling van IPM tools voor de beheersing van bladluizen en graanhaantje in de graanteelt” door
Universiteit Gent, Inagro en Bodemkundige Dienst van België van 2015 tot 2018 een grondige studie
uitgevoerd naar de populatieontwikkeling van graanhaantjes en bladluizen in tarwe. Het doel van het
onderzoek was een schadedrempel te bepalen met het oog op een economisch en ecologisch
verantwoorde middeleninzet. Een tweede beoogde doel was de ontwikkeling van een
voorspellingsmodel dat de teler kan helpen om de bladluizen en de larven van de graanhaantjes op het optimale moment te bestrijden.

5.1.2 Aarfusarium en het mycotoxine deoxynivalenol
Naast graanhaantjes en bladluizen, kunnen Fusarium schimmels resulteren in opbrengst- en
kwaliteitsverliezen (mycotoxines). De aantastingsgraad van aarfusarium varieert sterk van
groeiseizoen tot groeiseizoen en binnen een groeiseizoen van perceel tot perceel, waardoor deze niet
eenvoudig te voorspellen is. Om inzicht te krijgen in het optreden van aarfusarium en om te komen
tot een eenvoudig hanteerbaar voorspellingsmodel, werd in 2002 gestart met onderzoek naar de
factoren die deze ziekte beïnvloeden (weersvariabelen en agronomische variabelen zoals voorvrucht,
bodembewerking, tarweras, …).

Tarwe aren aangestast door aarfusarium

Geïnfecteerde korrels

Mycelium van Fusarium

Dit leidde tot een perceelsspecifiek voorspellingsmodel om het DON gehalte in wintertarwe
te voorspellen. Dit voorspellingsmodel werd ontwikkeld door de Universiteit Gent, faculteit Bioingenieurswetenschappen in samenwerking met de Bodemkundige Dienst van België en het
Landbouwcentrum Granen Vlaanderen (LCG).

5.1.3 Webtool voor aarfusarium, graanhaantjes en bladluizen
De ontwikkelde voorspellingsmodellen voor aarfusarium, graanhaantjes en bladluizen werden
geïmplementeerd in een webtool ”Voorspellingsmodel aarfusarium, graanhaantjes en bladluizen”.
Deze tool is via de websites van het LCG (www.lcg.be) en de Bodemkundige Dienst van België
(www.bdb.be) vrij toegankelijk.
De webtool bestaat uit twee delen. Het eerste gedeelte omvat info omtrent bladluizen,
graanhaantjes en aarfusarium. In het tweede gedeelte kunnen de voorspellingsmodellen
geraadpleegd worden; na het inloggen kan de landbouwer voor elk perceel zijn teelttechnische
gegevens invullen. Op basis van deze gegevens en de weersomstandigheden van het dichtstbijzijnde
meetpunt van de Bodemkundige Dienst van België kunnen tijdens het groeiseizoen verschillende
voorspellingen opgevraagd worden.

Figuur 6:

Screenshots van het informatieve gedeelte van de webtool.
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Figuur 7:

Onder “Beheer perceel” kan een nieuw perceel aangemaakt worden.

De output van de modellen wordt grafisch weergegeven.
➢ Graanhaantjes
Voor het graanhaantje (Figuur 8) worden de voorspelde datums van de eerste eitjes en larven
gegeven en de verwachtte datums van de piek van de larve en eitjes. Een paar dagen vóór deze
voorspelde datums is het belangrijk om in het veld waarnemingen uit te voeren om een beeld te
krijgen van de plaagdruk. We adviseren om 100 halmen, verspreid in het veld, te bekijken op het
voorkomen van larven. Wanneer de schadedrempel bereikt is, is het aan te raden om tijdig een
insecticidenbehandeling uit te voeren. Deze schadedrempel is afhankelijk van de periode waarin de
larven schade aanrichten. De economische schadedrempel bedraagt 0,4 larven per halm in
het gewasstadium “laatste blad volledig uit” (stadium 39) en 1,5 larven per halm in het
gewasstadium “aar volledig uit” (stadium 59).
➢ Bladluizen
Voor bladluizen (Figuur 8) worden de datums waarop de eerste (zomer)bladluizen in het veld
verwacht worden samen met de piekdatum voorspeld. Een paar dagen vóór deze voorspelde datums
is het belangrijk om in het veld een telling uit te voeren zodat men inzicht krijgt in de plaagdruk.
Voor zomerbladluizen worden op dit moment volgende schadedrempels gehanteerd: vóór de bloei
wordt aangeraden te behandelen wanneer op 30% van de planten minstens één bladluis
zit. Gedurende de bloei is de plant gevoeliger voor zuigschade aan de korrel en bedraagt de
schadedrempel 25% van de planten die bezet zijn met minstens één bladluis; er wordt
m.a.w. sneller behandeld. Vanaf deegrijp stadium neemt het effect van bladluizen op de opbrengst
sterk af en is een behandeling vaak onnodig.

Figuur 8:

Voorbeeld van een voorspelling voor graanhaantjes en bladluizen.
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Figuur 9:

Voorbeeld van een voorspelling voor het DON-gehalte op 13 juni 2018.

De output van het aarfusarium model om het DON gehalte te voorspellen wordt grafische voorgesteld
aan de hand van staafdiagrammen (Figuur 9). Er wordt telkens een voorspelling gemaakt indien de
weersomstandigheden in het verdere verloop van het seizoen gunstig zijn voor de ontwikkeling van
aarfusarium (meest pessimistische voorspelling, voorgesteld door de rode balkjes) en indien de
weersomstandigheden in het verdere verloop van het seizoen ongunstig zijn voor de ontwikkeling
van aarfusarium (meest optimistische voorspelling, voorgesteld door de groene balkjes).
Uit de voorspellingen van 1 juni 2020 (Figuur 10) blijkt dat indien de weersomstandigheden ongustig
zijn voor de ontwikkeling van aarfusarium dat de alle DON gehaltes onder de 0.20 mg/kg zullen
liggen (groen balkjes in Figuur 10). Indien de weersomstandigheden gunstig evolueren voor
aarfusarium is het op basis van de voorspelling van 1 juni mogelijk dat DON gehaltes verspreid liggen
over de verschillende klassen (rode balkjes Figuur 10).
Ook werd voor verschillende locaties een voorspelling gemaakt van de DON gehaltes op het einde
van het groeiseizoen (Figuur 11). Op basis van deze laatste voorspelling blijkt dat voorspeld werd
dat zo goed als alle waarden onder de 0.20 mg/kg zouden liggen. De weersomstandigheden vanaf
juni waren dus ongunstig voor de ontwikkeling van aarfusarium, gezien deze in de richting van de
meeste optimistische voorspelling van 1 juni 2020 zijn geëvolueerd. Uit de vergelijking van de
voorspelde en gemeten waarden bleek voor alle locaties, behalve voor Houtave was er een lichte
overschatting van de DON gehaltes, de metingen allemaal onder de 0.20 mg/kg lagen.
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Figuur 10: Een voorspelling gemaakt op 1 juni 2020, en dit voor een goed en een slecht jaar.
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Figuur 11:

Een voorspelling gemaakt op 1 augustus 2020 samen met de gemeten DON gehaltes.

De voorspellingsmodellen kunnen geraadpleegd worden op de LCG-website (www.lcg.be) via de
homepage onder “Dienstverlening Granen”: “Voorspellingsmodel aarfusarium, DON, graanhaantjes en
bladluizen in de zomer”.
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5.2

Epipre-adviessysteem ziekten en bladluizen in wintertarwe
(Bodemkundige Dienst van België)

Een opvolging van de ziektedruk op het individuele perceel vanaf het voorjaar en het opvolgen van
de bladluisdruk, zijn noodzakelijk om de rendabiliteit van de uitgevoerde bestrijding te maximaliseren. Het Epipre-adviessysteem biedt hierbij ondersteuning.
EPIPRE (EPIdemieën PREventie en PREdictie) is het expertsysteem dat de Bodemkundige Dienst
van België gebruikt voor de bestrijding van ziekten en plagen op wintertarwe. Dit adviessysteem
beoogt de gewasbescherming op maat van het perceel uit te voeren.
Aan de hand van veldwaarnemingen die de tarweteler dient uit te voeren (vanaf de maand april),
perceelsspecifieke gegevens en weergegevens berekent het EPIPRE-model de te verwachten
gewasschade indien niet zou worden ingegrepen. Op basis hiervan wordt dan besloten om al dan
niet tot een bespuiting over te gaan. Er wordt een advies gegeven om een behandeling uit te voeren
en/of om op een latere datum een nieuwe telling uit te voeren. Het advies houdt rekening met
raskenmerken, bodemtype, zaaidatum en regio.
Wat dient de tarweteler te doen?
- veldobservatie: uitvoeren van ziekte- en bladluistellingen
- via een invulformulier de veldobservatie sturen/faxen/mailen naar de Bodemkundige
Dienst van België
Wat ontvangt de tarweteler de dag zelf per tel/fax/email?
- berekende schadeverwachting door niet te behandelen
- een bestrijdingsadvies (ziekten en bladluizen) voor zijn perceel

6

Wat is de kostprijs?

Contacteer de Bodemkundige Dienst van België: Wendy Odeurs,
tel. 016/31 09 22

Voor meer info:

LCG-website: www.lcg.be
Wendy Odeurs

tel.: 016/31 09 22
email: wodeurs@bdb.be

Daniël Wittouck

tel.: 051/27 32 41
fax: 051/24 00 20
email: daniel.wittouck@inagro.be

LCG-waarschuwingsberichten ziekten en bladluizen in wintertarwe

Om fungiciden financieel verantwoord in te zetten is het noodzakelijk de ziektegevoeligheid van het
ras te kennen en de ziektedruk op het individuele perceel goed in te schatten. Zo kan in functie van
de ziektedruk, de gepaste fungicidebehandeling(en) (met de gepaste fungicidekeuze) uitgevoerd
worden.
Ook het opvolgen van de bladluisdruk tijdens de zomer op het individuele perceel is noodzakelijk om
insecticiden rendabel in te zetten.
De LCG-waarschuwingsberichten in verband met de ziekte- en bladluisdruk in wintertarwe bieden
hierbij ondersteuning.

LCG-waarschuwingsberichten ziekten en bladluizen in wintertarwe
Evolutie van de ziekte- en bladluisdruk. Tijdens het groeiseizoen worden door het
Landbouwcentrum Granen Vlaanderen (LCG) vanaf het voorjaar op een netwerk van waarnemingsvelden wekelijks veldwaarnemingen uitgevoerd omtrent de ziektetoestand van de wintertarwe. Dit
netwerk is verspreid over Vlaanderen en behelst de meest gangbare rassen. Naar de zomer toe
wordt ook de evolutie van de bladluisdruk opgevolgd in de wintertarwe.
Op basis van deze veldwaarnemingen en aan de hand van het Epipre-adviessysteem worden
waarschuwingen en aanbevelingen geformuleerd. Deze informatie wordt vanaf het voorjaar wekelijks
via de “LCG-Graanberichten” verspreid per email, zodat de tarweteler permanent een zicht heeft op
de evolutie van de ziekte- en/of bladluisdruk. De “LCG-Graanberichten” zijn eveneens raadpleegbaar
op de LCG-website (www.lcg.be).
Deze berichten geven een tendens weer. Het is belangrijk dat de graanteler de mededelingen van
het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen verifieert met zijn eigen perceelsspecifieke waarnemingen, alsook rekening houdt met de fytotechnische toestand van het perceel, alvorens al of niet
een bestrijding uit te voeren.
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