
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 In de groeicyclus van de granen is begin april het moment dat granen zich 

oprichten. Zowel voor wintergerst als wintertarwe is dit het uitgelezen moment voor 
het toepassen van een groeiregulator.  

Grootste spelbreker : eerst de te koude nachten en nu de regen. 

Van zodra de weersomstandigheden beter worden, zal op de meeste percelen een 
groeiregulator mogen worden toegepast.    

                                           
Geert Verhiest 

 

WINTERGERST 

 
       Wat zien we te velde … 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plantenverlies in gerst 
 

In wintergerst zien we op sommige velden veel uitval van planten. Gezonde planten nemen nu de stikstof op 
en de zieke planten blijven achter in groei. Nu pas zie je de impact van die plantenverlies het best. 
De planten laten zich gemakkelijk uittrekken en de wortels zijn volledig afgestorven.  
Mogelijke oorzaken : gerstvergelingsvirus, mangaangebrek, bruine sclerotiënziekte of afsterven van de 
wortels door minder goede conditie van de grond. 
 

Gerstvergelingsvirus zien we vooral op percelen waar geen ontsmet zaaigraan gebruikt werd en waar net iets 
te laat werd behandeld tegen bladluizen in het najaar. De virulentiegraad moet zeer hoog geweest zijn, want 
enkele niet behandelde percelen zijn over de hele oppervlakte aangetast en moeten straks ingewerkt worden. In 
het hart van de plant zie je dan geel-groene strepen in de lengterichting van het blad en planten die niet meer 
oprichten. 

 

Mangaangebrek uit zich via slappe gele planten met witte strepen in de lengterichting van het blad en in 
uitzonderlijke omstandigheden leidt dit ook tot plantenverlies. Dit komt meestal voor op humusrijke gronden met 
hoge pH. 

 

In het vroege voorjaar van 2007 werden er ook veel meldingen gemaakt van afstervende planten en eveneens 
grote plekken in aangetaste percelen. Uit analyses bleek toen dat de bruine sclerotenziekte                                            
( Typhula incarnata ) aan de basis lag van het plantenverlies. Er werden toen ook zeer kleine bruine 
sclerootjes van de schimmel waargenomen op de aangetaste bladscheden. Dit zien we deze keer niet.  

 

Uiteindelijk zullen we de oorzaak eerder moeten gaan zoeken in de bodem zelf waar misschien structuur 
zorgde dat de planten niet voldoende worteltjes konden ontwikkelen en daardoor geen weerbaarheid kregen 
tegen grondgebonden ziekten als fusarium spp … 
 

 

   
Op sommige percelen uitval van 
planten 

Veel afgestorven bladeren onderaan 
het gewas 

Eén van deze ziekten zal straks 
domineren : netvlekken, witziekte en 
dwergroest 

 



 

 
Achterstand van twee weken 
 

De achterstand van wintergerst kunnen we het best achterhalen door te bladeren in de 

spuitagenda’s van vorige jaren. Verleden jaar werden de meeste percelen met een groeiregulator 
behandeld rond 25 maart. In 2013 was dit veertien dagen later.  

 

Door de regen zal het gele kleur stilaan verdwijnen.  
Wintergerst is er dus bijna klaar voor … voor de groeiregulatie en de ziektebestrijding.  
Wat ons wel opvalt : een tijdsverschil van zeven dagen in het zaaien toont ons een heel andere 
gewas …  

 
Zaaidatum 20.09 28.09 08.10 
 

Gewassituatie 
 

Zeer veel dode bladeren onderin 
het gewas. Een zeer dichte 
standdichtheid 
 

 

Weinig bladverlies en 
optimale standdichtheid  

 

Gewas in volle uitstoeling en 
nog vrij klein 

 

Toepassing 
groeiregulator 
 

 

Vanaf nu 
 

Half april 
 

Eind april 

 
Keuze van de groeiregulator 
 

U kan kiezen uit MEDAX TOP 1 l of MODDUS 0,5 l 

 
Keuze van fungicide 
 

Welke triazole : prothioconazole ( BAYER ) of epoxiconazole ( BASF ) ? 
 

Bladvlekkenziekten zijn het meest gevaarlijk : rhynchosporium en helminthosporium ( Net blotch )  
Witziekte komt dit jaar ook meer voor door die dichte standdichtheid 
Bruine roest komt in mindere mate voor  
 

              Werkingsgraad volgens HGCA 
 

 

                                     preventief     curatief        prev.    curat.        prev.     curat.         prev.     curat.    

 

 

 

Epoxiconazole is triazole in o.a. Adexar, Granovo, Palazzo 
Prothioconazole is triazole in o.a. Delaro, Input, Fandango, Aviator Xpro 

 

 Wij kiezen in gerst voor prothioconazole = beste gerst-triazool 

 
 

                    Advies : van zodra de omstandigheden gunstig 
 

                      MEDAX TOP 1 l of MODDUS 0,5 l 
                       + INPUT 1 l of DELARO 0,8 l 

 
 

WINTERTARWE 

 
De wintertarwe krijgt nu overal een mooi donkergroene kleur. De meststoffen doen nu eindelijk hun werk ! 

 
Ziekten 

 

Vandaag moeten we nog geen rekening houden met gele roest, want wanneer het gewas straks de volledige 
stikstofgift zal opnemen, kunnen de beperkt aanwezige symptomen van gele roest  ( tijdelijk ) verdwijnen.  
We hebben verleden jaar trouwens geleerd dat gele roest na het behandelen ook snel stopt.  
Dus : voorlopig geen behandeling ! 
In spelt ( de variëteit Cosmos ) daarentegen vinden we wel al vele aangetaste planten van gele roest. 
Wanneer gele roest in wintertarwe straks plots opduikt, dan zullen we jullie zeker verwittigen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Onkruidbestrijding of correctie in combinatie met groeiregulator 
 

METEOR en CYCOCEL zijn mengbaar met alle herbiciden 

 MODDUS en MEDAX TOP zijn niet mengbaar met CAPRI, PACIFICA, wel met PRIMUS, TREVISTAR 
 

 Wanneer een behandeling in najaar : correctie  
 

         Kamille, kruiskruid, kleefkruid : PRIMUS 75 ml of TREVISTAR 0,75 l 
         Indien grassen en breedbladigen : PACIFICA 0,3 kg + PRIMUS 50 ml / TREVISTAR 0,5 l + VEGETOP 
  
 Wanneer geen behandeling in najaar  
 

         PACIFICA 0,4 à 0,5 kg + PRIMUS 75 ml / TREVISTAR 0,75 l + VEGETOP 1 l 
         PACIFICA 0,3 à 0,5 kg + CAPRI 200 g + PRIMUS 50 ml / TREVISTAR 0,5 l + VEGETOP 1 l 
 

Wanneer groeiregulator toepassen ? 
 

De vroegst gezaaide tarwe ( de eerste week van oktober ) is nu al volledig opgericht en bij het doorsnijden 
zie je al een aartje die hoger zit dan het ideale stadium ‘ aar op 1 cm ‘.  

 

      Stadium aar op 1 cm ? 
 

De theorie zegt ons dat een groeiregulator best wordt toegepast in het stadium ‘ aar op 1 cm ‘. Wanneer je 
plantjes doorsnijdt, dan zal je zien dat het aartje niet steeds op dezelfde hoogte zit. Logisch, want niet alle 

plantjes groeien aan dezelfde snelheid en we hebben een hoofdstengel en daarnaast vele minder 
ontwikkelde zijstengels. Een groeiregulator zal pas zijn werk doen wanneer alle aartjes zichtbaar zijn.                      
U hoeft zich dus zeker geen zorgen te maken wanneer U al te laat bent !  Wanneer alle planten opgericht 
zijn, zal het verkortingseffect van de groeiregulatie wel groter zijn,  de stengelbasis zal bij een late 
toepassing wel minder verstevigd worden. 

                

          We hebben uiteindelijk steeds te maken met ‘ een mengelmoes van stadia ‘ 

      Weersvoorwaarden 
 

Een gewas die groeit zal de toegepaste groeiregulator steeds ‘opnemen’, al is het effect uiteraard het grootst 
bij hogere temperaturen. De meest ongunstige weersvoorwaarden zijn de koude nachten, want planten 
moeten continue kunnen groeien. Nu dus nog wachten op warmere nachten en droger weer, want 
groeiregulatoren hebben een lange aandroogtijd nodig ! 

 
We hebben de situatie samengevat in twee tabellen … 
 

Een algemene tabel met ontwikkelingsstadium naargelang de zaaidatum en tijdstip voor de toepassing van 
een groeiregulator 

 

                                              zaaidatum 

01.10 10.10 20.10 30.10 

Vroeg ras : vb Cellule nu            nu Vanaf nu Eind maart 

Laat ras : vb Sahara nu Vanaf nu +/- 8 april +/- 15 april 

 
Het gewasstadium van veel gezaaide rassen : zaai op 20 oktober 

 

 

Variëteit Aar op Variëteit Aar op Variëteit Aar op 

Anapolis 0,5 mm Grapeli 1,4 mm Ozon 0,8 mm 

Arezzo 1,7 mm Hendrik 0,9 mm Reform 0,7 mm 

Avatar 0,9 mm Homeros 0,6 mm Rubisco 0,8 mm 

Bergamo 0,7 mm Joker 1,6 mm Rustic 0,8 mm 

Cellule 1,7 mm Impression 0,8 mm Sahara 0,5 mm 

Elixer 0,7 mm Intro 1,1 mm Tobak 0,6 mm 

Evina 0,9 mm Mulan 0,9 mm Zephyr 1,5 mm 

 
     Keuze van de groeiregulator 
 

METEOR  2 l  ( mengbaar met ATLANTIS, PACIFICA, CAPRI, PRIMUS en TREVISTAR ) 
of   CYCOCEL 1 l + MODDUS 0,2 à 0,25 l ( mengbaar met PRIMUS en TREVISTAR ) 
of   CYCOCEL 0,5 l + MEDAX TOP 0,5 à 0,6 l  ( mengbaar met PRIMUS en TREVISTAR ) 
 

 
 

 
 



 

 

 

AARDAPPELEN 

 

 
Het planten van vroege aardappelen is van start kunnen gaan, maar … de grond is wel nog koud : een snelle 
opkomst zullen we dus zeker niet hebben ! Binnenkort volgen ook de bewaaraardappelen. 

 
 
Rhizoctonia bestrijding 
 

Rhizoctonia is een schimmel die de ondergrondse scheuten kan aantasten, vooral wanneer de groei van die 
scheuten traag evolueert, is de kans op een zware aantasting groot. Dus : alle omstandigheden die de 
opkomst van aardappelen vertragen zijn in het voordeel van de schimmel. 
 

  Ons advies : 2 kg/ton MONCEREN of SYMPHONIE strooien op aardappelen tijdens het planten 
   
 Rhizoctonia is een schimmel die we in het verleden altijd in verband brachten met een slechte opkomst,                           
 de laatste jaren is het ook duidelijk geworden dat deze schimmel de kwaliteit van de knollen kan beïnvloeden                      
  ( gaatjes en onregelmatig misvormde aardappelen ).  Alle schadesymptomen op een rijtje … 
 
 

      
Slechte opkomst door stolonen die onder de grond afsterven Bovengroeiende 

knollen  
Groene knollen Gaatjes in 

aardappelen 
 

 

Aaltjes en  bodeminsecten  
 

Het aantal aaltjes neemt ieder jaar toe, zelfs zonder het vaak te merken.  Pas na een bodemanalyse komt de 
oorzaak van moeheid  ( voortijdig afsterven van het loof )  naar voor. De enige maatregel om deze evolutie 
een halt toe te roepen is  het telen van tolerante rassen en/of door gebruik te maken van granulaten tijdens 
het planten. 

 

Op gevoelige rassen ( Bintje, Challenger )  kennen we het verhaal : massale kolonisatie op de wortels  
valplekken in het perceel ( lees schade )   na de oogst een nog groter aantal cysten ( tot 25 keer meer ). 

 

 Op tolerante rassen ( Fontane, Asterix, e.a. ) kan de nematodenpopulatie tot 80 % afnemen.  
Toch zullen deze zogenaamde ‘ resistente ‘ rassen in een besmette grond toch worden ‘ lastig gevallen ‘ van 
de aaltjes. Deze rassen zullen zich daar wel tegenover verdedigen, doch een tijdelijke groeistilstand is 
waarneembaar.  

 
 
         Besluit : Ongeacht het ras, in een besmette grond of bij korte teeltrotatie steeds een microgranulaat toepassen. 
                      Het is een investering die zich zeker terugbetaalt.    
                                                                  
   

Advies                MOCAP 15G  13,3 kg / ha in de rij 
                                            of   NEMATHORIN 7,5 kg / ha in de rij 
                 
  
 
Onkruidbestrijding in reeds geplante vroege aardappelen 
 

Door de regen zullen de ruggen nu wel voldoende bezakt zijn. Wanneer het veld straks terug berijdbaar is en 
bij een windstil moment, best behandelen … 

 
CHALLENGE 2 l + DEFI 4 l + LINURON 1 l 
LINGO 1,5 à 2 l + DEFI 4 l 
DEFI 5 l + PROMAN 2 l 

  
 
 
 
 
 
 
 
          



 

 
BIETEN 

 

Het reeds uitgezaaide areaal bieten is beperkt gebleven. De conditie van het winterploegwerk liet inderdaad 
een vroege zaai toe, vele andere percelen waren net niet droog genoeg om eerder te beginnen. Een 
ongunstige weersvoorspelling heeft alle plannen om verder te zaaien plots stilgelegd.  

 

Bij een vroege zaai is een voor opkomstbehandeling sterk aanbevolen. 
 
      Wie dus niet behandelde na zaai zal zeker alert moeten zijn, want door de regen krijgt kamille meer kans 

 

Ofwel nog behandelen voor de opkomst  
Ofwel tijdens de opkomst : FAR + SAFARI 20 g 

 
 

      Nog te zaaien bieten 
                                                                                                                     

Een voor-opkomst behandeling in bieten wordt vaak in vraag gesteld omdat uit sommige proeven blijkt dat 
het weglaten van een preventieve behandeling kostenbesparend kan werken.  
Op percelen die na zware neerslag terug snel toegankelijk zijn kan dit risico misschien genomen worden, 
maar in ons land kan de weerssituatie snel keren en kunnen velden vaak meerdere weken niet toegankelijk 
zijn of de weersomstandigheden geen behandeling toelaten.  
In deze situatie is kamille er dan als eerste bij en kamille bestrijden in bieten is niet altijd succesvol en kost 

veel geld. Andere voordelen van een preventieve aanpak : opkomende onkruiden zijn zwakker en 
gemakkelijker in na-opkomst te bestrijden.  
 

 Vergeet ook niet dat een voor-opkomst onkruiden verzwakt en de bestrijding in na-opkomst vlotter verloopt.   
 Ook wanneer geen herbicidenfilm aanwezig is, kiemt kamille als eerste …  
 

 Naargelang grondsoort volgende advies : 

  
    Zéér zware grond  

    PYRAMIN 520 SC 4 l  of  FIESTA NEW 4 l 
 

    Gemiddelde zandleem  

    PYRAMIN SC 2,5 à 3 l / ha ( + ETHOMAT SC 1 l ) 
    FIESTA NEW 2,5 à 3 l / ha 
    FIESTA NEW 2 l + BEETIX 1 l 
 

    Zandgrond of percelen met lage pH        
    BEETIX 2,5 l / ha 
 

Fiesta New : meerwaarde tegen hondspeterselie en kleefkruid 

  Ethomat SC : meerwaarde tegen kleefkruid en vele andere breedbladigen 
 

Andere gewassen 

 
 Erwten 
 Na zaai : CENTIUM 0,15 l + LINURON 0,5 l 
 Correctie vanaf 5 cm gewashoogte 
 

 Spinazie 
 Na zaai : ALIACINE 1,25 l + ASULOX* 3 l  ( *niet meer toegelaten na de opkomst ! ) 

Correctie van zodra meeste kiemplantjes in rozetstadium 
 

 Uien 
 Na zaai : STOMP AQUA 1,25 l 
 Correctie tijdens de opkomst met TOTRIL + STOMP AQUA 0,5 l 
 

 Wortelen 

 Na zaai : CENTIUM 0,15 l + LINURON 0,6 l   ( Stomp Aqua nu toegelaten na de opkomst ) 
 Correctie vanaf gestrekte kiemlobben 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 

De maand maart eindigde met zijn typische ‘Maartse buien’, en april begin straks met 
zijn ‘Aprilse grillen‘, laat ons hopen dat de weerspreuken dit niet al te letterlijk nemen                  
en dat iedereen straks kan verder werken … 

 


