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N

u het planten in volle gang is mag de
tijd voor een goede onkruidbestrijding
niet ontbreken. Elk uur dat nu goed aan
deze materie wordt besteed, levert later in het
seizoen een week arbeidsbesparing op. Bij het
planten moet al rekening worden gehouden
met de onkruidbestrijding, zoals het zorgen
voor een gesloten grond en genoeg vocht in de
bodem voor de beste werking van de bodemherbiciden. Als bijvoorbeeld alle trekkers nodig
zijn voor het planten en er daardoor niet op het
juiste moment gespoten kan worden, gaat er in
de organisatie iets fout. Er moet dan een keus
worden gemaakt. Of het planten wordt gestaakt
of de klus wordt uitbesteed aan een loonwerker. Wachten is hier dus geen optie.

VOORBEREIDING
Een bodemherbicide werkt het beste op een
vlakke, gesloten grond. Hobbelige grond heeft
een grotere oppervlakte, waardoor de dosering per vierkante centimeter grond lager zal
zijn. Ook hoge padranden kunnen een probleem zijn, omdat dan vaak een rand niet goed
gespoten wordt. Zeker als het niet echt windstil
is ontstaat er erg snel zogenaamde spuitschaduw. Als de grond niet goed is gesloten, zal het
onkruid in de kiertjes gewoon gaan kiemen
en opkomen omdat deze vanuit diepere lagen
komt, waar het onkruidbestrijdingsmiddel niet
kan komen. Diepe kiertjes ontstaan vaak door

het slepen van een niet aangedreven dichte aandrukrol. Een aangedreven rol heeft dit
probleem niet. Het geven van een flinke hoeveelheid water kan dit probleem voor een deel
oplossen. Watergeven is trouwens altijd aan te
raden als het niet regent. De werking van een
middel op natte grond is veel beter dan op
droge grond. Bij een natte grond verdeelt het
middel zich beter in de bovenlaag. Eerst water
geven en dan spuiten werkt veel beter dan eerst
spuiten en dan water geven. Minder bekend is
dat veel bodemherbiciden beter werken als de
grond steeds een beetje nat wordt gemaakt.
Iedere keer is er dan weer een iets versterkte
werking van de meeste middelen. Zelfs met een
goede bestrijding kan het gebeuren dat er toch
onkruidjes doorkomen. Hou dus goed in de
gaten wanneer de gewassen opkomen, zodat
er nog afgebrand kan worden. Let er wel op dat
Basta iets eerder gespoten moet worden dan
de oude Actor zonder schade te riskeren. Voor
een goede werking van Basta moet de concentratie van het middel minimaal 1 liter Basta per
100 liter spuitvloeistof zijn. Het toevoegen van
dezelfde hoeveelheid ureum als Basta geeft een
fellere werking.

WORTELONKRUIDEN
Maak bij wortelonkruiden duidelijk onderscheid tussen wortelonkruiden die in de grond
zitten en wortelonkruiden die zijn mee geplant.
Als er wortelonkruiden zijn mee geplant, trek
deze dan direct bij opkomst met de hele wortel
uit. Neem dan ook direct de plant waarin het
onkruid heeft gezeten mee en gooi deze weg.
Op die manier is het probleem direct opgelost.

Als er wordt gewacht tot de plant groot genoeg
is om te spuiten, zal deze zich in de grond hebben gevestigd en zullen meerdere bespuitingen nodig zijn om te voorkomen dat het een
plek wordt. Anders ligt het met wortelonkruid
dat in de grond zit. Dit moet te allen tijde doodgespoten worden. Bij dit doodspuiten moet het
onkruid goed worden geraakt. Een druppeltje
met de selector is vrijwel nooit afdoende. Spuit
direct de plant die in het onkruid staat dood.
Als wordt geprobeerd deze te ontzien, zal het
onkruid niet dood gaan. Het resultaat is dat er
steeds opnieuw gespoten moet worden, waardoor de arbeidspost veel groter wordt en de
onkruidplek ook. De grootste veroorzaker van
wortelonkruid is verkeerde zuinigheid. Direct
zeer rigoureus aanpakken is de enige manier
om dit grootste probleem van de vaste planten
teelt eindelijk te gaan beheersen.

ORGANISATORISCH
PROBLEEM
Als je er lang over nadenkt kom je maar tot
één conclusie. Onkruid is een organisatorisch
probleem. Een teler die goed kan organiseren
heeft met hetzelfde middelenpakket een grotere kans om schoon te blijven. Datzelfde geldt
voor de mechanische bestrijding. Ook deze
werkt alleen maar als de handelingen steeds
goed en op het juiste tijdstip plaatsvinden. Zelfs
bij het handmatig schoon houden, kun je beter
steeds de eerste onkruid weghalen dan de boel
zo nu en dan eens opknappen. Onderschat het
onkruidprobleem dus nooit en ga er vanuit dat
het woord “uitstel” niet in het onkruidwoordenboek voorkomt.
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