KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT TOT VERBETERING VAN DE BIET VZW
Molenstraat 45, B-3300 Tienen – F. +32 16 820468 – info@kbivb.be – www.irbab-kbivb.be

Speciaal nummer
cichorei
P V B C – P R O G R A M M A V O O R L I C H T I N G B I E T C I C H O R E I , I N H E T K A D E R VA N D E P R A K T I J K C E N T R A
Rubriek opgesteld en medegedeeld onder de verantwoordelijkheid van het KBIVB, J.-P. Vandergeten Directeur KBIVB, met de financiële steun van de Vlaamse overheid.

Omhuld zaad van industriële cichorei onder de loep
I INNSSTTIITTUUTT RR OOYY AA L B E L G E P O U R L’
L ’ AABruno
M ÉÉ LLIHuyghebaert
IOORRAATTI IOONN(CRA-W),
ERRAAV VE E A(KBIVB-IRBAB)
AS SB BL L
M
DDEE LLAABarbara
BBEETTTTEManderyck
Molenstraat 45,
45,B-3300
B-3300Tienen
Tienen (Tirlemont)
(Tirlemont) –– F.F.+32
+32 16
16 820468
820468 –– info@irbab.be
info@irbab.be –– www.irbab-kbivb.be
www.irbab-kbivb.be
Molenstraat
Valsensoren
Alvorens te worden verdeeld aan de planters en op de velden te worden
gezaaid, ondergaat het zaad van industriële cichorei talrijke testen om een
aantal parameters zoals kaliber, kieming en verzaaibaarheid te verifiëren.
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Deze laatste parameter wordt geëvalueerd door de Eenheid Machinisme en
landbouwkundige Infrastructuur van het CRA-W, waardoor elk afwijkend
gedrag van een zaadlot tijdens het zaaien wordt geïdentificeerd : regelmatigheid van de zaai, breuken, missers, dubbels, …

Uitwerping

De zaai van omhuld zaad wordt gesimuleerd met verschillende modellen
van zaaimachines. Een testbank werd speciaal ontwikkeld om de verzaaibaarheidsproeven uit te voeren. Ze bestaat uit een constructie waarop het
zaaielement bevestigd wordt met zijn aandrijfsysteem en een meetinstrument. De Pstructuur
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dus verschillende mechanische of pneumatische zaaielementen ontvangen.
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De electrische aandrijfmotor is uitgerust met een frequentieregelaar voor
het instellen van de rotatiesnelheid van het zaaielement. Deze werd afgesteld om normaal een afstand van 10 cm tussen de zaden te bereiken aan
een theoretische snelheid van 4 km/u.

Impact

Recuperatie

L’utilisation des bâches TOPTEX®
Zaaibank

Le produit et son historique
La bâche TOPTEX® est un produit fabriqué par la Royal Ten Cate, société spécialisée
dans différents produits dont les géotextiles. Cette société compte trois sites de production et a son siège à Almelo aux Pays-Bas. Les bâches TOPTEX® sont fabriquées

van het
dans le site de production de Ten Cate Geosynthetics Aandrijfsysteem
en Autriche.
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Le TOPTEX® est importé en Belgique par la société PYPE sprl. Il est utilisé en Europe
depuis 1990 et a été introduit en Belgique en 2000. Jusqu’à présent, le produit a été
utilisé à faible échelle (0,2% de la surface betteravière sur base annuelle). Au cours
de ces années, l’IRBAB a effectué quelques essais ponctuels en vue d’analyser l’im-
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Photo 1. Bâche TOPTEX® xée sur le tas de betteraves à l’aide de sacs remplis

ont une base plus large, les 16m doivent être placés dans le sens de la largeur. Si la
bâche dépasse la base du tas, replier le surplus sur la base du tas. Ceci renforcera la
protection à la base du tas.
Afstand in cm
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De tweede grafiek toont een zaai van minder goede kwaliteit :
- hoewel gecentreerd op de gewenste afstand (± 10 cm), was de verdeling
zeer verspreid (standaardafwijking van de afstanden is 1,9 cm) en de
zaaikwaliteitsindex was lager (86%); dit wijst op een zeer onregelmatige
zaai,
- de indexen van missers (8,5%) en dubbels (5,2%) waren uiterst hoog;
dit zou een nadelige invloed kunnen hebben op de opbrengst van de teelt.

Omhulling met nog
levensvatbaar zaad

Frequentie

Verspreide verdeling,
onregelmatige zaai
Veel dubbels
(5,2 %)

Veel missers
(8,5 %)

Omhulling zonder zaad

Afstand in cm

Het breken is een ander fenomeen dat waargenomen kan worden tijdens
de proeven. Het wordt veroorzaakt door een te broze omhulling, een specifieke incompatibiliteit zaden/zaaimachine of slijtage van de zaaimachine
zelf (selector, schijf, uitwerper, …). Om deze laatste mogelijkheid te controleren, worden de zaadloten eveneens getest op een versleten zaaielement.

Het doel van de verzaaibaarheidstest is om elk zaadlot te testen op verschillende zaaimachines representatief voor de meest gebruikte zaaimachines. Zo worden afwijkingen (onregelmatige zaai, missers, dubbels,
breuken) snel vastgesteld, wat toelaat te reageren vóór het aanleggen van
de teelt. Deze specifieke testen maken deel uit van een algemene kwaliteitsdoelstelling om een goede inplanting van de teelt vanaf de zaai te
verzekeren voor alle loonwerkers en planters.

Onkruidbestrijding in cichorei: nieuwigheden
Barbara Manderyck (vzw KBIVB - IRBAB asbl)

In de cichoreiteelt zijn er heel wat nieuwigheden op het vlak van onkruidbestrijding. Zo zijn er een aantal belangrijke wijzigingen op het vlak van de pro‐
ducten erkend in de cichoreiteelt. Daarnaast is er vrij recent een nieuw cichoreiras op de markt gekomen, Chrysolite, dat tolerant is voor Safari, het enige
sulfonylureum (ALS) herbicide erkend in de cichoreiteelt. Dit Chrysolite ras dat ontwikkeld is door de veredelaar Florimond‐Desprez S.A. en de technologie
die erin verwerkt is kan de manier waarop we aan onkruidbestrijding doen in de cichoreiteelt op een indrukwekkende manier wijzigen. Maar met iedere
nieuwe technologie die zijn intrede doet zijn er naast poten�ële voordelen ook nieuwe uitdagingen en nieuwe poten�ële moeilijkheden. Om deze redenen
dit ar�kel. We wensen u te informeren over wat we�elijk kan en mag qua onkruidbestrijding in cichoreiteelt en hoe het in de toekomst kan zijn.

Belangrijke wijzigingen in erkenningen in de cichoreiteelt

Zijn sulfonylureum of ALS tolerante cichoreirassen de toekomst?

In België komt er veel melganzevoet en melde voor in de streken waar cichorei
wordt geteeld. Het belangrijkste wapen om tegen melganzevoet en melde te strij‐
den is het inwerken van Bonalan voor de zaai van de cichorei. Bonalan is het enige
product dat erkend is in België dat zo goed werkt tegen deze onkruiden, mits de
inwerking van dit product, dat zeer snel a�reekt onder invloed van licht, met de
nodige zorg gebeurt. De toepassing van Bonalan was erkend aan een dosis van
9 l/ha.

In januari 2011 verscheen in de Bietplanter reeds een ar�kel met de naam “Een
Druk proe�aar voor de cichoreiteelt!” waarin over de toen nog nieuwe evolu�e in
de cichoreiteelt, het op de markt komen van een sulfonylureum tolerante of ALS
tolerante cichoreiras Chrysolite gesproken werd. U kan via deze link het ar�kel lezen
op onze website: h�p://www.irbab‐kbivb.be/nl/publica�ons/chicory/chicory/
index.php.
In dit ar�kel is beschreven hoe dit ras en deze technologie ontwikkeld werd. Dit ras
is tolerant aan Sulfonylurea herbiciden (SU), deze maken een grote groep herbiciden
uit en ze werken tegen een brede waaier aan onkruiden. In België is Safari op basis
van triusulfuron methyl het enige sulfonylureum herbicide dat is toegelaten in de
cichoreiteelt, en het is een onmisbaar onderdeel van de onkruidbestrijding. De SU
maken deel uit van de ALS herbiciden, zij verhinderen de eiwitsynthese in de plan‐
ten door het ALS enzyme (Aceto Lactase Synthase) in zijn werking te verstoren. An‐
dere teelten zoals de granen steunen, wat betre� hun onkruidbestrijding, ook sterk
op ALS herbiciden.
De mogelijke voordelen zijn duidelijk: een toleran�e van de cichorei kan de onkruid‐
bestrijding makkelijker maken doordat er met ALS herbiciden vroeger kan worden
behandeld aan hogere dosissen zonder schade te berokkenen aan de teelt. Er zijn
een aantal ALS herbiciden die niet selec�ef zijn voor klassieke cichorei die een inte‐
ressant werkingsspectrum hebben. Dit zou een mogelijke oplossing zijn voor pro‐
bleemonkruiden, percelen en situa�es. Momenteel zijn er in België geen andere ALS
herbiciden erkend in de cichoreiteelt en het werkingspectrum van Safari is niet vol‐
ledig genoeg om enkel Safari te gebruiken.
Er zijn echter ook mogelijke nadelen. Bij het rooien van cichorei blijven steeds stuk‐
ken wortel in het veld die opslag veroorzaken in volgteelten zoals granen. Momen‐
teel zijn er onvoldoende herbiciden erkend in de graanteelt in België die de opslag
van ALS tolerante cichorei goed bestrijden. Alleen producten op basis van groei‐
stoﬀen (o.a. uroxypyr) kunnen een bestrijdingseﬀect hebben maar omdat ze maar
in een beperkte periode toegepast kunnen worden in de granen, is het te verwach‐
ten eﬀect onvoldoende. Momenteel kunt u enkel het rooien van uw cichorei zo
goed mogelijk verzorgen om de opslag te beperken en werken met een aantal ge‐
deeltelijke oplossingen ter bestrijding van de opslag in granen. Andere risico’s zijn
mogelijke resisten�evorming in onkruiden door het eenzijdige gebruik van ALS her‐
biciden doorheen de rota�e.
Dus vooraleer de voordelen van deze technologie te benu�en is het primordiaal dat
antwoorden worden ontwikkeld op de vraag : hoe kunnen we deze technologie best
toepassen om er op lange termijn de voordelen van te hebben?
We werken er binnen het PVBC ac�ef aan om gepaste schema’s en oplossingen te
ontwikkelen voor het probleem van opslag in volgteelten.
Vooraleer dit gerealiseerd is, lijkt het ons niet aangewezen om deze rassen op grote
schaal te telen.

Vanaf het teeltseizoen 2013 mag maar 8 l/ha Bonalan meer toegepast
worden.

Meer details over de erkenning van Bonalan en andere selec�eve herbiciden erkend
in de cichoreiteelt kunt u vinden op de volgende pagina. Op deze pagina (ook jaar‐
lijks aangepast te vinden op de website van het KBIVB) zijn alle erkenningen van
herbiciden zoals vermeld op Fytoweb op datum van 7 maart 2013 overgenomen.
Voor de meest actuele versie kan u steeds www.fytoweb.fgov.be raadplegen.
Binnen het PVBC (Programma Voorlich�ng Biet Cichorei) een onderdeel van het
KBIVB, is er ook een werkgroep Fyto cichorei ac�ef. Deze werkgroep id een samen‐
werking tussen overheid, industrie en planters en zet zich in om voor u de beste
oplossingen aan te bieden wat betre� onkruidbestrijding in de cichoreiteelt.
Zo werd er reeds meerdere jaren gewerkt aan het beproeven van de toepassing van
C.I.P.C. in na‐opkomst om zo extra oplossingen te bieden tegen bingelkruid en mel‐
ganzevoet in na‐opkomst.
Voor het seizoen 2013 is er een erkenning van C.I.P.C in na‐opkomstbehandelingen
in cichorei. De erkenning hee� een aantal beperkingen en is niet geldig voor alle
producten op basis van chloorprofam. Momenteel is de erkenning enkel geldig voor
het product Intruder, waarbij er slechts max. 4 toepassingen van max. 0.5l/ha toege‐
laten zijn in na‐opkomst. Het product mag volgens de erkenning ook niet gemengd
worden met andere producten. Er zal met alle partners van de groep Fyto cichorei,
de overheid en de gewasbeschermingsrma’s samengewerkt worden om deze be‐
perkingen aan te passen.
Een andere aanpassing aan de erkenningen is voor de dosis Fron�er Elite, die mag
gebruikt worden. De dosis was voorheen beperkt tot 1 l/ha. Vanaf het teeltseizoen
2013 mag 1.4 l/ha Fron�er Elite gebruikt worden. Twee grassenmiddelen Aramo en
Tanagra (eveneens van de rma BASF) zijn erkend in de cichoreiteelt.
Als laatste herinneren wij u eraan dat de ac�eve stof asulam niet meer erkend is in
Europa. In België mag geen Asulox (en andere producten met asulam)
meer gebruikt en verkocht worden in het teeltseizoen 2013.
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