Nieuwsbrief 10 november 2005
Waarom deze nieuwsbrief?
Met deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over activiteiten, ontwikkelingen en
actualiteiten op het gebied van mechanische onkruidbestrijding. Deze nieuwsbrief wordt
verzorgd vanuit het project “Mechanisch Schoon” en verschijnt ca 4 keer per jaar.
Discussie en vraag en aanbod via het web
Zit u met ideeën over een nieuwe machine en zoekt u partners om dit te realiseren?
Goede of juist slechte ervaringen met een machine die u met anderen wilt delen? Of wilt
u weten hoe en wanneer een andere teler die eg toch gebruikt in een bepaald gewas?
Risico’s? Tips? Op zoek naar iemand met ervaring die misschien uw gewas wil
vingerwieden? Heeft er iemand een slimme machine voor wortelonkruidbestrijding die U
kunt lenen of kopen? Wensen? Zet ze op het web bij de webdiscussie op
www.mechanischschoon.nl/forum . Makkelijk en laagdrempelig. Alleen uw emailadres bij
ons bekend om mee te doen en geen kosten.
Alle informatie over mechanische onkruidbestrijding op één site!
De site www.mechanischschoon.nl is flink aangevuld. Gewasspecifiek is er nu informatie
te vinden over de inzet van technieken en apparatuur voor de mechanische
onkruidbestrijding. Ook de omschrijving van de diverse machines en technieken zijn
aangevuld met foto’s en tekst. Verder vindt u er gerichte informatie van de deelnemende
machineleveranciers en natuurlijk het forum.
Het project Mechanisch Schoon
Het project Mechanisch Schoon is een jaar geleden gestart en heeft als doel het
bevorderen van het gebruik van innovatieve mechanische onkruidbestrijding in de
biologische en gangbare land- en tuinbouw. Het is een project van de Stichting ter
Bevordering van de Agrarische Bedrijfs- en Gebiedsontwikkeling. De uitvoering is in
handen van DLV Plant Groep B.V., die daarin nauw samenwerkt met PPO-AGV, CUMELA
Nederland, landbouwers, tuinders, loonwerkers en Machineleveranciers.
In het afgelopen groeiseizoen heeft verspreid over het land een groot aantal
demonstraties plaatsgevonden van nieuwe technieken en apparatuur voor mechanische
onkruidbestrijding. Deelnemers (telers en ook loonwerkers) hebben daarmee zelf ook
ervaring opgedaan. Met deze nieuwsbrief wil het projectteam u op de hoogte brengen
van de actuele zaken en van de kennis die is opgedaan. Het project is financieel mogelijk
gemaakt door het ministerie van LNV, de provincies Groningen, Friesland, Flevoland en
Zuid-Holland en door de gedeeltelijke eigen bijdrage in de kosten van telers en
machineleveranciers.
Kool zonder chemische onkruidbestrijding
In kool is het de vraag of chemische onkruidbestrijding nog nodig is. Een aantal grote
kooltelers waaronder René Verdonk uit Wervershoof heeft goede ervaringen met louter
mechanische onkruidbestrijding tijdens de teelt. Op 80 ha wordt daarmee ca 6000 euro
aan onkruidbestrijdingsmiddelen bespaard. De resultaten zijn goed. Ook uit onderzoek
blijkt dat er veel mogelijk is. Lees het hele artikel in:
www.mechanischschoon.nl/nieuws/kool zonder.htm
Gezocht: iemand die wil investeren in een Pneumat
Het is afgelopen jaar moeilijk geweest om een Pneumat beschikbaar te krijgen voor de
diverse demonstraties. Ook in 2006 zullen er weer tussen de 5 en 10 demonstraties zijn

waarbij een Pneumat gewenst is. We willen graag afspraken maken met iemand over de
investering en over het uitvoeren van demonstraties. Voor u mogelijk een goede manier
om de investering gedeeltelijk terug te verdienen. Meldt u bij: s.j.bernaerts@dlv.nl of 06
26544106.
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http://www.mechanischschoon.nl/techniek/intrarij/pneumat.htm
Innovatievouchers MKB
Machinefabrikanten of andere MKB ondernemers, waarvan de activiteiten niet gericht zijn
op productie, verwerking of verhandeling van primaire landbouwproducten, kunnen in
2006 waarschijnlijk weer in aanmerking komen voor een Innovatievoucher van € 7.500,-.
Deze regeling is voor 2005 inmiddels gesloten en uitgeput maar hij gaat in 2006
waarschijnlijk permanent open. In 2005 kon ook groepsgewijs worden aangevraagd. De
Innovatievoucher (waardebon) kan ingeleverd worden bij een kennisinstelling,
universiteit of hogeschool voor een technische onderzoeksvraag. De onderzoeksvraag
moet gericht zijn op kennisoverdracht van voor de ondernemers nieuwe kennis over
technologie, technologische kennis over producten, processen of diensten. De vraag
moet toepassingsgericht zijn. De kennisinstelling voert het onderzoek uit en declareert de
gemaakte uren tot maximaal € 7.500,- bij de overheid middels de Innovatievoucher, de
samenvatting van het onderzoeksrapport en tevredenheidsverklaring van de
ondernemer. Wel wordt de BTW via hem of haar verrekend. Het kost de ondernemer dan
dus niets. Voor meer informatie: www.dlvsubsidieadvies.nl of DLV 0317 491538
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onkruidbestrijding gebruikt die men in andere teelten niet kent. De aangedreven schoffel
is er bijvoorbeeld één van. In Dahlia blijkt chemische onkruidbestrijding niet voldoende
te zijn en is mechanische onkruidbestrijding nodig. De praktijkgroep Dahlia heeft
afgelopen jaar positieve ervaring opgedaan met onder andere de pneumat. Voor het hele
artikel: www.mechanischschoon.nl/praktijkgroepen/praktijkgroep8.htm
Enquête
Momenteel wordt onder de deelnemers van Mechanisch Schoon een enquête gehouden.
De uitslagen van deze enquête zullen de komende wintermaanden in de bijeenkomsten
van de deelnemersgroepen worden besproken. Deze zullen ook een belangrijke rol spelen
in de opzet van de activiteiten in het komende seizoen.
Aan- en afmelden voor deze site
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Beantwoord deze mail met “nee”. Krijgt u
deze nieuwsbrief niet rechtstreeks? Geef u op bij s.m.l.lemmen@dlv.nl. Als u inhoudelijk
wilt reageren, dan kunt u dat op ditzelfde e-mailadres doen.
Volgende Nieuwsbrief
Aandacht voor de uitslagen van de enquête, enkele resultaten uit de diverse
projectgroepen en enkele nieuwe innovaties.
Disclaimer
DLV Plant Groep B.V. besteedt uiterste zorg aan deze publicatie en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die ontstaat
door het uitvoeren van een advies.
Op alle leveringen zijn de Algemene Voorwaarden van DLV van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal
Gelderland te Arnhem.

