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Summary
In these threeyears of experiments for controlling
chocolatespot diseasetheinfectinglevel wasless
highthanit waswhentheexperiment wasplanned.
Weather and toa lesserextenttheincreasing area
of field beansare reasonsfor this effect. Accurate
local weatherforecasting and knowledge aboutthe
diseasemay allowpotential diseaseseveritytobe
predictedandwhetheran application offungicides is
necessary.

Ontwikkeling vansystemenvangedeelde toepassing van
onkruidbestrijdingsmiddeleninerwtenenveldbonen
Thedevelopment of systems of split application ofherbicides inpeas andfield beans
ing. K.H. Wijnholds,regionaalonderzoekerSIO
enir.A.Zweep,PAGV

Inleiding
De chemische onkruidbestrijding geeft in erwten en
veldbonen de nodige problemen. Het middelbentazon (onder andere Basagran) isinwaterwingebieden
reedsverboden. Doel van dit onderzoek is om nate
gaan of met een sterk verlaagde dosering en
frequenter spuiten (het zogenaamde Lage Doseringen Systeem) hetzelfde resultaat is te bereiken,
als bij het gangbare systeem. Daarnaast is onderzocht of er met andere niet in erwten en veldbonen
toegelaten middelen een goed resultaat is te bereiken zonder beschadiging van het gewas. Erwten
worden soms gebruikt als dekvrucht voor graszaadgewassen.Omhet effectvandechemischeonkruidbestrijdinginerwtenopdeondervruchtgrastebepalen,
isbijeendeelvandeproefveldbeemdgrasonderde
erwteningezaaid.Ditisalleengebeurdin1990en 1991.

Proefopzetenuitvoering
Bij het Lage Doseringen Systeem is meestal drie
keergespoten.Detijdstippenwarenalsvolgt:
- bijopkomstvanhetgewas
- bijeengewashoogtevan 3 - 5 cm
- bijeengewashoogtevan 7-12cm
Bijde normale doseringen is meestal twee keer ge-

spoten indegewasstadia 3-5cm en 7-12 cm.De
verschillende objecten zijn indrievoud aangelegd in
een praktijkperceel. Regelmatig in het groeiseizoen
zijndevelden beoordeeld oponkruidontwikkeling en
beschadiging van het gewas.Tevens is bij de oogst
de opbrengst per veldje bepaald. De beoordelingen
zijn samengevat in een eindbeoordeling voor het
onkruidbestrijdingsresultaat en voor beschadiging
van het gewas. De opbrengsten zijn gebruikt om
objecten met een te grote opbrengstderving te
schrappen uit de proef. Zodoende zijn de objecten
perjaar nogal veranderd, als gevolg van eenonvoldoende werking op onkruid, een te forse beschadiging van het gewas, of het niet aanwezig zijn van
enig perspectief voor eentoelating. In 1990isop 13
maart 10 kg veldbeemdgras per ha (ras Compact)
met de hand gezaaid, een dag voor de zaai van de
erwten. In 1991 is door omstandigheden pas op 5
april inplaatsvan 7maart, 10kgveldbeemdgras per
haonderdeerwtengezaaid;ditwaseenweeknade
eerstebespuiting.

Resultaten
Veldbonen
Beschrijvingvandeonkruidsituatie perjaar:
1988-perzikkruid, zwaluwtong, muur, melganze-
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Tabel82.Resultatenvandecombinaties inveldbonen,indejaren 1988,1989(weinigonkruid)en1990.
object

0.2 metribuzin*
0.5 bentazon
0.5 bentazon +
0.1 metribuzin *
1.0methabenzthiazuron*
0.5 bentazon +
0.5 methabenzthiazuron *
0.5 bentazon +
0.5 ethofumesaat*
0.5 bentazon +
0.75 cyanazin °
0.5 bentazon +
2.0 dinoseb
1.0bentazon +
3.0 ammoniumsulfaat*
2.0 Pulsar+
0.2 cyanazin °
1.0bentazon +
1.0metobromuron °
1.0bentazon +
0.5 linuron °
1.0bentazon +
0.5 monolinuron °
1.0bentazon +
2.0 dinoterb*
1.5methabenzthiazuron +
0.5 Exell*
4.0 DNOC-Na
2.0 bentazon +
4.0 dinoseb
0.5 bentazon +
0.5 metobromuron *
0.5 bentazon +
0.5 monolinuron °
2.0 dinoterb*
0.5 fenmedifam+
0.5 ethofumesaat +
0.5 metamitron +
0.5 olie*
0.5 bentazon +
0.5 ethofumesaat +
0.2 olie*
0.5 bentazon +
0.15Citowett*
1.0bentazon +
1.0ethofumesaat *
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Fusilade met Agral bij de objecten waarin ethofumesaat was verwerkt. Om dezelfde reden slechts
twee keer gespoten inplaatsvan degeplande drie keer.
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**

voet, massaal hennepnetel en sporadisch
waterpeperenvarkensgras.
1989- zeer weinig onkruid, als gevolg chemische
bestrijding met een afbrandmiddel voor opkomst inverband met niet kerendegrondbeweging.
1990-perzikkruid, melganzevoet, hennepnetel,
zwaluwtongenakkermunt.
Veldbonen zijn erg gevoelig voor schade in het
gewas. Het herstellingsvermogen is erg groot, het
gewaswordtdanechter nogalverlaat,watongunstig
is voor de afrijping. Van de toegelaten middelen is
alleen bentazon, eventueel in combinatie met Citowett veilig te gebruiken. Een Lage Doseringen
Systeem met dinoterb lijkt ook goed,hoewel er een
tijdelijke bladverbranding kanoptreden.Deopbrengsten zijn per veldje bepaald en een slechte waarderingvoor gewastolerantie laat zichvertalen ineen
gemiddeld lagereopbrengst.
Erwten

in stand van het gras tussen de behandelingen. De
eindbeoordeling, na de erwtenoogst in 1990 en
1991, is uitgevoerd door het geven vanstandcijfers,
vermeld in tabel 84. Voor de standcijfers van zowel
1990 als 1991 geldt dat 1 de slechtste en 10 de
beste stand weergeeft. Decijfers intabel 84 zijn de
gemiddeldenvandedrieherhalingen.
Allecombinaties zijndrie keergespoten,behalvede
objecten F,G en I die twee keer zijn gespoten. De
standvan hetveldbeemdgras was bijobject Azowel
in 1990 als 1991 redelijk goed. Deze behandeling
gaf ookvoor deerwten eengoed resultaat, meteen
goede opbrengst en een goede onkruidbestrijding.
De objecten Den Egaven in 1990 een goed en in
1991 een redelijk goed resultaat voor de erwten en
deonkruidbestrijding.Object Dgafookvoor hetgras
een goed resultaat, object Ewas iets minder goed
voor het gras, maar de verschillen waren klein. Bij
de objecten G t/m L was de stand van het gras
slecht. Deze objecten, behalve G, gaven ook voor
de erwten een opbrengstderving of een slechte
onkruidbestrijding.

Beschrijvingvandeonkruidsituatie perjaar:
1988- muur, melganzevoet, waterpeper, akkermunt,
haagwinde, massaal perzikkruid en sporadischzaluwtong.
1989- zwaluwtong, melganzevoet, kleefkruid, massaal perzikkruid en waterpeper en sporadisch
zwaluwtong,hennepnetelenakkerwinde.
1990- melganzevoet, perzikkruid, zwaluwtong, kleefkruid, hennepnetel en varkensgras; de
onkruiddrukwaslaag.
1991- melganzevoet, perzikkruid, muur en waterpeper;deonkruiddrukwasvrijlaag.
De gewastolerantie van erwten is erg groot. Lichte
schade indevorm van een tijdelijke geelverkleuring
en lichte bladverbranding is bij veel objecten waarneembaar. Vandetoegelaten middelen isbentazon,
in combinatie met Citowett, ethofumesaat, dinoterb
en methabenzthiozuron veilig te gebruiken. De
opbrengsten zijn per veldje bepaald en gaven
nauwelijks verschillen te zien als gevolg van de
bespuitingen.

Discussieenconclusie
Uit het onderzoek is gebleken dat erwten minder
gevoelig zijn dan veldbonen voor verschillende
(combinaties) van herbiciden. Gezien het brede
scala van onkruiden zal veelal een combinatie van
middelen, met bentazon als component nodig zijn.
De standcijfers voor het gras zijn laag, door de
droogte tijdens en na de oogst van de erwten. Als
beste voor het gras, de erwtenopbrengst en de
onkruidbestrijding komt object A naar voren; ook
object D lijkt aardig goed. In het algemeen kan
worden geconstateerd, dat de objecten die voor het
veldbeemdgras goed lijken ook voor de erwtenopbrengst en de onkruidbestrijding goed naar voren
komen. Wel moet er rekening mee worden gehouden dat de conclusies voor het veldbeemdgras
gebaseerd zijn op proeven gedurende slechts twee
jaar.

Samenvatting veldbeemdgras
Resultaten veldbeemdgras
In 1990was er voor de erwtenoogst weinig verschil

Bij een deel van de erwtenproef is in 1990 en 1991
veldbeemdgras onder de erwten gezaaid. De stand
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Tabel83.Resultaten vandecombinaties inerwten,indejaren 1988, 1989, 1990en 1991.
object

aantal

onkruidbestrijding

gewastolerantie

bespuitingen 1988 1989 1990 1991 1988 1989 19901991
0.5 bentazon +
0.5 methabenzthiazuron
0.5 bentazon +
0.5 ethofumesaat
0.5 bentazon +
0.5 ethofumesaat +
0.2 olie
0.5 bentazon +
0.15Citowett
0.5 bentazon +
1.0dinoterb
0.2 metribuzin*
0.5 bentazon
0.5 bentazon +
0.1 metribuzin*
1.0 methabenzthiazuron
0.5 bentazon +
0.75 cyanazin °
0.5 bentazon +
2.0 dinoseb
1.0bentazon +
3.0 ammoniumsulfaat*
2.0 Pulsar +
0.2 cyanazin °
1.0bentazon +
1.0metobromuron °
1.0bentazon +
0.5 linuron*
1.0bentazon +
0.5 monolinuron °
1.0bentazon +
2.0 dinoterb
1.5methabenzthiazuron +
0.5 Exell
DNOC-Na*
2.0 bentazon +
4.0 dinoseb
2.0 Bas.57201 H*
2.0 dinoterb
0.5 fenmedifam+
0.5 ethofumesaat +
0.5 metamitron+
0.5 olie*
1.0bentazon +
1.0ethofumesaat
0.5 bentazon +
0.5 cyanazin °
0.5 Basaforte *
0.5 methabenzthiazuron +
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object

aantal
bespuitingen 1988

0.5 ethofumesaat*
1.0methabenzthiazuron +
1.0dinoterb*
2.0 bentazon +
1.0cyanazin °
2.0 methabenzthiazuron
2.0 methabenzthiazuron +
2.0 bentazon +
2.0 methabenzthiazuron
0.5 methabenzthiazuron +
0.15 Citowett*
1.0bentazon +
1.0 methabenzthiazuron
1.25fenmedifam/
desmedifam/
ethofumesaat *
2.0 fenmedifam/
ethofumesaat *

onkruidbestrijding
1989 1990 1991
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+ = positief en -= negatief.
* = niettoegelaten middelen (combinaties).
0
= middelen toegelaten nazaaien,dus niet over hetgewas.
Deoverige middelen (combinaties) zijntoegelaten over hetgewas.
Tabel84.Stand van het veldbeemdgras. Gemiddelde van de drie herhalingen. Beoordelingen op 5
september 1990en28augustus 1991.
object middelencombinatie
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

0,5 bentazon +0,5 methabenzthiazuron
0,5 bentazon +0,5 ethofumesaat *
0,5 bentazon +0,5 ethofumesaat * +0,2 olie
0,5 bentazon +0,15 Citowett
0,5 bentazon + 1,0dinoterb
1,0bentazon +1,0 methabenzthiazuron
1,0bentazon +1,0ethofumesaat
2,0 dinoterb
2,0 methabenzthiazuron
0,5 methabenzthiazuron +0,15 Citowett
1,25ethofumesaat/desmedifam/fenmedifam*
2,0 ethofumesaat/fenmedifam*

1990

1991

4,3
2,7
3,7
4,3
3,7
4,0
3,3
3,0
3,3
2,7

5,0
4,0
4,0
4,0
4,3

1,7
2,3

* = Niet toegelaten inveldbeemdgras.

van hetveldbeemgras was door dedroogte matig.
De behandelingen dieeengoede erwtenstand en
onkruidbestrijding gaven,gaven inhet algemeen ook
een redelijke standvan het veldbeemdgras.
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Summary
Smoothstalked meadowgrasswassown underpeas
in a part of the experiment in peas, in 1990 and
1991. Thecondition of thegrass wasnot so good
because of the drought. Thetreatments that gave
good results for thepeas and weed control also
gave reasonable results for the smooth stalked
meadowgrass.
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Chemischeonkruidbestrijdingnaopkomstinerwten
Chemicalcontrolofweeds inpeas
A.H.J.Rops,ROCDeKandelaarening.K.Hindriks,ROCProf.dr.J.M.van Bemmelenhoeve

Naast de onkruidbestrijdingsmogelijkheden van de
middelen is gelet op de schade c.q. eventuele
opbrengstderving.
Tevens isgekeken naar heteffect vandemiddelen
op eengraszaadgewas datals ondervrucht is gezaaid. De resultaten hiervan zullen in het tweede
gedeelte vanditverslagworden besproken.

Voor chemische onkruidbestrijding na opkomst in
erwten isnogeenbeperkt aantal middelen beschikbaar. Dewerking vandeze middelen bijafzonderlijk
gebruik valt vaak tegen. Daarom is in onderzoek
nagegaan ofeen combinatie van middelen en/ofeen
tweedelige bespuiting meteenhalve dosering na de
opkomst vandeerwten perspectieven zou hebben.

Tabel 85. Gegevens van percelen en gewas in de onderzoekjaren op de Prof.dr. J.M. van Bemmelenhoeve en De Kandelaar.
De Kandelaar

Van Bemmelenhoeve

% afslibbaar
% organische stof
voorvrucht
erwtenras
zaaidatum
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1998

1990

1991

1989

1990

1991

31
2,7
s.bieten
Ascona
11april

32
2,8
s.bieten
Solara
2 april

24
2,8
s.bieten
Ascona
29 maart

59
3,8
w.tarwe
Alouette
5 mei

64
3,7
s.bieten
Alouette
6 april

52
3,6
s.bieten
Nina
29 april

