zwadmaaienmeteenschijvenmaaier enmaaien
meteendubbelemessenbalk.Dieverschillenzijn
kleiner gebleken dan de verschillen die tussen
percelen voorkomen.Belangrijker dandekeuze
vandemachineisdevraagopwelkmomentinde
rijpingsfase en onder welke omstandigheden
gemaaid moet worden. Naarmate het gewas
drogerwordt nemendeverliezenbijmaaientoe.

Zwadmaaiendient plaatstevindenophetjuiste
momentvanafrijping.Bijstaandegewassenge
nietdedubbelemessenbalkdevoorkeur.Losvar
dezaadverliezen iserbijdeschijvenmaaier eer
risicovanrondvliegendevoorwerpendoordatde
beschermkap is weggenomen. Een waarschu
wingisdaaromophaarplaats.

Onderzoeknaardeuitbreidingvan meerjarige
onkruidenbijcontinuteeltvansnijmaïsendeinvloed
vanhetonkruidbestrijdingssysteemdaarop

H.F.M.Aarts.PAGV

Aanleiding
Regelmatig meldt de praktijk in toenemende
mate hinder te ondervinden van meerjarige
onkruidenbijdeteeltvansnijmaïs.
Populatiedynamisch zou een snelle uitbreiding
vandezesoortenverklaarbaarzijndoorderelatief
geringe gevoeligheid vande meerjarige onkruidenvoordegangbareherbiciden,doorhetfeitdat
eenmaïsgewaspaslaatvoldoendeconcurrentiekrachtontwikkelt (opengewas)endoorhetontbrekenvangewassen inde rotatie waarindeze
onkruidenzichmindergoedthuisvoelen.

Doel
Doelvanhetonderzoekwasinzichttekrijgeninde
snelheidwaarmeeenigemeerjarige soortenzich
uitbreiden bij continuteelt van snijmaïs en de
invloeddiehetonkruidbestrijdingssysteem hieropuitoefent.
120

Opzet
Zowel indeomgevingvanhet regionaalonder
zoekcentrum'AverHeino'alsindeomgevingvar
'Cranendonck' werd een proefveld aangelege
waaropcontinumaïswerdgeteeld.Beideproef
veldenbestondenuitzandgrond,te'AverHeino
meteengoedehomogenestructuureneengoede
vochthoudendheid ente'Cranendonck' meteer
deels slechte heterogene structuur en eer
daarmee samenhangende deels slechte
vochthoudendheid.
Deproefveldenwarenverdeeldin16('AverHei
no')of12('Cranendonck')veldjes.Opdehelftvar
develdjeswerdendeonkruiden bestredendoo
een bij de eenjarige onkruidvegetatie passene
herbicide volvelds te verspuiten. Op deander«
helftvandeveldjeswerdhetzelfdeherbicideind(
gewasrijen toegepast en werd tussen de rijer
gefreesd,waarbijderijenwerdenaangeaard.
Bij de aanvang van het onderzoek ontbrakei
meerjarige onkruidenvrijwelvolledig.
Inheteerstejaarvanhetonderzoekwerdenpe
veldje zes jonge haagwindeplanten op ruimi

onderlinge afstand in de gewasrijen uitgeplant.
Decoördinatenvandestandplaatsvandezejonge
alanten werden nauwkeurig vastgelegd, zodat
door kartering het verloop van een eventuele
jitbreidinggevolgdkonworden,
nhettweedejaarwerdopdezelfdewijzekweek
jitgeplant en in het derde jaar akkermunt. Het
(arterenvandemeerjarige onkruiden gebeurde
aarlijks indeeerste helft vanjuni en deeerste
ïelftvanjuli.Daarnawasdemaïstehoogomnog
/oldoendenauwkeurigwaarnemingentekunnen
/errichten.
Hetonderzoekliepvan1983t/m 1986, zodathet
jedragvanhaagwindevierjaar,vankweekdrie
aarenvanakkermunttweejaarisgevolgd.

Resultaten
Dpmerkelijkwasdat deuitbreiding vanalleuitjeplantemeerjarige onkruidenergtraagverliep,
as na enige jaren was haagwinde op enige
Dlekkenuitgegroeidtot haardenmeteendiameervanenkelemeterszodatschadeaanhetgewas
jingontstaan,vooraldoorhetomlaagtrekkenvan
Je maïs. Kweek breidde zich nauwelijks uit en
ïkkermunt leek moeite te hebbenzichtehandlaven. Hetisnietaannemelijk datdeaanwezigleid van deze twee soorten het gewas heeft
geschaad.
3everspreidingnaaranderedelenvandeveldjes,
jijvoorbeeld door grondbewerkingswerktuigen,
wasgering,zodat haarden zich blevenconcenrerenronddeoorspronkelijkeplekken.
De methode van onkrujdbestrijding leek nauwelijks invloedte hebbenopdeuitbreidingvan
neerjarigeonkruiden.

Conclusiesenaanbevelingen
•engerechtvaardigde conclusie kanzijn datde
jitbreidingvanmeerjarigeonkruidenbijcontinuéesvansnijmaïsnietexplosiefverlooptendatde
ferslepingvanwortelstokkenervangeringis. De

Inkoudevoorjaren kankweektotproblemenleiden.

invloed van het onkruidbestrijdingssysteem
(tegen eenjarige soorten) hierop isgering.Problemen kunnen worden voorkomen door het
maïsgewas jaarlijks te inspecteren endemeerjarige onkruiden met een systemisch herbicide
aantestippen.
Bijveronachtzamingkunnennaenigejarenhaagwindehaarden ontstaandieschadedoen,vooral
omdathaagwindetegendemaïsplantenomhoog
klimt.
De uitbreiding van kweek verloopt weliswaar
traag, maar bij een koud voorjaar groeit kweek
veelsterkerdanmaïs.Eendichtekweekbezetting
kan dan tot verstikking leiden. Bij een lichte
bezettinggroeitdemaïslatergemakkelijkboven
dekweekuitenverstiktdezegrotendeels.Hetis
niet aannemelijk dat de maïsteelt gehinderd
wordt door de aanwezigheid van akkermunt,
omdatakkermuntmindergoedkanprofiterenvan
voormaïsongunstigegroeiomstandighedenenal
spoedig door het maïsgewas wordt overschaduwd.
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