methods fluctuated. In two trials the spraying to
deathmethodgave a verylowyield in comparison
withthereapingandbindingmethod,becausethe
periodon thefieldwas longandconsequentlythere
wasa greatblow outloss. Onaveragein alltrials

reapingandbindinggaveayieldof400 kg/ha more
thansprayingtodeath. Thequalityof theseedimproved whenthecrop wassprayedto death later.
Aninfluence ofthe harvestmethodonthequalityof
theseedwas notfound.

Gebruik van herbiciden bijdeteelt van teunisbloem
Useofherbicidesintheproduction ofeveningprimrose
P.M.Spoorenberg,PAGV

1. Inleidingendoelvanhetonderzoek
Bij de introductie van teunisbloem als nieuw gewas
in Nederland werd al direct de vraag gesteld naar
mogelijkheden om op een teelttechnisch en economisch aanvaardbare manier het onkruid te bestrijden. Naast de mogelijkheid van mechanische onkruidbestrijding tussen de rijen (rijenafstand is 50
cm) bleek er duidelijk behoefte aan ondersteuning
met herbiciden, mede vanwege de trage beginontwikkelingvan hetgewas.Metname indegewasrijis
mechanische onkruidbestrijding niet mogelijk,omdat
de rozetten van de teunisbloem geen aanaardende
bewerkingen verdragen. Naast het minder bedrijfszeker zijn van de mechanische onkruidbestrijding is
ookhetkostenaspect eenargumentomnaardemogelijkheden van chemische onkruidbestrijding te kijken. Doelvandit onderzoek was derhalve, om voor
deteeltvanteunisbloemenenkele herbicidentoegelaten te krijgen, om hiermee de perspectieven voor
deteelttevergroten. Inditverslagzalechter slechts
beknopt opdeopzet, resultaten enconclusiesingegaanworden,omdateind 1988ineenPAGV-verslag
hieraanuitgebreidaandachtgegevenzalworden.

2. Proefopzetenuitvoering
Doorzogenaamde schiftingvan herbicidenopveiligheidvoor hetgewasenvervolgens optimalisatievan
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de toepassing van de gunstig bevonden herbiciden
isgetracht te komentoteenaanbevelingvoortoelatingvan herbiciden.Hetonderzoek wasalgestart in
1981 op het CABO te Wageningen, waarna het in
1984 naar het PAGV is overgegaan. In tabel 76
staanalleherbicidenvermelddie indediverseproeven en proefjaren opgenomen waren. Indeze tabel
worden alleen de enkelvoudige toepassingen genoemd zonder doseringen. Sommige middelen zijn
echter ook onderzocht in combinatie met andere
herbiciden en/of in verschillende doseringen. In de
proeven zijn de plantaantallen endegewasgroei en
-ontwikkeling beoordeeld. Ook is gekeken naar de
effecten op onkruiden. Mede vanwege het ontbrekenvangeschikte oogsttechnieken isslechts inéén
onkruidbestrijdingsproef (in 1987) de opbrengst bepaald.

3.Resultaten
De meeste van de intabel 76 vermelde herbiciden
bleken te schadelijk voor teunisbloem. Herbiciden
die veilig bevonden en vervolgens toegelaten werden waren difenoxuron (Lironion), profam (diverse
merken) en pendimethalin (Stomp 330 EC). Dit zijn
alledriebodemherbicidendienahetzaaien(voorde
opkomst) vandeteunisbloemen toegepastdienente
worden. Later bleek uit de praktijk en uit proeven,
dat de toepassing van Lironion toch te veel risico

Tabel76. Herbiciden die enkelvoudig of incombinatie met andere herbiciden opgenomen waren indiverse proeven inteunisbloem.
Table76. Herbicides used alone or in combination with other herbicides in evening primrose
(Oenotheralamarckiana)in variousexperiments.
actieve stof (merknaam)

toepassing

asulam (Asulox)

nazaai
naopkomst
na opkomst
na opkomst
naopkomst

atrazin (Atrazin)
bentazon (Basagran)
broomfenoxim (Faneron)
carbeetamide (Legurame)
chloorprofam (CIPC)
chloorthal. (Dacthal)
chloridazon (Pyramin)
chloroxuron (Tenoran)
cyanazin (Bladex)
cycluron/chloorbufam (Alipur)
desmetryn (Semeron)
difenoxuron (Lironion)

nazaai
nazaai
nazaai
nazaai
na opkomst
nazaai
naopkomst
nazaai
nazaai

diquat/paraquat (Actor)

naopkomst
nazaai
naopkomst
na opkomst

ethofumesaat (Tramât)
fenmedifam (Betanal)
lenacil (Venzar)
linuron (Afalon)

nazaai
naopkomst
nazaai
nazaai

mecoprop (MCPP)
metamitron (Goltix)

naopkomst
nazaai
naopkomst
nazaai
naopkomst
nazaai
nazaai
nazaai

methabenzthiazuron (Tribunil
metobromuron (Patoran)
metribuzin (Sencor)
monolinuron (Aresin)
pendimethalin (Stomp)
profam (IPC)
propachloor (Ramrod)
simazin (Simazin)

nazaai
naopkomst
nazaai
na opkomst
nazaai
nazaai

1969 1981

1982

1983

x

1984 1985 1986 1987
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X

X

X

X

X
X

X

X
X
X

X
X

X

X
X
X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X
X
X
X

X

X
X
X

X
X

X
X
X

X

X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X

X
X

X

X

X
X
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voor het gewas meebracht, vooral indien dittekort
voor opkomst van het gewas gebruikt werd ofbij te
veel regen. De toelating van difenoxuron isdaarom
in een later stadium weer teruggetrokken. Hetmiddel pendimethalin bleek veelal prima te voldoen in
teunisbloem: veilig voor het gewas en met een goede werking tegen het onkruid. Ophumusrijke gronden echter wordt pendimethalin teveelaande grond
gebonden en isdewerking tegen het onkruidduidelijk onvoldoende. Opdeze humusrijke gronden bleek
profameen redelijk alternatief. Dewerkingtegenonkruidvan dit herbicide iszeker nietvoldoende, zodat
men hier nog moet aanvullen met mechanische onkruidbestrijding, omdat er geen herbiciden na opkomst zijn toegelaten. Naopkomst van hetgewas
bleken de herbiciden bentazon (Basagran) en metamitron (Goltix) het meeste perspectief te bieden,
maar deze zijn mede vanwege onduidelijkheid over
degewasveiligheid niettoegelaten.

4.Conclusies
Het beschreven onderzoek heeft uiteindelijk geresulteerd in de toelating van twee bodemherbiciden
(pendimethalin enprofam), dienahet zaaien (voor
de opkomst) van de teunisbloemen moeten worden
toegepast. Beide middelen bestrijden alleenkiemende onkruiden. Opdemeeste grondsoorten voldoet
pendimethalin prima qua gewasveiligheid en onkruidbestrijding. Eenmiddel alsprofam is dan niet
noodzakelijk, tenzij straatgras en/of ergveel veelknopigen voorkomen. Opgronden met veel humus
is alleen toepassing van profam mogelijk zinvol. In
het algemeen kan men dus redelijk het onkruid chemisch bestrijden,maar alleen preventief met eenbodemherbicide. De behoefte aan een curatief toepasbaar herbicide na opkomst van het gewas blijft
derhalve aanwezig,vooralophumusrijke gronden.
Vanwege desterk teruggelopen belangstelling voor
de teelt van teunisbloemen in Nederland isditonderzoek beëindigd.Opbasisvande beschikbaregegevens zal overlegd worden metindustrie en PD
over eventueletoelatingvan bentazon en/of metamitron naopkomst vanteunisbloemen.
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Summary
In 1981-1987several experiments were carried out
in order to find suitable herbicides forweed control
in evening primrose (Oenothera lamarckiana).
Mostly theevening primroses were annual selections, which were sown inspring and harvestedin
autumn of thesame year. In total 28 herbicides
were screened and tested alone orin mixture with
otherherbicides. Basedon theseexperiments three
herbicides were legislated in theNetherlands for
use in evening primrose: difenoxuron (Lironion),
pendimethalin (Stomp330 EC)andprofam (several
product names). Theseherbicides must be applied
on thesoil before emergence. Difenoxuron however showed tobetoo phytotoxic when used ona
wet soil andapplied tooshort before emergence.
Therefore, legislationofdifenoxuron wasredrawn.

Onsoils withanottoohighorganicmattercontent, gence weed control. However, there is a risk of
pendimethalin always controlled weeds well and yield reductionwhenappliedundercertaincondiwassafeforthecrop.However, onsoils withmore tions,whichmustbe evaluated firstbefore legislathan8%organicmatterpendimethalin isnot effec- tion eventuallycantakeplace,
tiveenough againstweeds. Onsuchsoilsonlypro- Because oftherowspacingof50cmtherestillisa
fam is suitable for usein eveningprimrose. There goodopportunityforsomepost-emergencemechanarestillnoherbicidesfoundsuitableandlegislated icalweedcontrolineveningprimrose,
for post-emergence application. From theexperimentshoweverbothbentazon(Basagran) andmetamitron (Goltix)show perspective for post-emer-
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