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WOORD VOORAF

Vooral na de tweede wereldoorlog heeft de chenische onkruidbestrijding in
de landbouw een enorme vlucht genomen. In vele gevallen i s een goede onkruidb e s t r i j d i n g zonder herbiciden zelfs n i e t meer denkbaar.
Eén van de gewassen waarin de chemische onkruidbestrijding betrekkelijk
weinig ingang heeft gevonden, i s het grasland. Dit ondanks het f e i t dat in de
loop der jaren een groot aantal technisch goed bruikbare middelen op de markt
i s gekomen.
Omstreeks 1942 werd een begin gemaakt met de produktie van groeistoffen
en momenteel hebben wij een dergelijk assortiment van deze middelen, dat
vrijwel a l l e kruiden en verschillende schijngrassen in het grasland s e l e c t i e f
kunnen worden bestreden, Een aantal jaren l a t e r kwamen er ook middelen waarmee behalve een aantal kruiden, ook de grassen voor een belangrijk deel gedood
kunnen worden. Het behulp van deze l a a t s t e middelen, eventueel in combinatie
met groeistoffen, zou het mogelijk zijn de voor de herinzaai van grasland noodzakelijke grondbewerkingen sterk t e verminderen of zelfs overbodig t e maken.
Vooral na de komst van het zeer snel werkende paraquat bestaat e r voor deze
l a a t s t e toepassingsmogelijkheid in verschillende landen veel b e l a n g s t e l l i n g .
Ook in Nederland l i j k t het gebruik van "alles"dodende herbiciden b i j de graslandverbetering een a a n t a l zeer aantrekkelijke voordelen t e bieden. De t o t
nog toe in ons land hiermee opgedane ervaringen lijken echter veel minder
gunstig dan die in andere landen, met name Groot B r i t t a n i ë .
In verband met deze zeer verschillende r e s u l t a t e n hebben wij in de periode
2 1 - 2 7 augustus 1966 een bezoek gebracht aan een v i e r t a l Britse i n s t e l l i n g e n
die hieromtrent onderzoek verrichten. De bezochte instellingen waren:
1.Jealott'sHillResearchStation,3racknell
2.WeedResearchOrganization,Oxford
3.WestofScotlandAgriculturalCollege,Ayr
4.TheEdinburghSchoolofAgriculture,Edinburgh.

In d i t verslag zijn de bevindingen van deze s t u d i e r e i s weergegeven en waar mogelijk vergeleken met de in Nederland opgedane ervaringen.
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INLEIDING
Debotanischesamenstellingvangraslandspeelteenbelangrijkerolbij
dewaarderingvanhetgrasland.Indeeersteplaatslooptdelandbouwkundige
waardevandediversegraslandplantensterkuiteen,waardoorhetvanbelang
isdatgrassenmetgoedelandbouwkundigeeigenschappendehoofdmootvanhet
bestandvormen.
Minstensevenbelangrijkisechterdatdeindepraktijkoptredendeverschilleninbotanischesamenstellingzijntoeteschrijvenaaneenaantal
milieu-omstandighedendieongeachtdebotanischesamenstellingookdeproduktiviteitvandegrasmat,dekwaliteitvanhetverkregenvoerendebruikbaarheidvanhetperceelbeïnvloeden;ditzijnb.v.deontwateringstoestand,
dewatervoorziening,debemestingstoestand,deverzorgingenhetgebruikvan
hetgrasland:
Wordthetveeintelanggrasingeschaard,danlaatdekwaliteitervan
alsveevoertewensenovero.a.doordatdesmakelijkheidendeverteerbaarheidmindergoedzijn;daarnaastwordtdenetto-opbrengsternadelig
doorbeïnvloedomdatdebeweidingsverliezengrootendehergroeiveelal
slechtzijn.Wordtvaaktelaatingeschaard,danblijkendegoedegrassenplaatstemakenvoorsoortendiebetertegeneendergelijkegebruikswijgebestandzijndochdieveelalmindergunstigeeigenschappenhebben.
Ishetgraslandslechtontwaterd,danzullennietalleendebruto-opbrengsten.debotanischesamenstellingtewensenoverlatendochookde
draagkracht»terwij1verderdekansophetoptredenvaneenaantaldierziekten (b.v.leverbot)grootis.
Indepraktijkwordendebesteresultateninhetalgemeendanookverkregenoppercelenmeteenhoogpercentagegoedegrassen,metnameEngels
raaigras.
Laatdebotanischesamenstellingtewensenover,danbetekentditniet
alleendaterteveelongewensteplantesoortenvoorkomen,dochtevensdat
ëënofmeerderemilieu-omstandighedentewensenoverlaten.Bijverbetering
vandergelijkgraslandishetdanooknoodzakelijkdatdeoorzakenvoorde
mindergoedetoestandwordenweggenomen.Alleenreedshierdoorkunnende
groeiomstandighcdenvoordegoedegrassenzogunstigwordendatzijdeslechtereplantesoortenuithetbestandgaanverdringen,waardoor"vanzelf"een
goedegrasmatontstaat.Ditgaatsnellernaarmatemeergoedegrassenvoor-
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komen,degroei-omstandigheden voordezegoedegrassengunstigerzijnende
aanwezigeslechteresoortenzichgemakkelijkerlatenverdringen.Komtb.v.
opeenperceelveelmannagras(Glyceriafluitans)voor,danzaldezesoort
doorontwateringenbemestingvrijsnelplaatsmakenvoorbeteregrassen,
indiendezealthansinvoldoendemateaanwezigzijn.Bent(Deschampsia
caespitosa)daarentegen,dieeveneensvnl.voorkomtopslechtontwaterdeen
bemestepercelen,zaldoorontwateringenbemestingalleen,slechtszeerlangzaamplaatsmakenvoordeaanwezigegoedegrassen.
Verlooptdeverbeteringvandebotanischesamenstellingdooraanwezigheidvanteweiniggoedegrassenen/ofteveelmoeilijkteverdringenplantesoortentelangzaam,dankanzeopdevolgendemanierenwordenversneld:
a.doordeongewenstesoortentevernietigen,waardoordeaanwezigegewenstesoortenzichsnellerkunnenuitbreiden (selectieveonkruidbestrijding)
b.doordehelegrasmattevernietigenenherinzaaitoetepassen.
Opdezebeidemogelijkhedenvangraslandverbeteringzalindevolgende
hoofdstukkennaderwordeningegaan.
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SELECTIEVEONKRUIDBESTRIJDING
Bijdeselectieveonkruidbestrijdingwordenalleendeongewensteplantesoortenvernietigd,terwijldeoverigesoortennietofzoweinigmogelijkbeschadigdworden.Inveleakkerbouwgewassenisditeenzeergebruikelijke maniervanonkruidbestrijding,dochingraslandwordterinveelminderemate
gebruikvangemaakt;desitutatieligthierdanookheelanders.
Veelmeerdanbijdemeesteakkerbouwgewassen ligthetaccentvandeonkruidbestrijdinginhetgraslandnl.ophetvoorkomenvanhetonkruid, terwijleventueelaanwezigonkruidvooreenbelangrijkdeellangsindirecteweg
(hetbevorderenvandegroeivandegoedegrassen)kanwordenbestreden.Daarbijkomtdatdeselectieveonkruidbestrijdingingraslandveelmeermoeilijkhedenmetzichmeebrengt.Indeakkerbouwheeftmenveelaltemakenmet één
gewensteplantesoort;alleandereaanwezigesoortenkunnenalsonkruidworden
beschouwd.Debestrijdingvanditonkruidkomtdegroeivanhetcultuurgewas
tengoedeendehierdoorverkregenopbrengstverhogingen zijngemakkelijk te
bepalen.
Degrasmatdaarentegenbestaatindemeestegevallenuiteengrootaantal
plantesoorten,dievoorhetovergrotedeelgeschiktzijnvoordeproduktie
vanveevoer.Slechtsbijeengeringaantalisditdoorgiftigheid,onopneembaarheide.d.niethetgeval.Tussendezetweegroepenligtechternietsteeds
degrenstussengewensteplantesoortenenonkruid.Detotdeeerstgenoemde
groepbehorendesoortenverschillennl.zeersterkinwaarde.Eenbijkomende moeilijkheidis, datdewaardevaneenzelfdeplantesoortnietsteeds
dezelfdeis.Ditkomtnietalleendoordesomsgrotevariatiesbinneneen
zelfdesoort,dochookdoordatdewaardeafhankelijkisvanomstandigheden
alsintensiteitvanhetgraslandgebruik, dewatervoorziening,degebruikswijzee.d.ï
-Paardebloemenproducerenkwalitatiefgoedveevoer,deproduktivsteitvande
soortlaat,vergelekenmetdievanvelegrassen,echtertewensenover.Op
intensiefgevoerdebedrijvenzaldezeplantesoortdaardoorveeleerderals
eenongewenstesoortwordenbeschouwddanopextensiefgevoerdebedrijven.
-Ruwbeemdgrasis opgoedvochthoudendegrondeninniettegrotehoeveelheden,eenzeergoedegrassoort,dochopdroogtegevoeligegrondenishetveel
mindergewenstomdathetindrogeperiodenveelalweinigproduceert.
-Kweekheeftopbedrijvenwaarhetveeinhetalgemeeninjonggraswordtingeschaardveelmindernadelendanopbedrijvenwaarvaaklaatwordtingeschaard.
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-Roodzwenkgraswordtalsgraslandplantondernormaleomstandighedenweiniggewaardeerd;devariëteitlitoralisblijktechtervrijgoedbestandtezijntegenoverstromingmetzoutwaterenkandaardooropgraslanddatnuendanmet
zeewateroverstroomdwordt,zeergoedopzijnplaatszijn.
Eenscherpegrenstussen"onkruid"en"cultuurgewas"isinhetgraslanddanook
zeermoeilijktetrekkenenvoorzoverditwelmogelijkis,kanzevangevaltot
gevalandersliggen.Eenselectievebestrijdingvanhet"onkruid"geeftineersteinstantiedanookveelaleenopbrengstdepressie,doordatdeplantendievernietigdwordenmeestaleenzekerewaardealsveevoerhebben.Hetvoordeelvande
bestrijdingmoetkomenvandebeteresoortendiedeopengevallenplaatsengaan
innemen.Slechtsindiegevallenwaaralleensoortenwordenbestredendiegeen
waardehebbenalsveevoerofzelfsschadelijkzijn(b.v.giftigofhinderlijk)
kanalléénaldebestrijdingeenvoordeelbetekenen.Inhetalgemeenheefteen
chemischeonkruidbestrijdingingrasland

dus alleenzin,wanneervoldoende

goedegrassenaanwezigzijn en degroeiomstandighedenhiervoorinordezijnof
gemaaktworden,zodatzedeopengevallenplaatsensnelbezetten.
Doóraatwijingraslandslechtszeldentemakenhebbenmetééngewenste
plantesoortenéén ofmeerdereongewenstesoorten,dochmeestalmeteenaantal
goedesoortenenéénofmeerdereongewenstesoorten,wordeneraandeselectiviteitvandetegebruikenmiddelenhogeeisengesteld,temeerdaareensoort
dieinhetenegevalgewenstis,ineenandergevalongewenstkanzijn.
Indeafgelopenjarenisvooralgezochtnaarmiddelendieeenzodanigselectievewerkinghebben,datdegrassennietendekruidenenschijngrassenwél
gedoodworden.Hetresultaathiervanisdatermomenteeleengrootaantalmiddelenopdemarktis(voornamelijkgroeistoffen)waarmeedemeestekruidenen
schijngrassenkunnenwordenvernietigdzonderdatdegrassenaltezwaarbeschadigdworden.Datdezemiddelent.a.v.deverschillendekruidenenschijngrassen
betrekkelijkweinigverschilleninselectiviteitbezitten,isgeenco/orkomelijkbezwaar;overhetgeheelgenomenzijnditbijnauitsluitend» v o o r
intensiefgebruiktgrasland,matigofslechtgewaardeerdesoorten.Alleenwitte
klaverkan

een uitzondering

opdezeregelzijn,dochdezesoortspeeltin

intensiefgebruiktgraslandveelalslechtseenzeerondergeschikterol.Voor
zoverditlaatsteniethetgevalisendewitteklavergespaardmoetworden,
zijnerdanaltijdnogdephenoxyboterzuurverbindingen (ÎÎCPB)waarmee een
aantalkruidengedoodkanworden,dochwaartegenwitteklaverbestandis.
Bijdezestellingnamewordtvoorbijgezienaanhetfeitdatbepaaldekruideneengunstigeinvloedzoudenkunnenhebbenopdekwaliteit(hoogmineralengehalte)endesmakelijkheidvanhetvoer.Bijhetstrevennaareendichtevee-
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bezettingperhazijndenadelenvaneenhoogpercentage kruidenen/of
schijngrassenechterzoveelgroter(lagereproduktie)dandeeventuelevoordelen,dateenbestrijdingervanisaantebevelen.
Momenteelishetassortimentmiddelenzodanig,datmitsopdejuistewijze
toegepast,demeestekruidenenschijngrassenuithetgrasbestandverwijderd
kunnenworden.Erzijnechternogeenaantalsoortendievrijveelmoeilijkhedengeven:
Ridderzuring (Rumexobtusifolius)wordtinNederlandmetmeerofmindersucces
bestredenmetMCPP.BijexperimentenvandeW.R.0.inOxfordblekenechtero.a.
ookpicloram (Tordon)endicarabagoederesultatentegeven.Dedoseringenwaren
respectievelijk0,2à0,t en1,1kgperhaactievestof.Deplantenbleken
hierbijinseptemberhetmeestgevoeligtezijn.Hetbezwaarvandezemiddelen
isechterdezeergrotepersistentie.
EenplantesoortdieinNederlandweinigofnietingraslandvoorkomtdoch
inEngelandeninSchotlandeenzeerbelangrijkerolspeelt,isdeadelaarsvaren(Pteridiumaquilinum).Dezeplantiszeermoeilijktedoden;mechanische
bestrijdingleverttotnogtoedebesteresultaten.VandevelegetoetstechemischemiddelenblijkenalleenaminotriazoolenMCPAdikwijlseenenigszins
acceptabelresultaattegeven.Erskine(EdinburghSchoolofAgriculture)heeft
delaatstejarenvooralgeëxperimenteerdmetpicloram;dedodingdiehiermede
werdverkregen,wasgoeddochookhierzijndegrotebezwarenvanditmiddel
zijngrotephytotoxiteitt.a.v. verschillendeland-entuinbouwgewassenen
zijngrotepersistentie.
Inhoeverreeenselectievechemischebestrijdingvankruidenenschijngrasseneconomischverantwoordis,ismoeilijktezeggenomdatdeschadediehet
onkruidaanricht,moeilijkofnietexactisvasttestellen.

Denietofmindergewenstesoortenkomenechternietalleenvoorbijde
kruidenendeschijngrassen.Ookdegrassenkunnenzeersterkinwaardeverschillen;de waarderingen lopenvanwaardeloos(bent)totzeergoed(Engels
raaigras).
Eenselectievebestrijdingvanonkruidgrassen levertingraslandzeerveel
moeilijkhedenop,omdatdanbinneneenzelfdegeslachtbepaaldeplantenvernietigdmoetenwordenterwijldeanderenietofnauwelijksbeschadigdmogenworden.
DeWeedResearchOrganizationinOxfordisenigetijdgeledenbegonnenmetonderzoekhieromtrent.Bijditonderzoekwordenzowelin

kassenalsinhet
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veldmonoculturenvanallerleigrassen,voorennaopkomst,bespotenmetuiteenlopendeconcentratiesvanzeerveelverschillendemiddelen,indehoopdathierbijallerleiverschilleningevoeligheidtussendediversegrassennaarvorenkomen.Totophedenwasdalaponhetmeestbelovendemiddel.Hiermeewerdookreeds
opgrotereschaalingraslandgeëxperimenteerdenhierbijblekendatmetnarcc
Engelsraaigras(Loliumperenne)endiverseFestucasoortenrelatiefzeergoed
bestandwarentegenniettehogedoseringen.Verschillendeanderegrassenals
bent (Deschampsiacaespitosa),borstelgras (Nardusstricta)en fioringras(Agrostisstolonifera)blekendaarentegenzeergevoeligvoordalaponte
zijn.Allen(WRO)diendeb.v.aaneengrasmathoofdzakelijkbestaandeuit
fioringras

(Agrostisstolonifera),ruwbeemdgras(Poatrivialis),Engels

raaigras(Loliumperenne)enwitbol(Holcuslanatus)opeendrietaltijdstippen
(voorjaar,midzomer enherfst)eendrietalhoeveelhedendalapontoe;5,5kg
dalaponperhectaretoegediendinjulibleekhierbijveelbelovendtezijn.Het
percentage

firoringras

wasopditobjecthetvolgendjaar20% lagerdan

ophetcontroleobject,terwijlhetpercentageEngelsraaigraswas verdubbeld.
Degrotemoeilijkheidbleekechtertezijndatdeverschilleningevoeligheidtussendediversegrassensterkvariërenenafhankelijkzijnvanvelefactoren:tijdstipinhetgroeiseizoen,leeftijdvandeplant,groeistadiume.d.
Deselectiviteitberusthierslechtsopkleineverschilleningevoeligheid,
waardoorbijeenietstehooggenomendoseringookdegewenstegrassoortenwordengedood.Ookbijdejuiste,selectiefwerkendedosiswerdendegoedegrassen
enigetijdsterkinhungroeigeremd,waardoordeeerstetijdnadebespuiting
vrijgroteopbrengstreductieswerdenverkregen.
Deselectieberustdusopeenverschilinbeschadiging;deminstbeschadigdesoortenbeginnenhetsnelstweertegroeienenkunnenzichdaarnatenkoste
vandeernstigbeschadigde soortenuitbreiden.
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ALGEHELEDODINGVANDEGRASMAT
Isdebotanischesamenstellingvanhetteverbeterengraslandzoslechtdat
doormiddelvaneenverbeteringvandegroeiomstandighedenvandegoedegrassen,
eventueelgecombineerdmeteenselectieveonkruidbestrijding,slechtsoplangere
termijnacceptabeleresultatenkunnenwordenverwacht,danbiedtherinzaaiveelalmeerperspectieven.Uordtbijdeherinzaaivolstaanmethetstrooienvan
gras-enklaverzaadoverdebestaandegrasmat,danzalerinhetalgemeenweinig
ofgeenverbeteringoptreden.Hetgezaaidezaadvindtgeengoedkiembedenkiemt
daardoorslecht,terwijldeeventueeltochnoggevormdekiemplantjesindebestaandegrasmatweinigkanskrijgen.Herinzaaihoudtdusin:vernietigingvande
oudezodegevolgddoorinzaaivangras-enklaverzaad ineengoedkiembed.
Hetvernietigenvandeoudezodegebeurttotnogtoesteedsmechanisch.De
aanwezigegrasmatwordthierbijgedooddoorzetelatenverstikken (b.v.ploegen)ofzetelatenverdrogen (b.v.frezen).Hetisechterookmogelijkdeoude
grasmatmetonkruidbestrijdingsmiddelentedoden.Dezelaatstemethode,veelal
tenonrechtechemischeverbeteringvangraslandgenoemd,staatvooraldelaatste
jarenbijdegraslandverbetering indebelangstelling.
Demogelijkhedenvandeallesdodendeherbicidenbijdegraslandverbetering
Detechnischemogelijkhedenvoorhetgebruikvanallesdodendeherbicidenbij
degraslandverbeteringwordenindeeersteplaatsbepaalddoorde,invergelijkingmetdeconventionelemethoden,tebereikenresultaten.Komtbijeendergelijkevergelijkinghetgebruikvandeherbicidengunstigvoordedag,danzalhet
echternogvanallerleianderefactorenalskostprijs,hanteerbaarheid,dekans
opmislukkingene.d.afhangenofdezemethodevangraslandverbeteringindepraktijkingangzalvinden.
Detoepassingvanhetchemischdodenvandegrasmatkomtmetnameinaanmerkingindiegevallenwaargrondbewerkingnietofslechtmogelijkis.
-zeerzwaregronden
-steilehellingen
-grondenmetveelstenenindebovengrond
-slappegronden
-grondenmeteenzeeronegaleligging
-grondenmeteendunnebouwvoor.
VoorNederlandmoetendemogelijkhedenineersteinstantiewordengezochtop
slappeveengronden.Daarnaastkomenechterdiegevallen inaanmerking,waardoor
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middelvangrondbewerkingdezodenietofmoeilijktevernietigenis(b.v.bij
aanwezigheidvankweek,bent e.d.).
Mochtechterblijkendathetgebruikvanallesdodendeherbicidenvoordelen
biedtinvergelijkingmetdemechanischeverbeteringvangrasland,dankanook
eenalgemenetoepasbaarheidinhetverschietliggen.
Debeschikbaremiddelen
Hoeweldechemischevernietigingvandegrasmatvooraldelaatstejarenveel
belangstellingondervindt,ishetzekergeennieuwemethode.ReedsvoordetweedewereldoorlogwerdinNederlandbijherinzaaivangraslandopslappeveengrondendegrasmatweleensvernietigdmeteenmengselvanbijtendekunstmeststoffen
(superfosfaat,kalkstikstof,kainiet e.d.).Mitsondergunstigeomstandigheden
uitgevoerd,konopdezemaniereengoededodingvandegrasmatwordenverkregen,
dochinhetalgemeenlietenderesultatentewensenover.Ditwasderedendat
naaranderemiddelenwerdgezochtenalséénvandeeerstewerdhet,omstreeks
1920opdemarktgebrachtenatriumchloraatgebruikt.Metditmiddelbleekhet
mogelijkdegehelegrasmatgoedtevernietigen,dochhetnadeelervanwas,afgezienvandeafwezigheidvaneenbemestendewaarde,dathetlang nawerkt.

Nadetweedewereldoorlogheefthetaantalmiddelenwaarmeegrassengedood
kunnenworden,zichgeleidelijkuitgebreid.Demeestbekendezijn:dalapon,
trichloorazijnzuur (TCA),monuron (CMU), aminotriazoolenparaquat.Aldezemiddelenvertonenvrijgroteverschillenwatbetreftwerkingt.a.v.deverschillendeplantesoorten,snelheidvanwerking,nawerkingindegronde.d.
Paraquat(handelsnaamGramoxone)heeftvergelekenmetdeoverigemiddelen
eendrietalzeerduidelijkevoordelen:
a.hetwerktzeersnelinopdeplant:kortetijdnadebespuitingvallende
regendoetdaardoorweinigafbreukaandewerking,terwijlverderna5
a 10dagenhetmaximaleeffectisbereikt.
b. indegrondwordthetzeersnelvastgelegdaanhetadsorptiecomplexen
isdaarnanietmeeropneembaarvoordeplant.
c.het isweiniggiftig.
DezegunstigeeigenschappenvanparaquathebbengemaaktdatmetnameinEngeland,
dechemischevernietigingvandegrasmatnahetopdemarktkomenvanditmiddel, sterkindebelangstellingisgekomen.
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Dewerkingvandeherbiciden
Metdeinzetvanchemischeonkruidbestrijdingsmiddelen bijdeherinzaaivan
graslandwordtbeoogddenormaalnoodzakelijkemechanischegrondbewerkingoverbodigtemaken.Dezegrondbewerkingwasomtweeërleiredenennoodzakelijk:
a.tervernietigingvandeoudegrasmat
b.terverkrijgingvaneengoedzaaibed.
Devraagisnuinhoeverredeherbicideninstaatzijndezetakenvande
grondbewerkingovertenemen:
ada.dedodingvandegrasmat.
Momenteelhebbenwijdebeschikkingovereenaantalherbiciden,waarmee
degrasmatvooreenbelangrijkdeelgedoodkanworden.Praktischgeender
middelenisechterbijeconomischtoepasbaredoseringensteedsinstaat
alleindezodeaanwezigeplantenvolledigtedoden.Dekeuzevanhetmiddelwordtdaardoortevensbeïnvloeddoordebotanischesamenstellingvan
degrasmat,terwijleventueelmeerderemiddelenmoetenwordengebruikt.
Nadetoedieningvandeherbicidenaandegrasmat,kunnendevolgende
periodenwordenonderscheiden:
1.hetmiddelbeschadigtofdoodtdegrasmat
2.hetmiddelheeftzijnwerkingvoltooid,dochdoordathetnoginactievevormindeplanten/ofindegrondaanwezigis,vindternoggeen
hergroeiplaats
3.ervormtzichweereennieuwevegetatie.
WordteenmetMalles"dodendeherbicidenbehandeldperceelnietingezaaid,
danzalzichnakortereoflangeretijdvanzelfweereenvegetatievormen,
bestaandeuitplantendiedebehandelingoverleefdhebbenenuitkiemplanten.Vooreenoptimaaleffectvanhetherbicidemoetwordeningezaaidzodrastadium 1en2achterderugzijn.
adb.Debereidingvanhetzaaibed.
Gras-enklaverzadenstellenzeerhogeeisenaanhetzaaibed.Hetbehoeft
danookgeenverwonderingtewekken,dathetzondermeeruitstrooienvan
hetzaadoverdegedodevegetatieweiniggunstigeresultatengaf.Deaanvankelijkwelnaarvorengebrachteveronderstellingdathetzaadopdeze
maniereengoedkiembedzouvindenindeafstervendevegetatiebleekdan
ooknietjuist.Eengeringeverbeteringvandeaanslagkonwordenverkregendoornahetzaaienvanhetzaadschapenintescharen,zodat dezedierenhetzaadindegrondkondentrappen ("hoofcultivation").Almetalliet
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hetresultaatechterzoveeltewensenoverdathetnoodzakelijkbleekte
zoekennaarverbeteringenvandeinzaai.Dezeverbeteringenwerdenineen
tweetalrichtingengezochtnl.:
1.hetmakenvaneenzaaibedmetgebruikelijke grondbewerkingswerktuigen
2.hetconstruerenvanmachines(zgn."sodseeders")waarmeehetzaadzondervoorafgaandebewerkinginderredodefrrasmatkanwordengebracht.
VooralEvans(WeedResearchOrganizationinOxford)heeftveelaandacht
besteedaandeeerstgenoemdeverbeteringvandeinzaai.Bijditonderzoek
waarbijdedoodgespotengrasmatwerdbewerktmetallerleiwerktuigenals
eg,woeleg,schijvenegenfreesbleek,datdeaanslagvanhetgras-en
klaverzaadvrijwelsteedsbeterwasnaarmatedegrondzwaarderbewerkt
was.Vooraldefreesgafzeergunstigeresultaten.OokuitNederlandse
ervaringenisgeblekendathetfrezenvandechemischgedode(en
eventueelafgebrande)grasmatvoorhetverkrijgenvaneengoedeaanslag
vanhetzaad,beslistnoodzakelijk is.Gewoonlijkiseenmaalondiep(ca.
5cm)frezenvoldoendemitslangzaamwordtgereden (ongeveer800meterper
uur)enhettoerentalvandefreeshoogis.
Hetfrezenvandegedodegrasmatgeeftnietalleeneenbetereaanslag
vanhetgezaaidegraszaad,dochbelemmertookhetherstelvandeplanten
diedebespuitingoverleefdhebben.Deongewensteplantesoortenkrijgen
hierdoorminderkans.
InEngelandenookineenaantalanderelandenisdelaatstejaren
veelaandachtbesteedaandeconstructievan"sodseeders".Hierbijwordt
uitgegaanvanzeerverschillendesystemen;zowordenbijdereedsopde
marktgebrachteHowardRotaseedermetbehulpvanroterendegebogenmessen
geultjesindezodegefreesd,waarindoormiddelvanzaaipijpenhetzaad
wordtgedeponeerd.Demeestemachinesverkerenmomenteelnogineenexperimenteelstadium,zodateropditogenblikoverdetoekomstmogelijkheden
vandesodseedersnogweinigvalttezeggen.Demachineszulleneerstverdergeperfectioneerdmoetenworden,opdatzijinstaatzijnhetfijnegrasenklaverzaadopeenjuistemaniertezaaien.
Verderishetduidelijk,datbijeventueletoepassingvaneensodseederhogereeisenaanhettegebruikenherbicidezullenwordengesteld,omdat
grondbewerkingenduseenextrakansopvernietigingvandegrasmathier
achterwegeblijft.
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Dehuidigestandvanzaken
Inhetvoorgaandeisreedsopgemerkt,datdetoepassingvan"alles"dodende
herbicidenbijdeherinzaaivangrasland,vooronsland,vanuiteentweetalgezichtspuntenmogelijkhedenzoukunnenhebben.
a.verbeteringvangrasland,datveelmechanischmoeilijkofniettevernietigenonkruidenbevat
b.verbeteringvangraslandopmoeilijkofnietbewerkbaregronden.
ada.Verbeteringvangraslandmetveelmechanischnietofmoeilijktevernietigenonkruiden.
Mitsopdejuistewijzeuitgevoerd,kanmetbehulpvandebeschikbare
grondbewerkingswerktuigen (meestalfreesen/ofploeg)degrasmatvrijwelsteeds
volledigvernietigdworden.Tweegrassoortenleverenhierbijechterbijzonder
veelmoeilijkhedenop,nl.bent (Deschampsiacaespitosa)enkweek(Elytrigia
repens).
Bent
Bentkandoormiddelvankerendploegenweliswaargoedwordenbestreden.De
eisendiehierbijechteraandekwaliteitvanploegenploegerwordengesteld,
zijnzohoogdatindepraktijk (vnl.graslandgebieden!)slechtszeldenbevredigenderesultatenwordenverkregen.AlleeninDrenthezijnenkeleloonwerkers
diehetbentploegengoedonderdekniehebben.
Eenbijkomendemoeilijkheidbijdebestrijdingvanbentishetfeitdatze
hoofdzakelijkvoorkomtopsterkhumeuzeenvenigegronden,waarvandeontwateringinmeerofminderematetewensenoverlaat.
Bijhetploegenvandergelijklandbestaatdaardoorniet alleenhetgevaar
vanwegzakken,dochwordttevensdedraagkrachtvandegrond,doorhetploegen
vandeoudezode,zogering,dathetgevaarvoorvertrappingvandejongegrasmatgrootis.
Aldezemoeilijkhedenmaaktenhetnoodzakelijktezoekennaaranderebestri
jdingsmethoden,waarbijmetnamewerdgedachtaanhetchemischdodenvan
degrasmat.Deconclusievanhethiertoeuitgevoerdeonderzoekwasdatgebruik
vannatriumchloraat(150à200kgvanhet98-procentigeproduktofdedubbele
hoeveelheidvanhet50-procentigeprodukt)ineenperiodedathetgrasgroeit,
zeergoederesultatengeeft.Hetgroeienvanhetgrasisbeslistnoodzakelijk
voorhetverkrijgenvaneengoedresultaat,omdatdedodendewerkingvooreen
deeleengevolgisvanchloraationenopnamedoordeplant.Geziendelangenawerkingsperiodevanhetnatriumchloraat,kandetoediening(spuitenofstrooien)
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ervanhetbestegeschiedenindeherfst (septemberofoktober)waarnainhet
voorjaarkanwordengefreesdeningezaaid.Deresultatenvandeopdezemanieruitgevoerdeverbeteringenzijninhetalgemeenzeergoed;alleenopeen
aantallaagveenpercelen hebbenzichdelaatstejarenenkelemislukkingen
voorgedaan,doordatenigetijdnadeinzaai,debentmassaalterugkwam.De
indrukbestaat,datdittewijtenisaandevormingvankiemplanten.Kiemproeventoondeninderdaadaan,datopverschillendebentpercelenzeergrote
hoeveelhedenkiemkrachtigzaadvoorkwamen;erwerdenaantallengevondendie
varieerdenvanenkelehonderdduizendentottienmillioenzadenperhainde
laag0 - 5 cm.Dergelijkehoeveelhedenkwamenechterzowelvooroppercelen
waarzichgeenalsoppercelenwaarzichwelbentopslagvoordeed.
Totnogtoehebbenzichdezemoeilijkhedenalleenvoorgedaanopveengrond;
hetisechternognietduidelijkofdittoeteschrijvenisaanbepaaldeeigenschappenvanditveenofdatheteengevolgisvanhetfeitdatverreweg
demeesteverbeterdebentpercelenopveengrondliggen.Ookishetnogniet
duidelijkwaaromzichopheteneperceelwelenopeenanderperceelgeenof
ookopeenzelfdeperceelinhetenejaarwelenineenanderjaargeenmoeilijkhedenvoordoen.
Doorploegenwordtdekansopbentopslagsterkgereduceerd,omdatdande
gronddiedemeestekiemkrachtigezadenbevat,wordtondergeploegd.G.P.
Allen(WeedResearchOrganizationinOxford)heeftbijeendaartoeingesteld
onderzoekeenduidelijkeafnamevandehoeveelheidkiemkrachtigzaad(waaronderDe)gevondenmethettoenemenvandedieptevandebemonsterdelaagin
hetprofiel.Doorploegenwerdhetaantalkiemkrachtigezadenindebovengrond
sterkgereduceerd;doordegrasmat chemischtedodenendaarnametbehulp
vaneenfreeseenzaaibedtemaken,vondnauwelijksenigereductieplaats.
Dekansopopslagvanbentuithetindegrondaanwezigezaadmaaktdeze
nietgoedkopechemischeverbeteringvanbentgraslandminderaanlokkelijk,
dochdeindrukbestaatdathetprobleemvandeopslagindepraktijkergmeevaltwanneerdejongegrasmatalthansdieaandachtkrijgtdienodigis(goede
ontwatering,goedebemesting,steedstijdiginscharenofmaaien,eventueel
aanwezigejongebentpollenzoveelmogelijkvernietigen e.d.).Nietalleen
wordtdandekiemingvanhetbentzaadzoveelmogelijkvoorkomen,dochkrijgendeeventueelaanwezigekleinebentplantenweiniggelegenheidzichtoteen
hinderlijkegrootteuittebreiden.Omhetopslagrisicogeheeltevermijden,
zoudetoepassingvanenkelejarenakkerbouwdebesteoplossingzijn,doch
ditisindepraktijkzeldenmogelijk.
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Natriumchloraatheefteenaantalduidelijkebezwaren:hetisgiftig,
brandbaar,explosiefenhetheefteenlangenawerkingsperiode.Vooraldeze
laatstgenoemdeeigenschap,dievoorjaarsinzaainoodzakelijkmaakt,iserg
bezwaarlijk omdat,metnameopdemindergoedontwaterdeveengronden,inzaaiomstreeksaugustusdikwijlsveelbetereresultatengeeft.Aandemeeste
nieuwemiddelen (CMU,amitrol,dalaponenTCA)zijndezelfdeofanderebezwarenverbondenenverdienendaardoorgeenvoorkeurbovennatriumchloraat.
Paraquatdaarentegenheeftverschillendeeigenschappendietoepassingbij
debentbestrijdingaanlokkelijkmaken:nietgiftig.,nietexplosief,niet
brandbaar,werktzeersnelinopdeplantenwordtindegrondzeersnel
geïnactiveerd.
Eenbespuitingmetparaquatkandaardoorna7à10dagenreedsgevolgd
wordendoorherinzaai.Indeafgelopenjarenisditmiddeldanookopgroteschaalgetoetst.Ditonderzoek leerdedatdebesteresultatenworden
verkregenwanneer:
-gespotenwordtinjuliàbeginaugustus
-hetperceelvoordebespuitingwordtafgemaaidofgeweidopeenzodanig
tijdstipdatdebenttentijdevandebespuitingweervoldoendeblad
heeftgevormd.
-61Gramoxone/hawordtgebruikt(hogeredoseringenhebbenweinigzin)
-debespuitingzodanigwordtuitgevoerd,datdebentpollenzoveelmogelijk
geraaktworden.
Dezeervaringenstemmenvooreenbelangrijkdeelovereenmetdie,welkein
EngelandenSchotlandzijnopgedaan.Desalnietteminzijnderesultatenin
onslandnieterghoopvol.Indemeestegevallenmoestdebespuitingenkelewekenlaterherhaaldworden.Ditbetekentnietalleeneenverhogingvan
dekostprijs(éénbespuitingkostmomenteelruimƒ200)dochtevenseen
verlengingvandeperiodetussendeaanvangvandeverbeteringenhettijdstipvanherinzaai.
Watpreciesdeoorzakenzijnvandeverkregenmislukkingen,isnogniet
duidelijk.InJealott'sHillenOxfordwarenweinigofgeenervaringenopgedaanmetdebestrijdingvanbent.InSchotlandwaarwelbentwasbestredenmetparaquat,warenderesultateninhetalgemeenergpover;geziende
oorspronkelijkevegetatie (vnl.Nardusstricta,Deschampsiacaespitosaen
Moliniacoerulata)warendeverkregenverbeteringenechterzeerspectaculairenvoordieomstandighedenzekergeslaagdtenoemen.
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Verbeteringvanderesultatenzoueventueelnogkunnenwordenverkregen
door:
-Debespuitinguittevoerenindeherfst.InEngelandisnamelijkdeervaringopgedaan,datdegrasseninhetalgemeengevoeligerzijnnaarmatelaterinhetgroeiseizoengespotenwordt (hetgrasmoetechternoggroenzijn).
Inditgevalverliestdeparaquatechtereenvanhaarbelangrijkstevoordelennl.demogelijkheidvaninzaaiindezomer.
-Verbeteringvandebespuitingstechniek;paraquatheeftslechtseenzeergeringesystemischewerking,waardooraandeverdelingvandeparaquatover
deplantzeerhogeeisenwordengesteld.Bijdepollenbespuiting,waarbij
deafzonderlijkeplantenstukvoorstukmeteenrugspuitwordenbespoten,
zijndemetparaquatverkregenresultatenzondermeergoedtenoemen.Het
verhogenvandehoeveelhedenwateren/ofparaquatbijdevolleveldsbehandelinghebbenweinigeffect.Opwelkemaniereenverbeterdebevochtigingvan
debovengrondsebentdelenmoetwordenverkregen,istotnogtoenietduidelijk.
Kweek
Hoewelkweekbestrijdingdoormiddelvaneengoedebeweiding (zeerfrequent
enscherpafweiden)tebestrijdenis,isditindepraktijkvaaknietgoed
uitvoerbaar,waardoor meeringrijpendemaatregelennoodzakelijkzijn.Normaalscheurenvandegrasmat (ploegenen/offrezen)geeftzeldeneenvoldoendebestrijding;aanvullendemaatregelenalsenigetijdbrakenofdeverbouw
vanéénofmeerderezwareakkerbouwgewassenzijnbeslistnoodzakelijk.
Aandezemethodenklevenvooralopdezuiveregraslandbedrijvenechterdikwijlszoveelbezwaren,datookvoordekweekbestrijdinghetgebruikvandaartoegeschikteonkruidbestrijdingsmiddelen aanlokkelijklijkt.
Vooralindeakkerbouwisdechemischebestrijdingvankweekuitgebreid
bestudeerdenhierbijblekenmetnameTCA,dalaponenamitroldikwijlsgoede
resultatentekunnengeven.Voorhetgraslandzijndezemiddelenminderintensiefonderzocht.Deeersteindrukkenzijnnietgunstig;deaanwezigekweek
wordtweliswaarsterkbeschadigd,dochvaneenalgehelevernietigingisbij
eenenigszinsbetaalbaredoseringzeldensprake.Daarkomtnogbijdatde
langenawerkingsperiodevandedesbetreffendemiddelenvoorjaarszaainoodzakelijkmaakt;inhetvoorjaarverlooptdeaanslagvanhetgras-enklaverzaad
echtergewoonlijkzotraagdatdekweekindezeperiodeallekanskrijgtzich
teherstellen.
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Geziendehogekostendieaandezemethodezijnverbonden,iseendergelijk
wisselvalligresultaatnietacceptabel.
TCAlijktmomenteelnogdebesteresultatentegeven.Ditmiddel,dat
alleendoordewortels wordtopgenomen,moetwordentoegediendindeherfst
naeenintensievegrondbewerkingwaarbijderhizomennaarbovenzijngehaald.
Dedoseringis75kgTCAperha.
Paraquatbiedtvooreendergelijketoepassinginhetgeheelgeenmogelijkheden;desystemischewerkingdaarvanlaatteveeltewensenover.Tochwerd
inEngelandenookinSchotlandgebruikgemaaktvanparaquatbijdekweekbestrijding,dochdanincombinatiemetdeverbouwvaneenakkerbouwgewas.
Vooral Erskine (EdinburghSchoolofAgriculture)heeftdezemethodeuitgebreidbestudeerdengoederesultatenverkregen. •Eenzwaarmetkweekbezet
perceellandwordtbepootmetaardappelen;zodraongeveer5à15%vandegepoteaardappelenjuistbovendegrondstaat,wordtgespotenmetparaquat
(ca.5S6literGramoxoneperha).Deaanwezigebovengrondsedelenvande
kweekwordenhierdoorvernietigdendeaardappelennemen,wanneerhetalthans
eengoedgewaswordt,derestvandebestrijdingvoorhunrekening.Ditzelfdekanookwordengedaanmetbehulpvanbieten (paraquatmoetdangespoten
wordenvooropkomst)dochderesultatenhiervanzijnveelmindergoed dan
bijaardappelen.
Watbetreftdekweekbestrijdingingraslandlijkendeonkruidbestrijdingsmiddelenvoorlopignogweinigperspectieventebieden,tenzijzijgebruikt
wordenincombinatiemetdedaarvoorgeschikteakkerbouwgewassen.
adb.Verbeteringvangraslandopnietofmoeilijkbewerkbaregronden.
Opverschillendegrondenbrengtdegrondbewerking,dienoodzakelijkis
voorhetdodenvandegrasmatenhetmakenvaneenkiembed,zeerveelmoeilijkhedenmetzichmee.InNederlandisditpraktischalleenhetgevalopde
slappeveengronden.Hetgraslandontleenthiereenbelangrijkdeelvanhaar
draagkrachtaandeaanwezigezode.Doordezezodewegteploegenofstukte
frezen,wordtdedraagkrachtzeersterkgereduceerdmetallenaregevolgen
vandien:gevaarvoorverzakkingtijdensdeverbeteringswerkzaamhedenenvertrappingvandejongegrasmat.
Gebruikvanherbicidenbijdegraslandverbeteringzouhiereenuitkomst
kunnenbetekenenindienniet,zoalseerderreedsgezegdis,eenintensieve
grondbewerkingnoodzakelijkwasomeengoedzaaibedtemaken(eneventueeleen
aanvullendedodingvandegrasmatteverkrijgen).Doordezebewerkinggaatde
draagkrachttochnogvooreenbelangrijkdeelverlorenenishetvoordeelvan
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hetgebruikvandeherbicidenhierslechtszeergering.
Desodseederszoudenhiermisschieneenwelkomeoplossingzijnomdatdan
dezodeslechtsvooreenzeerkleingedeeltewordtlosgemaaktendedraagkrachtdusveelbeterzalblijven.Deteverkrijgentechnischevervolmaking
vandesodseederendekostprijszullenechterdetoekomstigetoepasbaarheid
vandezemethodevooreenbelangrijkdeelbepalen.
OokinEngelandenSchotlandbiedthetgebruikvanallesdodendeherbicidennogbetrekkelijkweinigmogelijkheden.Welvindtmenhierindeheuvelë
uitgestrektegraslandgebiedenmetbijnauitsluitendslechtgrasland.Hetgebruikhiervanisechterzeerextensief.Zolanghetstrooienvangraszaadschoonselgecombineerdmeteenkalk-enfosfaatbemestinghierreedsbevredigenderesultatenbiedt,maaktdeveelduurdereverbeteringmetallesdodende
middelendanooknogweinigkans.
Eenmeeralgemenetoepassing
Metdehuidige"alles,,dodendeherbicidenisdekansdatdemechanische
graslandverbeteringtothetverledengaatbehoren,voorlopignogvrijgering.Geenvandebeschikbaremiddelenkanzowelwatbetreftdodingvande
oudegrasmat,snelheidwaarmeedeverbeteringswerkzaamhedenkunnenworden
voltooidalskostprijs,metdeploegofmetdefreeswedijveren.
Demeerderheidvandemiddelen (natriumchloraat,dalapon,aminotriazool,
CMUenTCA)heefteendermatelangenawerkingsperiodedathetteverbeteren
graslandlangetijdaandeproduktiewordtonttrokken.
Hetenigemiddeldathieropeenuitzonderingmaakt, isparaquat.Ditmiddelisdoorhaarzeergeringesystemischewerkingechterzeldeninstaatde
grasmatinvoldoendematetedoden.Hetaantalgrassendatresistentistegen
ditmiddelisnamelijkvrijgroot:kweek (Elytrigiarepens),roodzwenkgras
(Festucarubra),beemdvossestraat(Alopecuruspratensis),rietgras(Phalaris
arundinacea),mannagras(Glyceriafluitans)enrietzwenkgras(Festuca
arundinacea);verder wordenookeenaantal dicotylen enverschillendeschijngrassen(Juncusspp,CarexsppenEquisetumpalustre)nietgedood.Momenteel
isverderdeprijsvandeparaquatnogtehoogommetdemechanischegraslandverbeteringtekunnenconcurreren,dochdithoeftgeenblijvendbezwaarte
zijn.
Ditallesbetekentdatdetoepasbaarheidvande"alles"dodendeherbiciden
bijdegraslandverbeteringnogzeerbeperktis.Welkemogelijkhedenzichin
detoekomstzullenvoordoen,zalvnl.afhankelijkzijnvandeopdemarktte
verschijnenmiddelenenvandematewaarindemoeilijkhedenbijhetzaaien
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kunnenwordenoverwonnen.Deconcurrentiemetdemechanischeverbeteringzal
echternietgemakkelijkzijn,ookalomdat ookhierdetechnieknietstil
staat (b.v.deontwikkelingvandenieuweLelyfrees).
Welkenieuwemiddelenensodseedersookwordengevonden,hetblijvenslechts
hulpmiddelenbijrespectievelijkdevernietigingvandeoudezodeende inzaaivanhetgras-enklaverzaad.Hetzijnzekergeenmiddelenwaarmeezonder
meervanelkstukslechtgraslandeenstukgoedgraslandkanwordengemaakt.
Alleanderemaatregelendiegenomenmoetenwordenomdeaanslagendegroei
vandeingezaaidegoedegrassenenklaversmogelijktemaken,blijvennoodzakelijk.
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