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Onkruidbestrijding
in bonen

Deze twee gevaarlijke
onkruiden worden in de
bonenteelt niet getolereerd:
links het kiemplantje van
zwarte nachtschade, rechts
dat van doornappel.
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Gewasbescherming

Onkruiden bestrijden in bonen doe je best in meerdere werkgangen:
een behandeling met bodemherbicide(n) voor de opkomst en een of
twee correcties erna. Zwarte nachtschade en doornappel worden door
de afnemers niet getolereerd.
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Bonenvlieg

Naast houtduiven zijn hazen nu
ook heel actief.
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Vele gewassen hebben dit jaar zware
schade geleden door het wild. Kraaien
en kauwen hebben in mais echte vandalenstreken uitgehaald. Deze intelligente kraaiachtigen hebben vele plantjes uitgetrokken, die dan ook volledig
verloren zijn. Heel vaak moesten percelen worden herzaaid. Dit toont de
noodzaak van een vogelafweermiddel,
zoniet zullen er in de toekomst vele
percelen ten prooi vallen. En eens een
kolonie zich gevestigd heeft, is de overlevingskans van het perceel klein.

Deze oranjerode pop is afkomstig van
de bonenvlieg, waarvan de made zich
eerder met de maiskorrel heeft gevoed.
Er ontbreken dus planten …

massa die na de oogst achterblijft. Het
zijn dan ook vooral percelen die niet
geploegd werden die schade hebben
geleden. Ploegen zorgt er namelijk voor
dat de poppen diep in de bodem
terechtkomen, waardoor de vliegen na
het uitkomen de oppervlakte niet meer
kunnen bereiken.
Zaden van bonen waren voorheen
gecoat met een insecticide op basis van
chloorpyrifos. Als pas ontloken maden
van de bonenvlieg op zoek gaan naar
zaden of een kiemstengel van een
gekiemd zaadje, dan was de aanwezigheid van het insecticide voldoende om
deze ‘aanval’ te stoppen. Zaden zaaien
zonder enige bescherming tegen
bonenvlieg houdt dus steeds een risico
in. Als er geen poppen van de bonenvlieg in de grond aanwezig zijn, heb je
als teler geluk gehad. Zijn er wel poppen aanwezig, dan heb je pech. Een
uitval door de maden van de bonenvlieg kan variëren van 10 tot 50%. Dit
groeiseizoen is het microgranulaat
Force 1,5 GR toegelaten voor een termijn van 120 dagen vanaf 1 april tot en
met 29 juli. De toepassing gebeurt via
een microgranulaatstrooier tijdens het
zaaien en de dosis bedraagt 10 kg/ha.
Force 1,5 GR bevat tefluthrin, een pyretroïde dat via zijn dampwerking de
gevreesde maden van de bonenvliegen
op afstand kan houden. ->
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Wildschade

Houtduiven hebben door hun continue
pikbewegingen niet veel tijd nodig om
blaadjes van koolplanten tot op de nerf
weg te pikken. Een kleine groep houtduiven kan in enkele dagen tijd heel
veel schade aanrichten. Meestal overleven de koolplantjes de vreetpartijen,
want vaak blijft het hartblaadje intact.
Maar door het deels vernietigd bladapparaat is de groeiachterstand zo groot,
dat het volledige opbrengstniveau niet
meer kan worden gehaald. Hazen
waren dit jaar ook heel actief in bieten,
wortelen en schorseneren. Een kleine
kolonie kan een perceel schorseneren
tot het laatste blaadje opeten. Gelukkig
blijft het groeipunt intact. Bieten daarentegen worden helemaal ‘ontkopt’ en
zijn dus verloren. Al deze ongewenste
bezoekers zijn in aantallen zo snel toegenomen, dat vele telers zich toch grote
zorgen maken voor de volgende jaren.
Bij bonentelers zijn hazen en houtduiven het meest gevreesd. Ze zijn dus
gewaarschuwd …

Bo

De zaaiperiode van bonen loopt steeds
van half mei tot half juli. In die periode
wordt op een regelmatig tijdstip
gezaaid om de oogst beter te kunnen
spreiden. Het is voor de diepvriesindustrie telkens een logistieke uitdaging
om een volledig areaal te zaaien en
oogsten, want tijdens de oogst van
bonen moeten ook nog andere groenten worden verwerkt.
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Geert Verhiest, Sanac Fyto

De maden van de bonenvlieg zijn
gevreesd in de bonenteelt. De Franse
vertaling van de bonenvlieg is duidelijk: la mouche des semis. De made van dit
vliegje heeft ons al eens eerder last
bezorgd in pas gezaaide mais, maar is
vooral gevreesd in de bonen- en spinazieteelt. Bonenvliegen leggen hun
eitjes bij voorkeur in percelen met veel
organische stof in de bovenlaag, want
ze komen af op de geur van verterend
plantaardig en dierlijk materiaal.
Daarom is het waarschijnlijk niet verstandig om een mesthoop te hebben op
een perceel waarop gevoelige gewassen
worden geteeld. Na bieten is de kans
dan ook het grootst door de grote blad-
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Na de teelt van spinazie worden vaak
bonen ingezaaid. In spinazie is steeds
een naopkomstcorrectie nodig tegen
onkruid en Matrigon is een middel dat
bijna steeds gebruikt wordt als enige
versterking van fenmedipham. Matrigon is onmisbaar geworden na het
wegvallen van Asulox, maar het middel
heeft een nawerking in de grond die
nadelig kan zijn voor een volgteelt van
bonen. Andere mogelijke volgteelten
(zoals bloemkolen) ondervinden geen

en

Opletten als spinazie de
voorteelt is

Sterk verontkruide percelen. Op percelen die gevoelig zijn voor melganzenvoet en varkensgras is het gebruik van
Bonalan een extra troef. Omdat Bonalan vluchtig is, wordt het ingewerkt
voor het zaaien van de bonen. Bij temperaturen boven 20°C gebeurt dit best
’s avonds, zo snel mogelijk na de toepassing. Bij bewolkt, koel weer kan dit
ook overdag gebeuren en heb je meer
tijd om het product in te werken. Het
inwerken zorgt ervoor dat Bonalan ook
in droge omstandigheden werkzaam
blijft. Doordat Bonalan twee à drie
maanden nawerkt, kan het eventueel al
enkele dagen voor de zaai worden
ingewerkt. Dit biedt de mogelijkheid
voor een betere werkspreiding.

er

Bonen zaaien na spinazie zonder
vooraf te ploegen kan deze
groeimisvormingen tonen.

Tabel 1. Middelen tegen breedbladige onkruiden
Middel

Dosis etiket

Praktijkdosering

Wachttijd

Aantal toepassingen

py

Voor zaai
Bonalan

Tabel 2. Werkingsgraad van
Basagran SG en Corum
Onkruid

Basagran
SG

Corum

8l

6à8l

1
Herik

G

G

Centium

0,25 l

0,125 à 0,2 l

1

Herderstasje

G

G

Dual Gold

Na zaai

0,4 à 0,5 l

1

Kamille

G

G

0,5 l

0,35 à 0,4 l

1

Varkensgras

R

MG

Fresco

2 à 2,5 l

1,5 l

1

Zwaluwtong

MG

MG

co

1l

Frontier Elite

Na opkomst

Basagran SG

Benta 480, Best

1,1 kg

40 dagen

2l

fractioneren
fractioneren

Perzikkruid
Hondspeterselie

G

G

MG

G

Corum

1,25 l

1,25 l + Dash 0,625 l

Kleefkruid

G

G

Ethofumesaat 500g/l

1l

0,2 à 0,4 l

fractioneren

Melganzenvoet

G

G

Ethofumesaat 200 g/l

2,5 l

0,5 à 1 l

fractioneren

Muur

G

G

Frontier Elite

0,5 l

0,2 à 0,4 l

1

Duivenkervel

R

G

Zwarte nachtschade

G

G

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

Behandeling na zaai.Na zaai kozen we
vele jaren voor de combinatie van 0,15
à 0,2 l Centium met 0,5 l Dual Gold of
0,4 l Frontier Elite. Dit jaar is er een
nieuwe speler bijgekomen: Fresco.
Oudere bonentelers zullen zich ongetwijfeld nog het middel Patoran herinneren, dat vele jaren geleden een standaard was in bonen. Na vele jaren
afwezigheid is het nu opnieuw toegelaten, maar onder een andere naam. De
erkende dosering van Fresco is 2 à 2,5 l,
maar in combinatie met Dual Gold of
Centium moet je de dosering reduceren naar 1,5 à 2 l. Een drieledige combinatie van Centium, Dual Gold en
Fresco is ook mogelijk, maar dan moet
je de dosering van Dual Gold en ook
van Fresco reduceren.
Soms doen we er goed aan om een
‘voorzichtige dosering’ te gebruiken als
kort na de zaai onweer dreigt. De
meeste kans op gewasschade komt
voor als er veel neerslag valt tijdens de
opkomst. De zeer jonge kiemblaadjes
zijn op dat ogenblik nog in de grond
geplakt en via het rechtstreekse contact met de herbiciden zien we na de
opkomst verbrande kiembladeren.

bo

nadeel. In het verleden werden we al
meermaals geconfronteerd met de
symptomen van Matrigon in een volgteelt van bonen. De symptomen zijn
typisch: de nieuw gevormde drieledige
blaadjes tonen een typische groeischade (zie foto hiernaast). Ploegen na
spinazie is dus de boodschap.
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G : gevoelig – R : resistent

nd

Voorkom
kolonisatie van
trips bij uien

Basagran SG 0,4 kg
+ ethofumesaat SC 0,1 à 0,15 l
+ grassenmiddel of adjuvant

Basagran* SG 0,7 kg
+ Ethofumesaat SC 0,2 l
+ Frontier Elite 0,2 l

Corum 1,25 l
+ Dash 0,625 l
+ Ethofumesaat SC 0,2 l
+ Frontier Elite 0,2 l
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Corum, de combinatie van bentazon
met een werkzame stof die behoort tot
de groep van de ALS-remmers. Middelen die tot deze groep behoren, remmen
de aanmaak van een enzym dat zorgt
voor de aanmaak van aminozuren.
Nadat de aanmaak van aminozuren is
geremd, zal de plant de nog aanwezige
voorraad aminozuren verbruiken. De
groei stopt meteen, de plant verliest
zijn groene kleur en wordt meestal
roodachtig, maar soms ook bleker van
kleur en blijft achter in groei (dwergachtig). Deze symptomen zien we dus
op de meest gevoelige onkruiden: uitstaande melde, melganzenvoet en
vooral amarant, maar ook op varkensgras en zwaluwtong. Imazamox heeft
naast een contactwerking ook een niet
verwaarloosde bodemwerking en zal
dus ook scoren bij toepassing in vochtigere omstandigheden. Corum wordt
gecommercialiseerd in combinatie met
Dash, een nieuwsoortige uitvloeier. In
tabel 2 zie je het werkingsspectrum van
beide basiscomponenten. Zowel
Basagran SG als Corum kan je nog eens
aanvullen met ethofumesaat en/of
Frontier Elite. Om de vernoemde middelen te versterken, is ethofumesaat
(diverse handelsnamen) en/of Frontier
Elite noodzakelijk in de menging. n

Veel regen tijdens de opkomst kan
op lichte grond gevaarlijk zijn.

py

Tijdig starten met
naopkomstcorrectie

co

Als een opgewarmde grond voldoende
vocht bevat, zie je vaak al vijf dagen na
zaaidatum de eerste bonen opkomen.
Maar ook het onkruid heeft in een pas
bewerkte grond maar enkele dagen
nodig om te kiemen. In die korte tijd
hebben de herbiciden die na de zaai
werden toegepast nog niet de tijd
gehad om te kunnen werken. Het beste
moment om een onkruidcorrectie te
starten, is tussen veertien en achttien
dagen na de zaaidatum.
Wie na de opkomst een onkruidcorrectie wil toepassen, heeft twee basismogelijkheden: Basagran SG (bentazon) of
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T2: 7 dagen na T1
Keuze uit

er

T1: 14 tot 21 dagen na zaaidatum

en

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

bo

Voorbeeld van een correctie na de opkomst

21 juni is de langste dag van het jaar,
waarna de ui stilaan overgaat van loofnaar bolvorming. Tijdens dit proces vertraagt de loofaanleg en -groei, waarna
de plant alle energie investeert in de
vorming van de ui. Tijdens de bolvorming is een gezond loof onmisbaar,
waardoor trips- en ziektebestrijding
volop de aandacht eisen. De situatie ziet
er dezelfde uit als verleden jaar: droog
en een groot gevaar voor kolonisatie van
trips in het hart van de planten.
De schadesymptomen, zilverachtige
vlekjes, ontstaan als de tripslarven de
plantencellen leegzuigen om zich te
voeden. De lucht die nadien in de leeggezogen cellen komt, resulteert in deze
zilverkleurige vlekjes. Bij uien moeten
we er vooral voor zorgen dat de bladpijpen van het gewas voldoende gezond
blijven, zodat de systemisch werkende
kiemremmer maleïnehydrazide later
nog in voldoende mate kan worden
opgenomen. Laat dus geen trips koloniseren in het gewas en behandel tijdig
met Movento of Ultor 150 OD (tegen de
gele larven), eventueel in combinatie
met een pyretroïde (tegen de zwarte
adulten). Nadien zijn middelen zoals
Benevia, Tracer, Conserve Pro,
Boomerang en Vertimec aan de orde. n

Slechte herinneringen van vorige jaren:
nieuwgevormde bladeren groeien
niet meer uit als gevolg van zuigschade
door trips.
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