Nieuwsbrief 29 december 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.
Uitslagen enquête
In de tweede helft van 2005 is onder deelnemers aan Mechanisch Schoon in Flevoland,
Zuidoost Groningen, Friesland en Noord-Holland een enquête gehouden over onder meer
de bruikbaarheid van de diverse methoden en machines die tegenwoordig op de markt
zijn voor mechanische onkruidbestrijding in de gewasrijen. De deelnemers hebben hun
oordeel voor een belangrijk deel gegeven uit eigen ervaring. In andere gevallen is de
beoordeling gebaseerd op wat men in 2005 op de diverse demo’s van Mechanisch Schoon
heeft gezien.
Als bij bepaalde gewassen een bepaalde machine of methode niet vermeld is, wil dat nog
niet zeggen dat die machine of methode niet geschikt is.
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Wedstrijd “Schoffel h’m eruit”
De telers met de meest efficiënte mechanische strategie kunnen een prijs verdienen met
de webwedstrijd “Schoffel h’m eruit”. We zijn op dit moment bezig om telers te bellen die
mogelijk hoog scoren. In 5 minuten wordt het wedstrijdformulier telefonisch ingevuld.
Wilt U ook gebeld worden of denkt U te weten wie het meest efficiënt zijn onkruiden
mechanisch bestrijdt, stuur dan graag een mail naar schoffel@wur.nl met naam,
telefoonnummer, welke machine en in welk gewas.
Mechanisatie tentoonstelling
Van 3 t/m 6 januari 2006 vindt er een Mechanisatie tentoonstelling plaats in de
Bakkerhallen op het bedrijventerrein "Meer en Duin" in Lisse.
H. van Gerven Mechanisatie BV toont daar de Gercon schoffelmachine, die voorzien is
van een Pneumat. Deze machine is geschikt om onkruid te bestrijden in o.a. dahlia's. De
onkruiden tussen de gewasrijen worden bestreden met schoffelmessen en de onkruiden
in de gewasrijen worden met luchtdruk verwijderd. Ook de aangedreven wiedeg wordt
getoond. Zie voor informatie www.mechanischschoon.nl in de rubriek “Leveranciers”.
Inzet machines in vaste planten
Naar aanleiding van de positieve reacties in de enquête van de Telersgroepen Vaste
planten Mechanisch Schoon in Zuidoost Nederland, die in 2005 gehouden is onder vaste
plantentelers, is het zo goed als zeker dat er komend seizoen machines ingezet gaan
worden bij vaste plantenkweker(s). Hierbij zal de traditionele manier van
onkruidbestrijding bij de teler vergeleken worden met chemische onkruidbestrijding en
mechanische onkruidbestrijding. Er wordt dan gekeken naar het aantal uren voor de
onkruidbestrijding, gewasbeschadiging, uitval, onkruidbeheersing, etc.
Forum
Heeft u wensen, vragen of ideeën op het gebied van mechanische onkruidbestrijding? Zet
ze op het web bij het forum op www.mechanischschoon.nl/forum
Makkelijk en laagdrempelig.
Een overzichtelijke website voor de praktijk
Op de website www.mechanischschoon.nl vindt u per gewas de nieuwste methoden en
technieken die praktijkrijp zijn. 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. De inhoud van de website is
helder en overzichtelijk.
De beste wensen voor 2006
Het projectteam Mechanisch Schoon wenst u een goed en gezond 2006 toe!!
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.

