INFOKATERN

De artikelen van het infokatern vallen buiten de verantwoording van de redactie.
Het betreft informatie van een belanghebbende partij die voor opname in het
infokatern betaalt. De naam van deze partij is boven het artikel vermeld.
Uitdrukkelijke voorwaarde voor opname in het infokatern is, dat er sprake is
van een informatieve in plaats van een wervende tekst.

Herfstaanpak

Duist in de
kiem smoren

> Detmer ten Have (links) en Henko Klement, specialist akkerbouw van Agriﬁrm Plant, zien voordelen in een late inzaai van wintertarwe.

Duist is het grootste probleemonkruid in de graanteelt, vooral in een intensieve graangebied als Noordoost Groningen. De bestrijding ervan is moeilijk vanwege de beperkte keuze van
middelen en het gevaar van resistentie. Die bestrijding begint daarom al in de herfst, om zoveel mogelijk duist weg te krijgen.
Het Groninger Oldambt ligt er eind september zwart
bij. Het graan is geoogst en het land geploegd en klaargelegd voor de zaai van wintertarwe. Detmer ten Have
uit Beerta wacht echter nog even met zaaien. Hij geeft
eerst duist en andere onkruiden de kans om te kiemen
in het valse zaaibed. Het onkruid spuit hij dood met
Roundup, waarna hij opnieuw gaat kopeggen en het
graan half oktober kan zaaien.
In november volgt dan nog een bespuiting met Stomp.
“Als dat mogelijk is”, benadrukt Ten Have. “De omstandigheden moeten goed zijn en dat is wel eens een
probleem. Als het te nat is, kun je niet op het land.” Als
de bespuiting in november niet lukt, betekent dat niet
het einde van de teelt, maar iedere bestrijding is meegenomen. “Alles wat je in het najaar dood kunt spuiten,
kom je in het voorjaar niet meer tegen als grote pollen.
De kleine plantjes in het voorjaar zijn het probleem niet,
het gaat om de grote pollen die het graan verdrukken.
Die moet je zien te voorkomen”, legt de akkerbouwer
uit.

JUISTE MOMENT
Het voordeel van de herfstaanpak is bovendien dat ook
andere breedbladige onkruiden kunnen worden aangepakt, zoals paarse dovenetel en ereprijs, vult Henko
Klement, specialist akkerbouw van Agriﬁrm Plant aan.
“Ook deze vormen een concurrent voor het gewas.” Klement zoekt samen met de akkerbouwer naar het juiste
moment, het juiste middel en de juiste dosering van de
duistbestrijding. “Omdat duist net als graan een grasachtige is, is de bestrijding erg lastig. Je moet een middel zien te vinden die de duist aanpakt, maar het graan
ongemoeid laat. Dit jaar is er een nieuw middel, Herold,
dat we kunnen inzetten in de herfstaanpak. Maar ook
hiervoor geldt dat de omstandigheden bepalend zijn
voor het succes. De bestrijding van duist steekt erg
nauw. De middelen die er zijn, zijn goed, maar je moet
wel alle kansen benutten om de duist de baas te blijven.
Dat betekent vroeg een vals zaaibed klaarleggen, wachten op het juiste moment om te zaaien en zien dat je de
herfstbespuiting in november kunt pakken.”
Eind maart of begin april volgt dan nog de reguliere

bestrijding met Atlantis. Een prima middel, maar niet
voldoende om duist in het intensieve graangebied Oldambt de baas te blijven, is de overtuiging van Ten Have.
“Je moet niet gokken op alleen de voorjaarsbestrijding
met Atlantis. Graanteelt is voor dit gebied cruciaal,
omdat de grond te zwaar is voor aardappelen. Je hebt
niet veel alternatieven. Als je hier ook in de toekomst
graan wilt blijven telen, moet je het zwaartepunt van de
duistbestrijding in de herfst leggen.”

BEDRIJFSGEGEVENS
> De familie Ten Have heeft een gemengd bedrijf met
320 zeugen, een biogasinstallatie, een akkerbouwtak en
loonwerk. Detmer ten Have gaat over het akkerbouw- en
biogasgedeelte van het bedrijf; zijn ouders Menno en
Annechien runnen de varkenstak. Het akkerbouwdeel bestaat uit 120 hectare zware zeeklei waarop wintertarwe,
luzerne, suikerbieten en soms koolzaad wordt geteeld en
140 hectare zandgrond voor de teelt van maïs, hennep,
lupine en bieten.

Graanvergaderingen 2012
Vanaf 12 november start Agriﬁrm Plant met haar graanvergaderingen door het hele land. U hoort onder andere
op deze avonden de ontwikkelingen die van invloed zijn op de granenprijs. De graanmarkt is door de goede
oogst van 2012 en de hele goede marktomstandigheden op dit moment volop in beweging. Dit betekent voor
akkerbouwers dat ze mooie graansaldo’s kunnen halen met hun oogst 2012. Dit heeft door de spilfunctie van
granen in het bouwplan, een positieve uitstraling naar de saldo’s van andere teelten.
Graanleveranciers van Agriﬁrm Plant ontvangen een uitnodiging voor een bijeenkomst in de buurt. Een overzicht van de data en locaties van de graanvergaderingen vindt u op www.agriﬁrm.com/plant, zie agenda.
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