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Afgelopen jaar hebben we goede ervaringen opgedaan met de teelt van winterveldbonen. Onder 
droge omstandigheden leverde het ca 6-7 ton veldbonen per hectare. Grote voordelen is de vroege 
oogst (half augustus) en de lage bemestingskosten (€0) en de positieve bijdrage aan de bodem 
(beworteling, stikstofbinding, organische stof opbouw) 
 
De teelt van winterveldbonen is  een zeer geschikte 
krachtvoervervanger voor rundvee, pluimvee en 
varkens. Een geslaagde teelt kan 5 tot 8 ton bonen per 
hectare opleveren, hoogwaardig voer met veel eiwit (25 
tot 30%) en zetmeel. 
 
In ons gebied is het verstandig om te kiezen voor 
winterveldbonen, dit vanwege de hogere opbrengst 
t.o.v. zomerveldbonen en het eerdere oogsttijdstip. Een 
ideale voorvrucht voor winterveldbonen is bijvoorbeeld 
vrijgekomen maïsstoppel, voederbieten- of 
aardappelpercelen.  

Wij raden u aan voor het zaaien de grond goed los te 
trekken met een woeler/cultivator om voldoende losse 
grond en waterberging te krijgen. 

Zoals in de veldbonen-flyer staat beschreven moeten de 
bonen voldoende diep gezaaid worden, dit i.v.m. 
eventuele vorst wat schade kan geven als de planten 
niet diep genoeg zitten. Winterveldbonen kunnen met 
een (tarwe)zaaimachine gezaaid worden, maar met een 
precisiezaaimachine wordt een beter resultaat behaald 
door de grotere rijafstand en de mogelijkheid tot dieper 
zaaien. In ons gebied is Loonbedrijf AG de Vries en 
Loonbedrijf Westra beschikbaar om te zaaien met een 
precisiezaaimachine (Vicon/Väderstad zaaimachine).  
 
Zaaizaadadvies: 
Voor een goede gewasstand is het belangrijk om 
voldoende planten per hectare te hebben. 
 

 150 kg/ha Tundra 
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Onkruidbestrijding voor opkomst: 
Om effectief onkruiden te bestrijden in de teelt van veldbonen is het belangrijk om direct na het 
zaaien, vóór opkomst van de bonen een bodemherbicide te spuiten. Verschillende probleemonkruiden 
(o.a. kamille, varkensgras) worden met de volgende mix bestreden: 
 

 3 ltr/ha Stomp  + 
 150 ml/ha Centium 

 
Om de onkruidmiddelen goed aan de bodem te laten hechten (geen uitspoeling in natte perioden) 
voegen we de volgende bodemhechter toe aan de spuitmix: 
 

 0,4 ltr/ha Concrete HF 
 

Heeft u nog vragen over bovenstaande adviezen? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk 
advies. 
 
 
 


