Praktijkonderzoek PAV

Goede ervaringen
opgedaan met vingerwieder
Planten zaaiuien in perspotjes onderzocht

In de tweede aﬂevering van de serie
over het biologisch dynamische
bedrijfssysteem op de proefboerderij
OBS te Nagele (Ekoland 5, 1997) is
uitgebreid ingegaan op de onkruidbestrijding. Uit dat artikel bleek dat
met name zaaiuien en winterpeen
zeer veel handwiedwerk vragen. Dit
betekent een grote kostenpost. Reden
voor het PAV om onderzoek te doen
naar de mogelijkheden om de hoeveelheid handwiedwerk terug te dringen. Met name op het gebied van
de onkruidbestrijding in uien zijn er
enige interessante ontwikkelingen. Zo
is het planten van potjes met zaaiuien
onderzocht, is het wiedbed ingezet en
is er geëxperimenteerd met nieuwe
apparatuur zoals de vingerwieder.
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Van dit systeem is een aantal voordelen te
verwachten:
•Door later in het seizoen te planten kan
eerst nog een vals zaaibed gemaakt worden. Hierdoor kan de eerste golf van vroeg
in het voorjaar kiemende onkruiden bestreden worden.
•Na het planten zijn er door de ruime rijafstand goede mogelijkheden om te schoffelen. Zodra de potjes voldoende vast staan
kan er volvelds geëgd worden.
•Door de hoeveelheid handwiedwerk te
verminderen is er minder externe arbeid
nodig. De afhankelijkheid van deze arbeid
neemt dus af.
•Vlakke arbeidsﬁlm. Omdat de onkruidbestrijding in de uien pas later aan de orde
komt, kan in het begin van het seizoen de
aandacht op andere gewassen gericht worden.
•Als geplante uien eerder te oogsten zijn
neemt de kans op een geslaagde groenbemester toe
•Opbrengstverhoging door teeltvervroeging
in een periode met een lage ziektedruk.

Besparing wiedwerk
In 1996 is er 10 dagen na het ter plaatse
zaaien geplant. Er stonden 4 tot 5 plantjes in een potje. De geplante uien groeiden de eerste maand traag maar hielden
een grote voorsprong in ontwikkeling en
rijpten ook ongeveer 10 dagen eerder af
dan de ter plaatse gezaaide uien. Zowel
de schoffelbewerking als het herhaald
eggen doorstonden ze goed. De geplante
uien gaven zo’n 10% meer opbrengst en
hadden een veel grovere sortering. De
benodigde hoeveelheid handwiedwerk
nam met 30% af. Aangezien de objecten
met de hoogste aantallen potjes per ha
(100.000) de hoogste opbrengst gaven en
bovendien de sortering zeer grof was,
vermoedden we dat de opbrengst nog
verder zou stijgen als we het plantaantal kunnen verhogen. Bovendien zijn de
mogelijkheden van een vals zaaibed nog
beter te benutten door later te planten.
In 1997 is de proef herhaald maar nu
met meer plantjes per pot (8 à 9) en meer
potjes (tot 150.000) per ha. Het planten
vond nu 24 dagen na het ter plaatse

p de proefboerderij zijn de zaaiuien
geteeld met het normale beddenteeltsysteem (5 rijtjes op een bed van 150
cm). Om de onkruidbestrijding te verbeteren is in het recente verleden een aantal
verschillende teeltsystemen van zaaiuien
onderzocht. Bijvoorbeeld minder rijtjes
per bed of dubbele rijtjes op 50 cm ruggenteelt. Geen van deze systemen gaf een
bevredigend resultaat. In sommige gevallen ging aanpassing van het teeltsysteem
ten koste van veel opbrengst, in andere
gevallen was de vermindering van het
aantal uren handwieden of het resultaat
van de onkruidbestrijding onvoldoende.

Zaaiuien planten
In 1996 en 1997 zijn ervaringen opgedaan
met het planten van zaaiuien in perspotjes.
Hierbij zijn potjes met 5 tot 9 uienplantjes
geplant op een rijafstand van 50 cm. De
potjes zijn 3x3 cm en 4 cm diep. De plantdichtheid bedroeg 60.000 tot 150.000 potjes per ha.
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In geen van beide jaren woog de besparing op het wiedwerk of de hogere opbrengst op tegen de hogere kosten
(met name plantmateriaal en machinaal planten) van het planten van uien. (Foto PAV)

zaaien plaats. De verschillen in ontwikkeling zijn nu veel kleiner. Mede
door een zware aantasting met bladvlekkenziekte rijpten de ter plaatse
gezaaide uien gelijktijdig af met de
geplante uien. De verschillen in opbrengst waren zeer klein. Ten opzichte
van de ter plaatse gezaaide uien was
in de geplante uien het aantal wieduren 75% lager! Deze besparing op de
hoeveelheid handwiedwerk ontstond
met name in het begin van het seizoen.
Hierdoor kwam er ruimte voor de
onkruidbestrijding in andere gewassen die daardoor veel gemakkelijker
schoon te houden waren.

In 1997 is op zeer beperkte schaal met de
vingerwieder geëxperimenteerd. Een element van deze nieuwe machine bestaat
uit een zelfaangedreven schijf waarop
vingers zijn gemonteerd die het onkruid
in de rij bestrijden (zie foto). Deze machine leverde zeer goed werk, met name in
de geplante uien. Wellicht kan hierdoor
in de toekomst het aandeel handwied-

werk in dit teeltsysteem nog omlaag.
Ook groot onkruid werd nog goed bestreden, terwijl het gewas geen schade
ondervond. Ook in andere gewassen als
knolselderij, bieten, prei en mais zijn
goede resultaten bereikt. In de komende
jaren gaan we deze machine uitgebreid
inzetten.

Kosten planten
Het onderzoek in deze eerste twee jaren
had een oriënterend karakter waarin
we de grenzen van het systeem hebben
verkend. We weten inmiddels dat meer
dan 8 planten per potje en meer dan
125.000 potjes per ha geen hogere opbrengst geeft. Minder dan 4 planten per
potje en minder dan 60.000 potjes per
ha kost opbrengst. In geen van beide
jaren woog de besparing op wiedwerk
of de hogere opbrengst op tegen de hogere kosten van het planten (met name
plantmateriaal en machinaal planten).
De komende jaren richten we ons met
name op het verlagen van de kostprijs,
het bepalen van het optimale aantal
planten per potje en het optimaal aantal potjes per ha. De tot nu gebruikte
potjes zijn erg duur. Bovendien zullen
eventuele verschillen in productkwaliteit worden gekwantiﬁceerd.
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Detailopname vingerwieder. Een element van deze nieuwe machine bestaat uit een zelfaangedreven schijf waarop
vingers zijn gemonteerd die het onkruid in de rij bestrijden. De vingerwieder leverde zeer goed werk, met name in
de geplante uien. (Foto PAV)

Arjan Dekking,

Onkruidbestrijding met wiedbed
Sinds 1996 is het wiedbed ingezet. De
ervaringen zijn positief. De capaciteit
van het wiedwerk neemt toe. Hoewel
niet al het onkruid in één werkgang
te bestrijden is, is het door de grotere
capaciteit mogelijk om vaker op het
zelfde perceel terug te komen en zo het
onkruid de baas te blijven. Bovendien
vinden de wieders het werk vanaf
het wiedbed plezieriger dan staand
wieden. Ook vergroot het wiedbed de
inzetbaarheid met name vroeg in het
voorjaar als de gewassen nog erg teer
zijn. Doordat er nauwelijks beschadiging plaatsvindt kan er ook onder natte
omstandigheden doorgewerkt worden.
De brede inzetbaarheid maakt deze machine zeer aantrekkelijk.
Onkruidbestrijding met vingerwieder
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