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Probleem
Onkruidbeheersing is een knelpunt op biologische bedrijven. Het
is arbeidsintensief en onkruidgerelateerd opbrengstverlies kan niet
altijd voorkomen worden.
Nieuwe (technologische) ontwikkelingen in preventie, teelt- en
bestrijdingstechniek moeten nog verder worden beoordeeld middels
praktijktest en (economische) evaluatie. Daarbij is de biologische
teelt ook kraamkamer voor de reguliere teelt b.v. bij geringe
beschikbaarheid van herbiciden in kleine gewassen.

Onderzoek
Het project richt zich op het testen en verbeteren van nieuwe
mechanisatiemethoden en strategieën in samenwerking met
praktijkbedrijven (aansluitend bij Bioconnect en Smaak voor Morgen).
Op praktijkbedrijven vindt meerjarig onderzoek plaats naar de
beheersing van wortelonkruiden. Bekende technieken zoals wortels
snijden en de inzet van de kvick-up worden vergeleken met nieuwe
mogelijkheden als: biologische grondontsmetting en de inzet van de
Wave (heet-watertechniek).
Biologische grondontsmetting bestaat uit inwerken van gras en vervolgens afdekken
met zwart plastic.

Resultaten
•
•

•

Wortelonkruidbestrijding door biologische grondontsmetting
werkt goed op akkermelkdistel
Wortel snijden op kleigronden geeft een behoorlijke reductie van
wortelonkruiden. De planten moeten wel minimaal 10 tot 15 cm
groot zijn
Droge en harde grond (in 2007) benadelen het resultaat bij
mechanische onkruidbestrijding. Met precieze besturing (RTKGPS) kan op handwiedwerk bespaard worden

Praktijk
Nieuwe methoden verbeteren de effectiviteit van de
onkruidbeheersing en verminderende handwied-uren en/of onkruid
gerelateerde opbrengstverliezen. Nieuwe inzichten in mogelijkheden
voor de beheersing van (wortel)veronkruiding in bouwplanverband
zijn bruikbaar voor zowel biologische als gangbare telers.

Communicatie 2008
Demonstratie met RTK-GPS schoffelen.

•
•

Presentatie biologische velddag; 3 juli
Vakbladartikel in Ekoland
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