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1.

Inleiding

Voor de biologische bietenteelt is de onkruidbestrijding
het grootste probleem. Per hectare wordt soms tot 120
manuren aan wiedwerk besteed. Het gaat hier vooral
om onkruidbestrijding in de rij. Onderzoek naar de mogelijkheden om deze arbeidsbehoefte te beperken, is
voor een rendabele teelt gewenst. Een mogelijke oplossing kan gezocht worden in een verbetering van de mechanische onkruidbestrijding. Ook wijziging van de
rijenafstand, om de concurrentiekracht van de bieten
ten opzichte van het onkruid te vergroten dan wel om
de oppervlakte die met mechanische middelen behandeld kan worden te maximaliseren, kan bijdragen aan
een oplossing.

2.

Werkwijze

In 2004 is in samenwerking met PPO-agv in Lelystad
onderzocht wat de mogelijkheden zijn van beeldanalysetechnieken in mechanische onkruidbestrijding.
Hierbij is getest of een gemodificeerde Monomat
elektronische tastdunner van Fähse, uitgerust met een
camera en applicatiesoftware, geschikt is voor mechanische onkruidbestrijding in de rij. In totaal zijn er twee
testen gedaan, waarbij de bietenplanten tijdens de
eerste en tweede test respectievelijk in het twee- en
vierbladstadium waren.
Een tweede onderzoek had betrekking op de invloed
van de rijenafstand en de rassenkeuze op de gewasgroei. Voor dit onderzoek werd samengewerkt met
Crop and Weed Ecology (CWE) van Wageningen UR.
Er is een proefveld aangelegd met rijenafstanden van
37,5, 50 en 75 cm. Naast het ras Cyntia is ook het minder bladrijke ras Anastasia gebruikt.

Bij alle rijenafstanden is gestreefd naar 110.000 zaden
per hectare, door de zaaiafstand in de rij aan te passen.

3.

Resultaten

De resultaten van de proeven zijn verslagen in IRSrapport 04R10.
De test met de gemodificeerde tastdunner heeft uitgewezen dat beeldherkenning toegepast kan worden bij
de mechanische onkruidbestrijding in de rij.
Bij de proef met verschillende rijenafstanden en rassen
was het aantal planten bij 75 cm laag. Dit wordt verklaard door een foute zaaiafstand.

4.

Conclusie

Uit het onderzoek naar de gemodificeerde tastdunner is
gebleken dat met beeldherkenning onderscheid gemaakt kan worden tussen bieten en onkruid. De techniek biedt perspectieven voor onkruidbestrijding in de
rij.
Van een verandering in de rijenafstand kan alleen sprake zijn als de mogelijke nadelen van verlies aan opbrengst en kwaliteit van het suikerbietengewas kleiner
zijn dan de voordelen van arbeidsbesparing bij de
oogst. Beide rassen gaven bij een rijenafstand van 75
cm een lagere suikeropbrengst ten opzichte van 50 cm.
Uit het onderzoek in 2002 en 2003 bij rijenafstanden
van 75 cm en bijbehorende zaaiafstand blijkt geen enkel effect op de suikeropbrengst en de financiële opbrengst van de bieten. Door het lagere plantaantal bij
een rijenafstand van 75 cm kan niet geconcludeerd
worden of dit verschil wordt veroorzaakt door ras, rijenafstand of interactie.
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