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Erwtentelers beschikken over een zeer ruim aanbod van fungiciden, voldoende
insecticiden en een beperkt aanbod herbiciden om hun teelt te beschermen. Een
kwalitatief gewas telen is dus zeer goed mogelijk. De voornaamste bedreigingen zijn
duiven, kraaien en enkele dagen tropisch weer tijdens de bloei. – Geert Verhiest, Sanac Fyto
Belangrijkste belagers
Niet de volwassen bladrandkever, maar de
larven van deze snuitkever veroorzaken
schade aan het gewas. De kevers verraden
hun aanwezigheid door hun typische
schadebeeld: bladranden met gekartelde
vraat. Zodra je deze symptomen opmerkt,
zijn de kevers al actief en zullen ze hun
eitjes afleggen. De pootloze larven met
een bruine kop vreten nadien aan de
stikstoffixerende wortelknobbeltjes en
later ook aan de wortels. Het vreten kan
dus een stikstofgebrek veroorzaken, maar
verzwakt ook de erwtenplantjes. Omdat de
larven onbereikbaar zijn, moet je de
volwassen kevers bestrijden om te
verhinderen dat er eitjes worden afgelegd.
Erwtenbladluizen en groene perzikluizen
kunnen zich heel snel koloniseren in
erwten: één gevleugelde luis kan na een
week al een hele kolonie ongevleugelde
nakomelingen hebben verwekt. Als
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Houtduiven, de grootste bedreiging

Sommige erwtentelers besloten erwten te
schrappen uit hun teeltplan wegens te veel
overlast en schade veroorzaakt door
houtduiven. In het vroege voorjaar zijn
erwten vaak het eerste ‘gezonde’ voedselaanbod voor houtduiven. Meestal is hun
drang naar jonge erwtenplantjes groter
dan hun schrik voor afweersystemen,
zoals vogelverschrikkers, linten en
imitatieroofvogels. Een goede verstandhouding met een jager is dan ook van het
allergrootste belang …
Enkele duiven kunnen een gewas veel
opbrengst kosten want wanneer het
centrale groeipunt afgepikt wordt, moet
het gewas nieuwe zijscheuten vormen en
komt de bloei en peulvulling van de
aangetaste planten veel later ten opzichte
van de onaangetaste planten. Er mag dus
niet te laat geoogst worden, anders
worden de erwten te hard.
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bladluizen in een jong gewasstadium
voorkomen, is de kans op virusoverdracht
reëel. Enkele jaren geleden leidden
virusziekten die werden overgedragen
door bladluizen tot zware opbrengstver
liezen in de teelt. Vermoedelijk was pea
enation mosaic (erwtenenatiemozaïekvirus)
toen de grote boosdoener. In een later
stadium veroorzaken bladluizen zuigschade, groeiremming en groeischade aan de
peulen. Het is zeker aangeraden om
groene bloemknoppen te controleren op
de aanwezigheid van bladluizen. Kleine
groene luisjes tussen de groene bloemknoppen merk je immers niet steeds op.
De erwtenpeulboorder is de larve van een
klein vlindertje. De eerste vlinders
verschijnen in het begin van de bloeiperiode. De vlinders leggen hun eitjes af op de
jonge peulen of op de bladeren. De rupsjes
dringen vervolgens de peulen binnen en
vreten aan de zaden, met wormstekigheid
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Tips om je erwten
te beschermen

Insectenbestrijding
Veel industrie-erwten zullen dit jaar
gezaaid worden met een zaadbehandeling
volgens het FarMore DI400-concept.
Daarbij staat D voor disease (ziekte), I voor
insecticide en 400 voor 4 werkzame
stoffen. Drie fungiciden beschermen de

Tabel 1 Erkende insecticiden en hun werkingsgraad – Bron: Sanac Fyto 2012
Middel

Dosis

Aantal toepassingen

Wachttijd

Werkingsgraad tegen
Bladrandkever

+++

++

-

:

0,4 l

2

1 week

+

Okapi

1,25 l

2

1 week

++

Pyrethroïden1

2

1 week

+++

+

Pirimor

0,4 kg

2

1 week

-

+++ = zeer goede werking, ++ = goede werking, + = onvoldoende werking, - = geen werking

Veilig

++(+)

-

Tijdelijk effect is mogelijk2

+++

+++

Onveilig

+++

+++

Onveilig

+++

-

Veilig

ht
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Een volwassen
lieveheersbeestje kan
ongeveer 100 bladluizen
per dag opeten.

Nuttige insecten

Bo

2 De populatie nuttigen herstelt zich snel

eters. Volgens entomologen kunnen larven
in een maand 200
tot 600 bladluizen wegwerken.
Wie een gewas grondig controleert, heeft
ook een grote kans dat hij de larven van de

Erwtenpeulboorder

er

1 Erkende pyrethroïden: Decis (Patriot), Karate, Fastac

Er zijn 6 herbiciden om onkruiden te
bestrijden. Slechts 2 daarvan (bentazon en
MCPB) zijn de enige correctiemogelijk
heden na de opkomst van het gewas. Hun
werkingsspectrum is beperkt. Enkele

en

Zaadcoating Cruiser
Biscaya

Bladluizen

Onkruidbestrijding

© Geert Verhiest

Er bestaan heel wat insecten die blad
luizen graag ‘nuttigen’. Het meest bekende
insect is ongetwijfeld het lieveheersbeestje. Een volwassen exemplaar kan ongeveer
100 bladluizen per dag opeten. Vooral de
zwangere vrouwtjes zijn erg roofzuchtig,
maar ook de larven zijn gulzige bladluis

van bladrandkevers. Zodra je bladluizen
waarneemt, moet je snel ingrijpen. Tijdens
de bloei zijn vlinders of rupsen van de
erwtenpeulboorder uit den boze. Tabel 1
toont een overzicht van de insecticiden die
werkzaam zijn tegen de vernoemde
belagers.

nd

Nuttige insecten

oplossing en de bezoekende bijen.
’s Avonds worden de stampers en het
stuifmeel ook minder geraakt, omdat de
bloemen zich dan meer sluiten. Gebruik
bij voorkeur geen pyrethroïden als er veel
bijen voorkomen.

bo

tot gevolg. Om dit te voorkomen, moet je
de rupsjes bestrijden voor ze de peulen
binnendringen. Zodra ze de peul zijn
binnengedrongen, is er namelijk geen
bestrijding meer mogelijk.
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zweefvlieg opmerkt. Deze pootloze larven
zien eruit als doorzichtige vuilwitte
wormpjes; zelfs de ingewanden zijn
zichtbaar. Tijdens hun leven kunnen ze tot
500 bladluizen consumeren. Andere
nuttige insecten, zoals de gaasvliegen en
sluipwespjes, worden minder vaak ‘gespot’
in erwten.
Pyrethroïde-insecticiden, maar ook een
middel zoals Okapi, doden nuttige
insecten. Pirimor is veilig voor lieveheersbeestjes, maar soms nadelig voor larven
van de zweefvlieg.
Tijdens de bloei van erwten komen bijen
vaak op bezoek. Spuit de insecticiden
daarom pas ’s avonds laat, wanneer het
bijenvolkje slaapt, zodat er geen rechtstreeks contact is tussen de spuit

Bij valse meeldauw is aan de onderzijde van de bladeren een grauwgrijs schimmelpluis zichtbaar.

jonge kiemplantjes tegen valse meeldauw,
anthracnose (vlekkenziekte) en kiemschimmels. De vierde werkzame stof is
thiametoxam, een sterk systemisch
insecticide dat erwten in een jong stadium
vrijhoudt van de bladrandkever, virusoverdragende bladluizen en andere insecten.
Het insecticide blijft zijn kracht houden tot
aan de bloei. Daarna moet het gewas
verder worden gecontroleerd.
Gebruik je geen zaadontsmetting met
Cruiser 350FS, controleer dan het gewas
tijdens de opkomst op de aanwezigheid
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onkruiden kunnen in de na-opkomst niet
meer worden bestreden: varkensgras,
bingelkruid, paarse dovenetel, duiven
kervel en ereprijs. Deze onkruiden zijn wel
gevoelig voor enkele bodemherbiciden die
worden toegepast voor de opkomst van het
gewas. Het is dus zeer belangrijk om een
goede vooropkomstbehandeling te kiezen,
in functie van de te verwachten
onkruidflora.
Centium, Linuron en Stomp Aqua zijn de
basisherbiciden na de zaai. Het inwerken
van Bonalan voor het zaaien wordt zelden
groenten | vollegrond • 23

pythium, fusarium, rhizoctonia en
phoma.
Vooral onder koele en vochtige omstandigheden kan het gewas worden aangetast
door valse meeldauw. Aan de bovenzijde
van de bladeren verschijnen er gele
vlekken en aan de onderzijde is een
grauwgrijs schimmelpluis zichtbaar. Later
worden ook de overige plantendelen
aangetast en kunnen zelfs de peulen met
een schimmelpluis worden bedekt.

gewas. Spuit dus de combinatie Basagran
SG 0,6 à 1,1 kg + Butizyl 1 à 1,5 l op een
afgehard gewas of op een witdrogende
grond. Bij koud weer spuit je best tijdens
de warmste uren van de dag, bij zeer
warm weer is behandelen tijdens de
koelste uren van de dag aan te raden.

Belangrijkste ziekten
Op percelen waar je regelmatig teelt,
merk je vaak later in het groeiseizoen

Tabel 2 Erkende fungiciden en hun werkingsgraad - Bron: Sanac Fyto 2012
Dosis

Acrobat WG

2 kg

Aantal toepassingen
2

Wachttijd (weken)
3

Werkingsgraad tegen
Valse meeldauw

Anthracnose

Botrytis

Witziekte

+++

++

-

-

Bravo

3l

2

2

++

+++

Cantus

1 kg

2 per jaar

1

+

+

Curzate WP

2,5 kg

1

2

+++

++

Ortiva

1l

1

2

+

+++

1,5 l

1

Bloei

-

1 kg

2

2

+

Topsin M SC

1,6 l

2

2

-

Spuitzwavel

5 kg

-

Geen

-

+++

-

-

+

+

+++

-

+++

+(+)

+

++

++

-

-

++(+)
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een gewas met weinig groeikracht. Als je
zwakke of vergeelde planten uittrekt, zie
je wortelrot of ontbreken er zijwortels.
De oorzaak is vaak een aantasting door
aphanomyces. Deze schimmel is
grondgebonden en alleen een ruime
vruchtafwisseling kan de schade die hij
veroorzaakt beperken. Andere voetziekten die vaak voorkomen bij slechte
zaaiomstandigheden zijn onder meer

ht

wanneer er veel regen valt tijdens de
opkomst.
Vanaf 5 cm gewashoogte kan je met een
na-opkomstcorrectie starten. Hoewel
Basagran SG een selectief middel is in
erwten, moeten we er toch wel rekening
mee houden dat ze er bij koud en nat weer
gevoeliger voor zijn. Vaak zien we na een
behandeling bij dergelijke weersomstandigheden een sterk vergeeld en geremd

-

+

er

+++ = zeer goede werking, ++ = goede werking, + = onvoldoende werking, - = geen werking

+

++

+++

en

Rovral SC
Switch

bo

Middel

nd

of nooit toegepast, maar kan zinvol zijn
indien er veel varkensgras wordt verwacht.
In de praktijk kiezen telers voor een
twee- of een drieledige combinatie. De
combinaties Centium 0,2 l + Linuron 0,35 à
0,5 l of Centium 0,2 l + Stomp Aqua 1,5 à
2 l worden het meest gebruikt, maar een
drieledige combinatie raakt steeds meer
ingeburgerd: Centium 0,2 l + Linuron 0,35
à 0,5 l + Stomp Aqua 1 à 1,5 l. De meest
effectieve component is Linuron, zeker

Zodra de eerste bloemblaadjes beginnen
te vallen, kan er een infectie met peulrot of
botrytis plaatsvinden. De schimmel dringt
dan de plant binnen. Onder natte weersomstandigheden blijven die afgevallen
bloemblaadjes meestal kleven en beginnen ze te rotten. Zo vormen ze de eerste
infectiebron die het gewas aantasten,
afhankelijk van de gewasdichtheid en de
weersomstandigheden.
Warm en droog weer bevordert de
ontwikkeling van echte meeldauw of
witziekte. Bij een ernstige aantasting
worden zowel de bladeren als de peulen
bedekt met een wit poederpluis. Meestal
komen deze symptomen pas laat voor.

Ziektebestrijding
Het aanbod van fungiciden in erwten is
voldoende groot om alle blad- en peulziekten te kunnen behandelen. Vanaf 25 cm
gewashoogte moet je het gewas controleren op de aanwezigheid van valse meeldauw en anthracnose. Tijdens de bloei zijn
botrytis en sclerotinia gevaarlijk en na de
bloei kan witziekte voorkomen. Tabel 2
toont de werkingsgraad van de belangrijkste fungiciden. n

Bladluizen veroorzaken zuigschade, groeiremming en groeischade aan de peulen.
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