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Met Corum® ook de vervelende 
onkruiden de baas in peulgewassen

Een goede onkruidbestrijding in peulgroenten is van 

wezenlijk belang. Deze groenten worden over het 

algemeen op de wat lichtere gronden geteeld waar ook 

onkruiden gemakkelijk willen groeien. Helaas zijn er 

een aantal moeilijk te bestrijden onkruiden bij. Voor de 

praktijk is Corum dan ook een welkome aanvulling 

op het huidige pakket, vanwege zijn brede en zeer 

goede werking. Ook een aantal lastige onkruiden zoals 

Amaranthus soorten worden zeer goed bestreden.

Corum 
• Breedwerkend herbicide

• Brede toelating in peulgewassen

Corum
Corum is een zeer breed werkend bodem/contact

herbicide met een goede duurwerking. Corum is 

Gewas onkruidvrije bonen
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Factoren die de werking beïnvloeden
Voor een optimale werking moeten bentazon

bevattende middelen worden toegepast bij groeizaam 

en vrij zonnig weer. De onkruiden moeten klein zijn en 

het gewas droog. Regen binnen enkele uren na de 

toepassing is nadelig voor het bestrijdingsresultaat. 

Zonnige omstandigheden na de bespuiting verbeteren 

de werking. Op dat moment is de fotosyntheseactiviteit 

van de plant het hoogst, waarop bentazon ingrijpt. 

Omdat imazamox zowel een contact, als een bodem

werking heeft, geeft spuiten op een vochtige grond het 

beste resultaat. Bij groeizaam weer wordt de imazamox 

snel opgenomen door de planten. Conclusie is dat de 

combinatie van groeizaam zonnig weer, beide werkzame 

stoffen optimaal actief zijn en elkaar versterken in 

activiteit.

De toevoeging van een hulpstof (uitvloeier) verbetert de 

werking van Basagran en Corum.

Gewasgevoeligheid
Van Basagran is bekend dat bijvoorbeeld stamslabonen 

gevoeliger zijn dan erwten. Er zijn ook rasverschillen. 

Indien er ervaring is opgedaan met een bepaald ras kan 

de Basagrandosering in een bepaald ontwikkelings

stadium worden aangehouden voor Corum. Bij een 

dagtemperatuur van meer dan 20°C, bij voorkeur 

tegen de avond spuiten. Gebruik een watervolume van 

300 l per ha. Houdt minimaal een periode van 4 dagen 

aan tussen bijvoorbeeld een insecticidenbespuiting en 

een bespuiting met Basagran of Corum.

Grondbewerking
Na een teelt waarin Corum is toegepast is het 

raadzaam een kerende grondbewerking uit te voeren.

Werkingsspectrum
Corum heeft een breed werkingsspectrum, en is een 

duidelijke aanvulling op het huidige middelenpakket 

als het o.a. gaat om brandnetel, hoenderbeet, kamille, 

knopkruid, zwarte nachtschade en grassen. Opvallend 

is de zeer goede werking op Amaranthussoorten als 

papegaaien kruid en kleine majer.

Het blijft bij Corum van belang de onkruiden in een zo 

vroeg mogelijk stadium te bestrijden.

geformuleerd als een SL (soluble liquid concentrate) 

wat inhoudt dat de actieve stof in een geconcentreerde 

vorm in water zit. Corum heeft een werking op breed

bladige onkruiden en grassen.

Het gebruik is toegestaan als onkruidbestrijdingsmiddel 

door middel van een na opkomst toepassing in een 

groot aantal teelten te weten: Peulvruchten, bijvoor

beeld droog te oogsten erwten (kapucijners, gele 

erwt, grauwe erwt, groene erwt, linzen, rozijnenerwt, 

schokkers, suikererwt, kikkererwt) en droog te oogsten 

bonen ( bruine boon, gele boon, kievitsboon, witte 

boon en sojaboon), veldbonen voor ensilage, boon 

met peul bijvoorbeeld stamslaboon (=  sperzieboon), 

stamsnijboon, boterboon (= wasboon), stokslaboon 

(= sperzieboon), stoksnijboon, spekboon, pronkboon 

en kouseband, boon zonder peul waaronder 

vallen tuinboon, limaboon, flageolet, erwt met peul 

bijvoorbeeld peul (stam en reispeul), aspergeerwt en 

suikererwt, erwt zonder peul bijvoorbeeld doperwt 

(= conserve erwt) en kapucijner ( blauwschokker).

De dosering van Corum is 1,25 l/ha, of 2 x 0,625 l/ha. 

Een enkelvoudige toepassing van 1,25 l/ha heeft de 

voorkeur. Met maximaal 2 Basagranbespuitingen kan 

deze bespuiting ondersteund worden.

Werkingsmechanisme
Corum bevat 22,4 g/l imazamox en 480 g/l  benta

zon. Bentazon is dezelfde werkzame stof als in 

Basagran, een bekend contactherbicide in de teelt van 

peul groenten.

Bentazon behoort tot de chemische groep van de 

thiadiazinen en grijpt in op de fotosynthese van de 

plant. Imazamox is voor Nederland een volledig nieuwe 

werkzame stof. Imazamox behoort tot de chemische 

groep van de imidazolinen en wordt opgenomen door 

het blad én de wortels. Er vindt transport plaats door 

de plant naar de groeipunten waar de synthese van 

het enzym plaatsvindt, wat noodzakelijk is voor de 

productie van aminozuren (leucine, isoleucine en valine). 

Dit  zijn essentiële bouwstenen voor planteneiwitten, 

zonder dit enzym gaat het onkruid dood.
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Onkruid Werking

Aardappelzaailing +

Brandnetel +++

Ereprijs ++

Ganzenvoet ++

Hoenderbeet +++

Kamille +++

Knopkruid +++

Kleine majer +++

Melde ++

Nachtschade +++

Papegaaienkruid +++

Perzikkruid +++

Straatgras ++

Varkensgras ++

+ matige werking

++ goede werking

+++ zeer goede werking

Tabel 1: overzicht van de werking van Corum op 

belangrijke onkruiden

Advies
· Indien nodig een bodemherbicide toepassen.

· 0,25 – 0,5 l/ha Basagran in kiembladstadium.

·  1,25 l/ha Corum in 1e drietalligbladstadium 

(of 2 – 3 samengestelde bladeren bij erwten).

Advies
Na zaai indien nodig een bodemherbicide toepassen. 

Hierna in het kiembladstadium 0,25 – 0,5 l/ha Basagran 

+ 0,3 l/ha Promotor. 1,25 l/ha Corum toepassen in 

het 1e drietalligbladstadium (of bij erwten bij 23 

samengestelde bladeren) met een uitvloeier.

Corum het liefst toepassen op een vochtige grond. 

In verband met de bescherming van het grond en 

oppervlaktewater adviseren wij u niet meer dan 

1000 g/ha/jr bentazon in totaal toe te passen.

Strook 2 is behandeld met 1,25 l/ha Basagran + 0,3 l/ha Promotor (50% grondbedekking straatgras en 50% kleine majer). 

Strook 3 is behandeld met 1,25 l/ha Corum + uitvloeier.



Basagran® en Corum® zijn geregistreerde handelsmerken geregistreerde handelsmerken van BASF Nederland B.V.

Promotor® is een geregistreerd handelsmerk van Akzo Nobel
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Lees voor het gebruik eerst het etiket

BASF Nederland B.V.  Divisie Agro  Postbus 1019  6801 MC  Arnhem  telefoon 026 3717271  www.agro.basf.nl

Schematisch advies in erwten

Schematisch advies in stamslabonen

bodem-
herbiciden

bodem-
herbiciden

Corum® 1,25 l / ha
+

uitvloeier

Basagran 0,25  0,5 l / ha
+

Promotor 0,3 l / ha

Corum® 1,25 l / ha
+

uitvloeier


