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De kiemplantjes van de bonen
duiken net boven de grond op
(foto genomen op 3 juni).
Onderaan hangen de twee
kiemlobben die geleidelijk verschrompelen naarmate het
plantje verder ontwikkelt en
daarbij de reservestoffen opgebruikt. Bovenaan zie je de ontwikkeling van de eerste twee
echte enkelvoudige bladeren.
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neer veel organisch materiaal op je
bodem aanwezig is. De larve van de
bonenvlieg vreet aan de ondergrondse
wortels en stengeldelen, waardoor de
groei van het plantje stilvalt, het geen
voedingstoffen of water kan opnemen,
en de ontwikkeling van de eerste
blaadjes uitblijft.
Boontjes worden ondiep geplant op 3 à
4 cm diepte zodat de zaden kunnen
genieten van de vochtige ondergrond.
Tijdens de bloei en de peulvorming
hebben bonen een grote vochtbehoefte. Extra watergift kan tijdens die
periode nodig zijn. Geef water best
onderaan de voet, om natte bloemen
en bijgevolg schimmelvorming te vermijden.
Na de zaai in mei komt de hypocotiel
van de plant boven de grond, worden
de reservestoffen uit de kiemlobben
gezogen voor de eerste groei en ontwikkelen de eerste twee enkelvoudige
bladeren. Vervolgens ontwikkelen vanuit het apicale meristeem twee per drie
samengestelde bladeren. ->

Frederik Goossens, Sanac Fyto

Zaai(periode) van de bonen

chlorose (gele bladeren) kunnen ontstaan. Te veel stikstof zorgt bovendien
voor een weelderige groei van het
gewas, te weinig bloei en zwak uitgroeiende peulen die al snel gaan rotten.
Hou daarnaast ook rekening met de
bonenvlieg. Deze belager kan veel
schade berokkenen en is ook dit jaar
weer aanwezig op het veld, zeker wan-

© FOTO’S: FREDERIK GOOSSENS
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De zaaiperiode van boontjes loopt van
half mei tot eind juli, hoewel tegen
midden juli de meeste percelen zijn
ingezaaid. In koude periodes ondervinden boontjes een groeistilstand en
worden ze gevoeliger voor ziekten en
plagen. Een optimale kieming vereist
daarom een bodemtemperatuur van
minimaal 9 °C en een luchttemperatuur van ongeveer 15 °C. De zaai
gebeurt op verschillende tijdstippen
om de oogst te spreiden, aangezien het
voor de diepvriesindustrie een logistieke uitdaging blijft om de volledige
oogst te verwerken samen met die van
de andere groenten.
Bonen behoren tot de groep van de vlinderbloemigen. Je zaait ze daarom best
niet op zwaar bemeste percelen. Via hun
wortelknobbeltjes (symbiose met rhizobiumbacteriën) zijn ze zelf in staat om
stikstof uit de lucht te fixeren en zo in
een deel van hun stikstofbehoefte te
voorzien. Daarnaast zijn ze in de kiemen jeugdfase gevoelig voor te grote
bemesting waarbij groeiremming en
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Onkruiden geven zowel voor als tijdens de teelt van boontjes
problemen. Op de percelen kiemen naar jaarlijkse gewoonte grassen
en breedbladige onkruiden. Voornamelijk zwarte nachtschade en
doornappel vormen hier een groot probleem, daar deze onkruiden
toxische stoffen bevatten. Een goede onkruidbestrijding is vereist en
start best met een bodemherbicidebehandeling vóór de opkomst,
gevolgd door één of twee correcties na de opkomst. Hou er rekening
mee dat voor een goede werking van de bodemmiddelen de bodem
voldoende vochtig moet zijn, een probleem dat in 2022 al te vaak
opdook. Daarnaast zorgt ook de bonenvlieg voor een grote aantasting
op verschillende percelen. Tot slot leidde de hevige regenval van
afgelopen week voor enkele drama’s, waarbij op sommige percelen
een volledige herinzaai nodig was.

nd

De teelt van boontjes en
onkruidbestrijding

Aantasting van het wortelstelsel door de bonenvlieg waardoor een verdere ontwikkeling van de plantjes uitblijft. Rechts zie je duidelijk de overblijvende kiemlobben, waarbij de ontwikkeling van de eerste blaadjes is stilgevallen.
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Bemesting bij boontjes

We geven nog even een overzicht van
enkele belangrijke voedingselementen
die noodzakelijk zijn voor de groei van
bonen. Bonen nemen ongeveer 120 kg N
per ha op. Ze behoren tot de vlinderbloemigen en daarom is een basishoeveelheid van 40 tot 60 kg N voldoende.
Bij planten heerst steeds een evenwicht
tussen vegetatieve groei van het plantgewas en de generatieve groei of de ontwikkeling van de vruchten, in dit geval
bonen. Een te hoge stikstofgift geeft
meer vegetatieve groei, met een hogere
kans op een te weelderig gewas dat
ziektegevoeliger is. Op kleigrond is een
extra N-basisbemesting positief om een
beter ontwikkeld gewas te krijgen.
Fosfor stimuleert de wortel- en beginontwikkeling. Daarnaast staat fosfor in
voor ademhaling en energievoorziening van de plant. De totale fosfaatbehoefte ligt rond de 70 kg P2O5 per ha.
De opname van kali door boontjes
bedraagt ongeveer 120 kg per ha en
gebrek komt zelden voor. Kali zorgt
voor een stevigere plantbouw, is nodig
voor fotosynthese, energievoorziening
... en is daarom belangrijk voor verschillende kwaliteitseigenschappen
zoals smaak, kleur, geur en houdbaarheid. Magnesiumgebrek treedt vaak op
bij lichte gronden, maar ook bij een
lage pH. Indien er minder dan 75 mg
MgO per ha aanwezig is, dan is het
raadzaam om een extra magnesiumbemesting vooraf aan de zaai uit te
voeren. Op gronden met een hoge pH
is het zinvol om preventief bij het
begin van de bloei een mangaanbespuiting uit te voeren. Mangaangebrek
veroorzaakt ‘kwade harten’: de peulen
groeien niet goed uit. Ook stopt de
bloei vroegtijdig.
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Sfeerbeeld genomen op twee verschillende percelen op 4 juni. Links en rechtsboven de
eerste twee enkelvoudige bladeren van boontjes. De plaats waar de kiemlobben van de
plant afvallen is zichtbaar als een kleine verdikking onder de blaadjes. Rechtsonder de
ontwikkeling van de eerste twee samengestelde bladeren.
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gewas ongelijk af, wat de oogst
bemoeilijkt. Een voldoende hoge pH
bevordert de vorming van stikstofknolletjes. Op zandgronden is een pH van
5,5 of hoger wenselijk, op klei- en
zavelgronden 6,0 of hoger.

bo

werkingsmechanisme van de bodemherbiciden zeer beperkt blijft door het
ontbreken van vocht in de bovenste
bodemlagen. Een vlakke ligging van de
grond is van groot belang bij de oogst
om oogstverliezen te beperken.
Bonen hebben nood aan een goed
doorwortelbaar profiel. Slechte
bodemstructuur, bodemcompactatie
en heterogeniteit leiden tot ondiepe
beworteling, waardoor in droge periodes een grote kans op vochttekort en
gebrek aan andere voedingselementen
ontstaat. Vanwege de structuurgevoeligheid van bonen is een bewerking
onder droge omstandigheden van
groot belang. Bij een voorvrucht van
onder meer graan of graszaad is na de
oogst een stoppelbewerking nodig om
oogstresten en onkruiden los te maken.
Het inwerken van oogstresten bij de
stoppelbewerking bevordert een snelle
vertering. Op percelen met hoge heterogeniteit van samenstelling rijpt het

Bo

Gedurende de eerste weken zijn bonen
zeer gevoelig voor een slechte bodemstructuur. Pas onder andere op voor
voetziekte wanneer door bodemcompactie er plassen op het land aanwezig
zijn na de zaai. Zeker na de hevige
regenval van de afgelopen dagen leidt
dit tot problemen. Daarnaast zal bij
grove kluiten, alsook bij zeer fijne
grond, de opkomst van de bonenplantjes onregelmatig gebeuren en her en
der tegenvallen. Fijne grond kan resulteren in verslemping en korstvorming
waardoor de zuurstofaanvoer beperkt
wordt. Wanneer bodemherbiciden op
grove kluiten worden gelegd, zullen
gaten in de gelegde herbicidefilm ontstaan wanneer deze kluiten uit elkaar
vallen. Onkruidzaad dat eerst in de
kluiten aanwezig was, komt vrij, kiemt
en is niet meer onderhevig aan de toegepaste bodemherbiciden. Zeker in
droge jaren zoals dit jaar, waarbij het

er
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Voor zaai

Dosis etiket
(per ha)

Bonalan

Praktijkdosering
(per ha)

Wachttijd

Aantal toepassingen

Centiumschade op blaadjes van de bonen na
rechtstreeks contact. Situatie op 4 juni.

Tabel 2. Werkingsgraad van
Basagran SG en Corum
Onkruid

G

Herderstasje

G

G

1

Kamille

G

G

R

MG

MG

MG

1

0,25 l

0,125 à 0,2 l

1l

0,4 à 0,5 l

1

Frontier Elite

0,5 l

0,35 à 0,4 l

1

Zwaluwtong

Fresco

2 à 2,5 l

2 à 2,5 l

1

Perzikkruid

co

Dual Gold

Varkensgras

Na opkomst

G

G

MG

G

Kleefkruid

G

G

Melganzenvoet

G

G

Muur

G

G

Duivenkervel

R

G

Zwarte nachtschade

G

G

Hondspeterselie

Basagran SG

1,1 kg

Corum

1,25 l

1,25 l + Dash 0,625 l

Ethofumesaat 500g/l

1l

0,2 à 0,4 l

fractioneren

Ethofumesaat 200 g/l

2,5 l

0,5 à 1 l

fractioneren

Frontier Elite

0,5 l

0,2 à 0,4 l

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

Corum

G

6à8l

40 dagen

Basagran SG

Herik

8l

Na zaai

Centium
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Correctie(s) na de opkomst. Wie na
de opkomst een onkruidcorrectie wil
toepassen, heeft twee basismogelijk- ->

Tabel 1. Overzicht van middelen tegen breedbladige onkruiden
Middel
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Na opkomst. Start tijdig met een naopkomstcorrectie. Wanneer een opgewarmde grond voldoende vocht bevat,
komen al vijf dagen na zaaidatum de
eerste boontjes op. Ook het onkruid
heeft in een pas bewerkte grond slechts
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 werkzaam te zijn. Het
beste moment om een onkruidcorrectie te starten is tussen veertien en
achttien dagen na zaaidatum.

ht

Voor opkomst, na zaai. Na de zaai kiezen we meestal voor de combinatie van
0,15 à 0,2 l Centium met 0,5 l Dual Gold
of 0,4 l Frontier Elite. In uitzonderlijke
gevallen kan ook alleen Centium 0,25 l
gebruikt worden wanneer veel varkensgras verwacht wordt. De meeste

kans op gewasschade komt voor wanneer er veel neerslag valt tijdens de
opkomst. De jonge kiemblaadjes
bevinden zich dan nog in de grond
waarbij met rechtstreeks contact met
de herbiciden verbranding van de
kiembladeren optreedt.

Bo

Voor opkomst, voor zaai. Op percelen
gevoelig voor melganzenvoet en varkensgras, is het gebruik van Bonalan
aangeraden. Bonalan is vluchtig en
wordt daarom ingewerkt voor de zaai.
Bij temperaturen boven 20 °C gebeurt
dit best ’s avonds zo snel mogelijk na de
toepassing. Bij overtrokken, koeler
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. Bonalan heeft een
nawerking van twee à drie maanden en
kan daarom al enkele dagen voor de
zaai worden ingewerkt. Dit laat de teler
toe om zijn werk beter te spreiden.

nd

Onkruidbestrijding in boontjes

fractioneren

1

*G = goede werking, MG = matig goede werking,
R = resistent

Boer&Tuinder • 16 juni 2022

23

Gewasbescherming

bo

nd

heden: Basagran SG (bentazon) of
Corum, de combinatie van bentazon met
een extra actieve stof, imazamox, dat
dienst doet als ALS-remmers. De groei
stopt, de plant wordt soms bleker, kan
roodachtig verkleuren en vertoont
dwerggroei. Deze symptomen zijn onder
andere zichtbaar op uitstaande melde,
melganzenvoet, amarant, maar ook op
varkensgras en zwaluwtong.
Imazamox heeft naast een contactwerking ook een bodemwerking en zal ook
scoren bij toepassing in vochtigere
omstandigheden. Corum wordt gecommercialiseerd in combinatie met de
uitvloeier Dash. In tabel 1 zie je het werkingsspectrum van beide basiscomponenten. Zowel Basagran SG als Corum
kan je nog eens aanvullen met ethofumesaat en/of Frontier Elite. Om vernoemde
middelen te versterken is ethofumesaat
(diverse handelsnamen) en/of Frontier
Elite noodzakelijk in de menging.

en

Voorbeeld van een correctie na de opkomst
T2: 7 dagen na T1
Keuze uit:

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

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

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

Bo

T1: 14 tot 21 dagen na zaaidatum

er

Start twee tot drie weken na zaaidatum (T1). Na een week geef je al een tweede correctie (T2)
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In boontjes moet je bijna altijd
rekening houden met hanenpoot.
Op sommige percelen is straatgras of raaigras vaak nog een extra
aandachtspunt. Volgende middelen zijn toegelaten: Fusilade Max,
Select Prim, Centurion en Focus
Plus. Select Prim en Centurion
bestrijden zowel straatgras als
hanenpoot. Fusilade Max en
Focus Plus hebben geen werking
tegen straatgras. Fusilade Max en
Focus Plus worden best apart toegepast, Select Prim en Centurion
daarentegen kunnen gemengd
worden met Basagran SG, Bentazon of Corum. n
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Bestrijding
van grassen
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Tabel 3. Bestrijding van onkruidgrassen
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.

