Mechanische onkruidbestrijding in de gewasrijen
De resultaten van vijfjaar onderzoek naar de mechanische onkruidbestrijding in de gewasrijen op de aspecten: verdichting,
veertandeggen, plantverband, tastwiederj spuit, papierkluitplanten en kopborstels staan op een rij. De werkgroep Technische Aspecten bij het Grondbewerkingsonderzoek
evalueerde
de resultaten en trok de conclusies voor de praktijk. De werkgroep onderzocht. Deze staan in dit artikel.
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Werken met lichte trekker
Deberijdingsintensiteit bij mechanische
onkruidbestrijding is meestal hoger dan bij
spuiten.Bijacht keer berijden met een lichte
trekkerbleef op zandgrond de schade in suikerbietenbij een werkbreedtevan 6 m
beperkttot 1,6% suikeropbrengst per ha.
Meteen zware trekker was de suikeropbrengstper hectare 4,3 %lager. Op zavel
werdgeen schade aangetoond.
Goede resultaten met veertandeggen
Indelaatste jaren was er veel belangstelling
voordeveertandeg. Metwerkbreedten tot
24men een rijsnelheid van 6-8 km/h is er
eengrote capaciteit met goede resultaten in
kleineonkruiden. Stekende tan den gaven
meerlosse grond dan slepende en op kleigrondenis er meer plantverlies. Bij toenemendesnelheid gaven stekende tanden een
betereonkruidbestrijding, maar ook meer
metgrond bedekt bietenblad. Hierdoornam
deselectiviteitwataf. Hetverschil in de
groottevan de gewas- en de onkruidplanten
speelthierbijeen belangrijke roI. Met laboratoriumproeven wordt onderzocht hoe de
onkruidbestrijding door eggen precies
plaatsvindt.
Vierkantsverband en mechanische
bestrijding
Doorinvierkantsverband tezaaien of te potenkanhetmechanisch behandelbare oppervlakwordenvergroot. Praktischeproblemen
leiddentot het zaaien in een rechthoeksverbandvoorsuikerbieten. Ditwas in verband
metdetoepassingvan een tastwieder. Dit
waseenvoudiger te realiseren door de afgifte
vandeelementen te synchroniseren.
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Onderzoekt betere plantdetectie
Het bleek technisch mogelijk om met een
tastwieder/spuitgebaseerd op een tastdunneruit 1966 hetonkruid in de gewasrijen
mechanisch en rond de planten chemisch te
bestrijden. Hiermee wordt het gebruik van
herbiciden met ca.85% teruggebracht. Een
probleem is de geringe capaciteit en de korte

periode « 3 weken)waarinde tastwieder/
spuit bruikbaar is. De vakgroep Agrotechniek en -fysica van de Landbouwuniversiteit werkt aan een betere plantdetectie.
Door dit per rij te doen, wordt zaaien in
rechthoeksverband weer overbodig.
Papierkluitplanten
gunstig
De papierkluitplanten (paperpots) leveren
een belangrijke voorsprong op voor de
mechanische onkruidbestrijding. Bijbieten
is dit aanvankelijk ca.zes weken en bij de
oogst ca.twee weken. Men ziet de gewasplanten direct staan en bovendien zijn de
stengels versterkt door het papiervan de
kluitplanten.
Goede mogelijkheden met kopborstels
Voor onkruidbestrij ding in de rijen leken
kopborstels in principe geschikt. Proeven
metdeze borstels zijn in suikerbieten, mats,
fruitbomen en boomteeltgewassen gedaan.
Hierbij zijn de suikerbieten (te) kwetsbaar
gebleken. De mats was in een vroegstadium
ook te kwetsbaar. In een later stadium is mats
beter bestand tegen deze behandeling.

. Mechanischeonkruidbestrijdingmet
kopborstelsis niet geschiktvoordeakkerbouw.

Voor hetwerk in boomteeltgewassen heeft
het onderzoek zich vooral gericht op de
optimale borsteI. Daarbij spelen de haarlengte en -dikte, het materiaal, de hoeken en
hettoerental een roI. Bij bomen en boompjes trad geen bastbeschadiging op. Bij fruitbomen werd het onkruid onvoldoende
bestreden omdatze op zware harde grond
stonden. Bij boomteeltgewassen op zandgrond waren de resultaten wel goed. Vooral
in eerstejaars gewassen met kleine onkruiden. Hetwas (nog) nietofweinig beterdan
de traditionele mechanische methode met
aanaarden en afeggen.
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