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In boontjes bestrijd je onkruiden het best in meerdere werkgangen:
een behandeling met bodemherbicide(n) voor de opkomst
en 1 à 2 correcties na de opkomst. Zwarte nachtschade en
doornappel worden door de afnemers niet getolereerd.

co

Onkruid bestrijden
in boontjes
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Gewasbescherming

Voor de zaai

Om de oogst beter te kunnen spreiden, worden bonen op regelmatige
tijdstippen gezaaid in de periode van half mei tot half juli. Voor de
diepvriesindustrie is het telkens een logistieke uitdaging om een
volledig areaal te zaaien en te oogsten, want tijdens de bonenoogst
moeten ze ook nog andere groenten verwerken. Lokale stortbuien
hebben de afgelopen weken opnieuw enkele regio’s onder water gezet,
regio’s waar ook veel bonen geteeld worden. De uiterste zaaidatum is
meestal 10 juli, al werd die al vaak verschoven naar 20 juli.

Bonalan op percelen met veel
onkruid

nd

Omdat Bonalan vluchtig is, moet je het
inwerken voordat je de bonen zaait. Bij
temperaturen boven 20 °C gebeurt dat
liefst ’s avonds, zo snel mogelijk na de
toepassing. Bij overtrokken, koeler
weer kan je het ook overdag doen en
heb je dus meer tijd ervoor. Doordat
het ingewerkt wordt, blijft Bonalan ook
in drogere omstandigheden werkzaam.
Het middel werkt ook 2 à 3 maanden
na, waardoor je het eventueel al enkele
dagen voor de zaai kunt inwerken en je
het werk beter kunt spreiden.

Tabel 1. Middelen tegen breedbladige onkruiden
Middel

Dosis etiket

Praktijkdosering

8l

6à8l

Centium

0,25 l

0,125 à 0,2 l

Dual Gold

1l

0,4 à 0,5 l

Frontier Elite

0,5 l

0,35 à 0,4 l

Wachttijd

Aantal toepassingen

Voor zaai
Bonalan

1
1
1
1

Bo

Na opkomst

er

Na zaai
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Geert Verhiest, Sanac Fyto

Basagran SG

1,1 kg

Benta480, Troy480 …

2l

40 dagen

Corum

1,25 l

1,25 l + Dash 0,625 l

Ethofumesaat 500 g/l

1l

0,2 à 0,4 l

Ethofumesaat 200 g/l

2,5 l

0,5 à 1 l

Frontier Elite

0,5 l

fractioneren

Na zaai kiezen we meestal voor de
combinatie van 150 à 200 ml Centium
0,15 l met 0,5 l Dual Gold of 0,4 l Frontier Elite. In uitzonderlijke gevallen kan
je ook alleen Centium 0,25 l gebruiken
wanneer je veel varkensgras verwacht.
Wanneer kort na zaai onweer dreigt,
doe je er goed aan om een ‘voorzichtige
dosering’ te gebruiken, want bij veel
neerslag tijdens de opkomst is de kans
op gewasschade het grootst. De zeer
jonge kiemblaadjes zijn op dat ogenblik
nog in de grond geplakt en ze verbranden bij rechtstreeks contact met de
herbiciden.

ht

fractioneren

0,2 à 0,4 l

fractioneren
fractioneren
1
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Basagran SG/Bentazon: max. 960 g bentazon/ha/12 maanden
Ethofumesaat 500 g/l: max. 1 kg ethofumesaat/ha/36 maanden
Frontier Elite is toegelaten na zaai en na de opkomst, slechts 1 toepassing per teelt

Na de opkomst
Tijdig starten met de correctie
© ©FOTO’S: GEERT VERHIEST

Bij veel regen tijdens de opkomst, kan je op lichtere grond veel fytotox zien.

Behandeling
na zaai

Wanneer een opgewarmde grond voldoende vocht bevat, zie je vaak al vijf
dagen na de zaai de eerste boontjes
opkomen. Maar ook het onkruid heeft
in een pas bewerkte grond slechts
enkele dagen nodig om te kiemen en in
die korte tijd hebben de herbiciden die ->
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Tabel 2. Werkingsgraad van
Basagran SG en Corum
Corum

G

G

Herderstasje

G

G

Kamille

G

G

Varkensgras

R

MG

Zwaluwtong

MG

MG

Perzikkruid

G

G
G

G

G

Voorbeeld van een correctie na de opkomst

Melganzenvoet

G

G

Start twee tot drie weken na de zaaidatum (T1). Na een week geef je al een tweede correctie (T2).

Muur

G

G

T1

Basagran SG 0,4 kg + Ethofumesaat SC (500 g/l) 0,1 à 0,15 l + grassenmiddel of adjuvans

Duivenkervel

R

G

T2

Basagran* SG 0,7 kg + Ethofumesaat SC (500 g/l) 0,2 à 0,3 l + Frontier Elite 0,2 à 0,3 l

Zwarte nachtschade

G

G

Corum 1,25 l + Dash 0,625 l + Ethofumesaat SC 0,2 à 0,3 l + Frontier Elite 0,2 à 0,3 l

sing in vochtigere omstandigheden.
Corum wordt gecommercialiseerd in
combinatie met Dash, een nieuwsoortige uitvloeier. In tabel 2 zie je het werkingsspectrum van beide basiscomponenten. Basagran SG en Corum kan je
aanvullen met ethofumesaat (diverse
handelsnamen) en/of Frontier Elite om
ze te versterken.

Bo

na zaai toegepast werden nog niet de
tijd gehad om te werken.
Het beste moment om een onkruidcorrectie te starten is tussen veertien en
achttien dagen na de zaai.

Correctie(s) na de opkomst

en

MG

Kleefkruid

er

Hondspeterselie
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Wie na de opkomst een onkruid
correctie wil toepassen, heeft twee
basismogelijkheden: Basagran SG
(bentazon) of Corum, de combinatie
van bentazon met een nieuwe werkzame stof uit de groep van ALS-remmers. Middelen uit deze groep remmen de aanmaak van een enzym dat
verantwoordelijk is voor de aanmaak
van aminozuren. Wanneer de aanmaak
van aminozuren geremd wordt, zal
de plant de nog aanwezige voorraad
aminozuren verbruiken. De groei stopt
meteen (dwergachtig) en de plant verliest zijn groene kleur. Meestal wordt
hij roodachtig, maar soms ook bleker
van kleur. Deze symptomen zien we
dus op de gevoeligste onkruiden: uitstaande melde, melganzenvoet en
vooral amarant, maar ook op varkensgras en zwaluwtong. Imazamox heeft
naast een contactwerking ook een niet
te verwaarlozen bodemwerking. Het
middel zal dus ook scoren bij toepas-

20
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Basagran
SG, Troy,
Benta
480SL
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Onkruid
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Soorten bonen
Na de opkomst van het gewas zie je tot
welk type de bonen behoren. Fijnzadige bonen geven uiteraard een plantje
met kleine blaadjes, die er op het eerste
gezicht ook zwak uitzien. Platte bonen
daarentegen tonen al kort na de
opkomst een groot kiemblad. Deze op

Hou ook rekening met het boontype.
het eerste gezicht krachtige groeiers
zijn wel gevoeliger voor na-opkomstcorrecties met Basagran SG: hun grote
bladeren nemen ook meer contactherbicide op en de kans op verbranding bij
zonnig weer is groter. De kleine kiemlobben van fijnzadige soorten nemen
minder product op en ’s avonds is de
bladstand afhangend, waardoor ze dus
ook minder geraakt worden.

Tabel 3. Onkruidgrassen bestrijden
Middel

Dosis

Aantal
toep.

Wachttijd

Werkingsspectrum
Hanenpoot

Straatgras

Raaigras

Centurion

0,5 l

1

30 dagen

✶✶✶

✶✶✶

✶✶✶

Select Prim

1l

1

30 dagen

✶✶✶

✶✶✶

✶✶✶

Fusilade Max1

1–3l

1

28 dagen

✶✶✶

✶

✶✶✶

Focus Plus²

2–5l

1

28 dagen

✶✶✶

✶

✶✶✶

(1) Om kweek te bestrijden eventueel 2 toepassingen van 1,5 l; (2) Om kweek te bestrijden slechts 1 toepassing van 4 à 5 l.

Gewasbescherming

Bestrijding
van grassen

Geen tolerantie voor zwarte
nachtschade en doornappel

In boontjes moet je bijna altijd rekening houden met hanenpoot. Op sommige percelen is straatgras of raaigras
vaak nog een extra aandachtspunt.
Wacht niet te lang met ingrijpen, want
vaak zien we hanenpoot uitgroeien tot
een ‘struisvogelpoot’.
Fusilade Max, Select Prim, Centurion
en Focus Plus zijn toegelaten (zie tabel
3). Select Prim en Centurion bestrijden
zowel straatgras als hanenpoot.
Fusilade Max en Focus Plus hebben
geen werking tegen straatgras. Fusilade
Max en Focus Plus pas je het best apart
toe. Select Prim en Centurion daarentegen kan je mengen met Basagran SG,
Bentazon of Corum.

Zwarte nachtschade en
doornappel in opmars

nd

bo

Sommige daturacultivars zijn zeer
mooie en imposante kuipplanten, die
mooi staan in woonkamers en veranda’s. In bloei zijn de grote klokkenbloemkelken, ook wel engelentrompetten genoemd, een ware streling voor
het oog. De doornappels die we nu
steeds vaker opmerken in het veld zijn
eigenlijk ‘verwilderde’ cultivars van
deze kuipplanten.
Doornappel behoort tot dezelfde plantenfamilie als zwarte nachtschade en is
giftig, net als zijn ‘kleine broertje’. Niet
alleen de plant is giftig, maar ook de
zaden blijken zeer giftig te zijn. Wanneer je deze giftige onkruiden uittrekt
en op het veld laat liggen, kunnen ze
nog met de oogstmachine meegenomen worden. Dat moet je absoluut vermijden, want voedselveiligheid staat
vandaag boven alle wetten. Er zit dus
niets anders op dan deze planten van
het veld te verwijderen, want ze vormen een gevaar in de voedselketen én
je mag de rijpe zaden niet op je percelen achterlaten. Draag handschoenen! n

er
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Eén zaaddoosje van een
doornappel bevat heel veel
zaden en op één plant
groeien vaak tot tien van
deze ‘verpakkingen’. Van
één overgebleven plant
krijg je veel nakomelingen.

co
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Doornappel verwijderen

en

Op veel percelen zien we een groot
aandeel van zwarte nachtschade en
doornappel. Door de warme zomers
kunnen deze thermofiele onkruiden
vroeger en ook langer kiemen. Ook
door het wegvallen van Linuron in de
teelt van wortelen en knolselderij zijn
de bestrijdingsmogelijkheden met het
huidige middelenpakket onvoldoende.
Als gevolg daarvan blijven er meer
planten over die kiemkrachtige zaden
kunnen produceren.
In de teelt van boontjes zijn
Basagran SG of Corum onze enige
troef om kiemplanten van zwarte
nachtschade of doornappel te bestrijden. Hou er ook rekening mee dat een
extra behandeling nodig is wanneer
na een succesvolle bestrijding toch
nieuwe plantjes tevoorschijn
komen en in bonen mag je in

totaal slechts 1,1 kg Basagran SG fractioneren. Bovendien is de wachttijd 40
dagen … in een teelt die vaak maar 60
groeidagen kent.

Kiemplantjes van zwarte nachtschade
en doornappel

Overgebleven planten van doornappel
worden niet geoogst.

De bessen van zwarte nachtschade zijn
dodelijk en mogen niet geoogst worden.
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