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Bruine bonen 

Afgelopen jaar is de toelating van Afalon (Linuron) vervallen. Daardoor is het aantal beschikbare 
middelen na zaai beperkt. Bij aanwezigheid van melden en zwarte nachtschade kan vóór zaai 8 
l/ha Bonalan ingewerkt worden. Dit heeft tevens een nawerking op grassen. 
Direct na zaai kan een bespuiting uitgevoerd worden met 0,15 – 0,2 l/ha Centium. Voeg 
eventueel Roundup Ultimate toe op bovenstaand onkruid. Zorg ervoor dat de bonen 3 cm. diep 
gezaaid zijn om een gewasreactie te voorkomen. 
Na opkomst kunt u starten met Basagran en een uitvloeier. Deze bespuiting na 6 à 7 dagen 
herhalen. Vanaf stadium 1e drietallig blad kan 1,25 l/ha Corum + uitvloeier ingezet worden of 
een gesplitste toepassing van 2 x 0,625 l/ha. 
 

Onkruidbestrijding in aardappelen 

Ook voor aardappelen geldt dat de toelating van Afalon afgelopen jaar is vervallen. Voor de 
adviezen in pootgoed, vroege of consumptieaardappelen moet daardoor onderscheid gemaakt 
worden in Sencor-tolerante rassen (zie Sencor-app van Bayer) en niet-Sencor-tolerante rassen. 
Consumptieaardappelen (Sencor-tolerant) 

 0,5 – 0,75 l/ha Sencor + 0,15 – 0,2 l/ha Centium + 1,5 – 2,0 l/ha Challenge; deze 
combinatie is sterk op zwaluwtong en melden. 

 0,5 – 0,75 l/ha Sencor + 3,0 l/ha Boxer + 1,5 – 2,0 l/ha Challenge; deze combinatie is 
sterk op zwarte nachtschade en melden.  

Consumptieaardappelen (niet-Sencor-tolerant) 

 2,0 – 3,0 l/ha Proman + 3,0 l/ha Boxer + 1,5 – 2,0 l/ha Challenge; deze combinatie is 
sterk op zwarte nachtschade en melden. 

 3,0 l/ha Proman + 3,0 l/ha Boxer (tot 10% opkomst) 
Pootgoed (Sencor-tolerant) 

 0,5 – 0,75 l/ha Sencor + 3,0 l/ha Boxer + 2,0 l/ha Proman 

 0,5 – 0,75 l/ha Sencor + 4,0 l/ha Boxer 
Pootgoed (niet-Sencor-tolerant) + vroege aardappelen 

 3,0 l/ha Proman + 3,0 l/ha Boxer (tot 10% opkomst) 

 2,0 – 3,0 l/ha Proman + 3,0 l/ha Boxer + 1,0 l/ha Challenge (direct na frezen) 
 
Enkele algemene opmerkingen: 

 Spuit indien mogelijk op bezakte, vochtige grond 

 Proman heeft een breed onkruidspectrum, is zeer veilig en zacht voor het gewas en kent 
geen rasbeperkingen. 

 Centium en Challenge dienen ruim voor opkomst gespoten te worden in verband met 
gewasreactie. Boxer, Sencor en Proman kunnen tot bij opkomst gespoten te worden. Let 
op dampwerking van Boxer en Challenge in de buurt van bloeiende tulpen of 
boomgaarden. 

 

Nieuwe toelatingen/wijzigingen 
Benevia heeft toelating gekregen in o.a. wortelen (wortelvlieg), aardappelen en ui-achtigen. 
Emblem Flo heeft nu een lage dosering toepassing op het etiket staan: Emblem Flo mag nu 3x 
worden toegepast met een totaal van 0,75 l/ha per teeltseizoen. De toelating van Finale en 
Basta vervalt: deze mogen afgeleverd worden tot 31-01-2019 en opgebruikt worden tot 31-01-
2020. 
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Heeft u nog vragen over bovenstaande adviezen? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk advies! 

Uitdrukkelijk merken wij op, dat wij wel adviezen geven doch dat het opvolgen van deze adviezen buiten onze formele verantwoording ligt. 
 


