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Ten eerste is eind juni 2014 de verkoop van de
e middelen op
basis van oxadiazon (handelsmiddelen Kid Way
ay - Ronstar
onstar GR)
GR) iningetrokken, maar de opgebruiktermijn voor
or de teler en de tuin
tuinaannemer loopt echter nog een jaar langer.
nger. In
n tweede instantie
is het gebruik van herbiciden op basis
stoI diʗusis van de actieve st
stof
diʗu
fenican, niet meer toegestaan op
opperp onbeteelde,
eelde, verhard
verharde opp
vlakten. Tabel 1 geeft een overzicht
gebruik van
rzicht van het nieuwe gebru
deze producten.
PRODUCT

ONBETEELDE
TEELD TERRE
TERREINEN

VERHARDE

KID WAY

niet erkend
rken

NIET VERHARDE

toegelaten tot 30/06/2015

PISTOL FLEX niet meer
per 17/06/2014
mee toegelaten
np

erkende toepassing

PREMAZOR

niet meer
per 17/06/2014
eer toegelaten
np

erkende toepassing

niet meerr toegelaten per 17/06/2014

erkende toepassing

ZAPPER

Verharde
rde
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Met glyfosaathoudende
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er ook niet aan te komen: de kans dat residu's
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afspoele de weg naar oppervlaktewater vinden is niet
afspo
en dit punt van kritiek staat hoog in de Europese
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est
aangeschreven.
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Het aanbod herbiciden voor totale onkruidbestrijding op
onbeteelde terreinen en voor selectieve onkruidbestrijding
tussen beplantingen was al niet zo uitgebreid. Onlangs zijn in
juni 2014 hiervoor zelfs nog een aantal beperkingen
bijgekomen. In dit artikel wordt verder ingegaan op de
betekenis van deze wijzigingen voor de tuinaannemer in de
praktijk.
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IN EVOLUTIE OF REVOLUTIE...
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Tabel 1 *ewijzigde erkenningen
inge voor diʗufenican bevattende
herbicicden op onbeteelde terreinen

Een beredeneerd gebruik van wat nog rest aan middelen is nu
meer dan ooit aan de orde : onkruiden kunnen herkennen is
alvast een goede uitgangsbasis!
De term "verharde" terreinen concreter ingevuld
Waar voorheen het begrip "verhard" synoniem stond voor een
quasi gesloten ondergrond zoals klinkerstroken, kassei- en
betonbanen,... worden voortaan ook kiezel, grind, dolomiet en
andere losse structuren als verharde oppervlakten beschouwd.
Herbiciden voor niet verharde en onbeteelde terreinen zijn dus
louter en alleen nog toe te passen op grondgebonden bodems.
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Onkruidbestrijding op verharde terreinen wordt noodgedwongen een combinatie van de resterende erkende herbiciden met
fysische maatregelen zoals borstelen, branden en andere technische mogelijkheden. Volwaardige biologische onkruidbestrijdingsmiddelen voor dicotylen en grassen zijn niet voorhanden,
dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld biologische insecticiden en
fungiciden. Voor de bestrijding van mossen en groene aanslag
brengt het nieuwe product MossKade in dit segment wel soelaas. Dit biologisch middel pakt mossen aan door een fysische
verstikking van de groene delen zonder enige vorm van chemisch ingrijpen in de groeicyclus. MossKade wordt daarom niet
als een gewasbeschermingsmiddel beschouwd en kan op verTUINAANNEMER | 8 | oktober 2014

harde oppervlakten probleemloos worden ingezet.
Niet verharde onbeteelde terreinen
Herbiciden voor gebruik op onverharde terreinen zijn voorbehouden voor deze percelen die binnen een termijn van 6 tot 12
maanden niet onmiddellijk voor landbouwdoeleinden of voor
aanplanting en inzaaien zullen gebruikt worden.
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Voor openbare besturen
n gaat het totaalverbo
totaalverbod op pesticiden in
per 1 januari 2015, inclusief
van biologisch erkende
clusief het gebruik
gebrui va
gewasbeschermingsmiddelen.
vraag rijst of hier niet het
ngsmiddelen.
middelen. De vraa
vra
kind met het badwater
weggegooid. De kennis en de beschikadwater is weggegooi
weggegooid
baarheid van
middelen is nu immers veel groter
n biologische middel
dan bij de
e totstandkoming
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v deze Vlaamse wetgeving ruim
10 jaarr terug.
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Mogelijks
Mo
ks zal
al de soep niet
n zo warm worden gegeten als ze wordt
opgediend.. Een openbaar
bestuur kan in bepaalde situaties een
opge
opged
ope
van he
het nulgebruik aanvragen mits een gefundeerde
afwijking
fwijk
Heel recent werd ook op federaal niveau beslist dat het
reden. Hee
"spoorwegen" voortaan een eigen toelatingsprocedure
gebruik "s
"spoo
gewasbeschermingsmiddelen.
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Dit voorjaar
voorjaa werd voor de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups een tijdelijke biociden erkenning verleend aan
pr
process
e biologisch insecticide, en dit enkel voor gebruik door lokale
een
overheidsdiensten.
o
ov
Stad Antwerpen meldde onlangs in een persbericht positief te
staan tegenover het nulgebruik met uitzondering voor de bestrijding van wespen, bruine ratten en agressieve invasieve onkruiden zoals de Japanse duizendknoop.
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Onkruid
Amaranten
Boterbloem
Canadese ʖjnstraal
Distels
Hanenepoot
Kleine brandnetel
Klein kruiskruid
Melganzevoet
Mos & levermos
Ooievaarsbek
Straatgras
Varkensgras
Wilgenroosje
Zwarte nachtschade

Chikara

BS

Product

Voor de tuinaannemer zijn handige doseerzakjes
oseerzakjes vvoor een rugspuitvolume heel gemakkelijk om juist
st te doseren.
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Elk middel heeft zijn sterktes en zwaktes tegenover bepaalde
onkruiden, wat weergegeven is in tabel 2. Het is daarom aangewezen om niet jaar na jaar steeds weer hetzelfde herbicide
te gebruiken, want de onkruidpopulatie verschuift dan automatisch naar een ongevoelige ʗora. Om die reden is
het ook soms zinvol om twee middelen te gaan mengen elk aan
een verlaagde dosis. Niet onbelangrijk is dat dit soort herbiciden vanwege het bermbesluit niet mag gebruikt worden in de
overgangszone van openbare wegenis infrastructuur naar aanpalende gebruiksterreinen en zeker niet als deze overgang een
talud met waterloop is.

Tabel 2: Werking tegen nakiemers van onkruiden
en voorr de erkende
totaalherbiciden.

Is er leven na Ronstar...
Reeds meer dan 20 jaar
ar is het middel Ronstar
Ron
GR
G een vaste
waarde voor de onkruidbestrijding
planten
en sierheesuidbestrijding
rijding in vaste p
plan
ters, bij uitstek voor
containerplanten. Het midoor de telers van containe
del is tevens perfect
tuin kort na een nieuwe
erfect
rfect inpasbaar in de
d tui
aanplant om de eerste weken onkruiddruk
de baas te kunnen.
onkruid
Strooikorrelpreparaten
een veiligere toepassing dan
araten zijn steeds
st
e
het alternatieve spuitwerk,
uitwerk, zelfs na het uitlopen van de planuitwerk
ten. Ronstar GR kan nu
gebruikt tot 30 juni 2015,
u nog worden
w
de verkoop door de handel
el is wel reeds beëindigd. Voor zij die
toch nog een gebruiksvriendelijk korrelpreparaat wensen aan
te schaffen rest er enkel nog Pendulum GR (2% pendimethalin).
Dit middel is beter gekend onder zijn spuitvorm als Stomp Aqua
en is veilig voor een brede waaier van sierplanten.

Gefundeerde creativiteit met de beperkte mogelijkheden is dé
uitdaging voor de toekomst.
> Peter Willemijns, Sanac

Pendulum GR kan perfect in de lente na aanplant in de tuin worden gestrooid op een onkruidvrije bodem. Minpunt is echter dat
het onkruidspectrum onvoldoende breed is voor een goed eindresultaat. Combineer deze korrel dan beter met een AZ (500g/l
isoxaben) bespuiting: je hoeft zo niet in te boeten naar plantveiligheid toe, maar het gebruiksgemak is voor een stuk weg door
de dubbele arbeidsgang.
En wat met de openbare diensten
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