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Inleiding
OphetgebiedvandeonkruidbestrijdingisinNederlandgedurende delaatste jarenvooralaandachtbesteed aandetoepassingvanherbiciden inakkerbouwgewassen.Hetdoelisdaarbij
uiteraard deproductie tevergrotenendeproductiekostente
verminderen.Eenzelfde doelkanbijgraslandwordennagestreefd.
Dit deelvanhet onderzoek isdelaatste jarenenigszinsverwaarloosd.AlleendePlantenziektenkundigeDienstheefthieraan
aandachtbesteed (P.Zonderwijk).
InBelgië'kanvolgensSlaatsenStrijckersdeproductie van
grasland aanzienlijkwordenverhoogd ensinds1947isingenoemdlandreeds zeerveelonderzoek verrichtbetreffendede
onkruidbestrijdingingrasland.Ditonderzoekvindtplaatsdoor
detweede sectie vanhetN.C.G.G.O. (NationaalCentrumvoor
Grasland- enGroenvoeder-Onderzoek),waarvanProf.Slaatste
Gentdirecteuris.
Nabuurlandenhebbensomsgemeenschappelijke problemen,,en
uitwisselingvanresultatenengedachtenwisselingen daarover
kunnenvangrote betekenis zijn.Debetekenisvanditcontact
gaatdanookuitbovendatgene,wat indevolgendepagina'sis
meegedeeld overdeverkregenervaringen.

-2De problemen
InBelgië'komenveel slechte graslandpercelen voor,zoals
"blijktuit devolgende gegevenss
Kwaliteit vanhetgrasland
i vanhet totale
graslandareaal
zeergoed grasland
18.2 i
goedgrasland
21.4$
matiggrasland
48.0 i
minderwaardig grasland
12.4 $
Uit deze cijfers"blijkt,dat debotanische samenstelling
van"blijvendgrasland aanzienlijk kanwordenverbeterd,daar
+ 50 i vanhet areaaleenmatige totminderwaardige hoedanigheidsgraad bezit.Deze geringe waarderinghangt;samenmet de
waterhuishouding.DoorIrStrijokerswordtgeschat,dat inBelgië +300.000hagrasland een slechte botanische samenstelling
bezitten tengevolge vanonvoldoende ontwatering.Gedurende de
winter,of ook inde zomerbijhevige regenval,zijnvele weilanden drassig.Dehoedanigheidsgraad vanhet minderwaardige
grasland schommelt om de 2à4.
Het isbekend,dat ervele plantensoorten zijn,die aan
eennatte grond devoorkeurgeven.Indenatte graslandpercelen
kunnen o.a. devolgende soortenworden aangetroffenï FilipendulaUlmaria (moerasspiraea),Mentha aquatica (watermunt),Senecio
aquaticus (waterkruiskruid),Juncus spp (russen),Rhinanthus
major (groteratelaar)etc.
Velegraslandonkruiden kunnenwordenbestreden doortezorgenvooreengoede ontwatering,zoalsuit oecologische studies
bekend is.Uiteraard vergt deze wijze van graslandverbetering
eenlange tijd,terwijl invele gevallen deeraanverbonden
kosten tehoog zullen zijnvoor de individuele boer.
Het onderzoek van detweede sectie vanhetN.C.G.G.0. isdan
ook opdrie puntengericht.
Ie. Scheurenvanminderwaardig grasland,gevolgd doorherinzaai.
Dit iswelhetmeest ingrijpend,maar invele gevallen is
degrondhiervoornietgeschikt.
2e.Aangepaste teeltzorgen;weiden,maaienetc.
3e,Bestrijding van onkruiden ingraslandmet behulp van chemischemiddelen.
4e.Bestrijding vanonkruiden inwaterwegen,opdateengoede
waterafvoer gewaarborgd kanworden.
Behalve het onderzoek betreffende deonkruidbestrijding in
grasland wordt door de onderzoekersinGent ook studie gemaakt
van dewerking vanherbicidemiddelen inakkerbouwgewassenzoalsvlas,erwten,bieten,granenetc.
Inhetvolgende zullen deverkregenresultaten inhetkort
wordenbeschreven.
De resultatenmetherbiciden ingrasland
Wanneermen debotanische samenstelling van eenblijvendgraslandperceel wilverbeteren,dientmeneerst te definiëren
wateengoede flora is.Grasland kan alleendanalsgoedworden
gekarakteriseerd,wanneerhet eenhoge dierlijke productie ten
gevolge heeft enwanneerhetgewasduskwalitatief zowelals
kwantitatief bevrediging geeft.Het isdusniet eenvoudig om iets
te zeggenomtrent de ideale samenstelling van degrasmat,zolang deleervande veevoeding niet in staat isdebehoeften van
het vee opde juiste wijze te omschrijven.InBelgië vindtmen

-3het danookgeenszinshinderlijk,wanneer "onkruiden"alsTaraxacumofficinale (paardenbloem)ofBellisperennis (madeliefje)
inhetgraslandvoorkomen,mitsdezenietteveelruimte innemen,
omdat zichgemakkelijk inlaatdenken,dateenassociatie van
diversegraslandplanten eenrelatiefgebalanceerde chemischesamenstellingbezit.Het streveniserdusopgericht omvooral
deschadelijke onkruidentebestrijden:
a). dieruimte innemenendienietdoorhetveewordengegeten:
Cirsiumarvense (akkerdistel),
b ) . dienadelig zijnwegensdegiften,die zebevatten:Ranunculussoorten (boterbloem),Colchicum autumnale (herfsttijloos),
c). diekwaliteitsverliezen vandedierlijke productenveroorzaken:Alliumvineale (kraailook)o
Ingrasland kan slechtseenzeerbeperktaantalchemische
onkruidbestrijdingsmiddelenwordentoegepast.Deeerste vereiste
is,datzenietgiftig zijnvoorhetveeendetweede,datze
degrassennietdoden.Hetmeeste onderzoek isdanookverricht
metgroeistoffen,waarvanvnl.tweetypenkunnenwordenonderscheiden,nl.MCPA en2,4-DoHetMCPA isalleenalsNa-zout in
dehandel« Vanhettypemiddel2,4-D bestaanmeerderevarianten,
nl»:2,4-D-natriumzout;2,4-D-triaethanolaminezout;2,4-D-isopropanolaminezout;2,4-D~dimethylaminezout;274~D-aethylester;
2,4-D-butylester;2,4-D-isopropylesterenlowvolatile esters
van2,4-D» Inenkelegevallen zijnook2,4,5-T-verbindingenbeproefd en,tegenRhinanthusmajor,ookkalkstikstof.
Bijdetoepassing ingraslandkomen driepuntentersprake:
a). Dereactie deronkruiden inverschillende ontwikkelingsstadiaopdemiddelen.
b ) . Degrasproductie.
c). De invloed dermiddelen opdeklaver.
Met synthetische groeistoffenkanmeneengrootaantalgraslandonkruidenbestrijden.
Degevoeligheid vandeonkruidenhangt afvanhetontwikkelingsstadium,hetgebruiktemiddel,ofzelfsvariantvaneen
typemiddel,dedoses,diegebruiktv/ordeneneventueelhetaantalherhalingen endewijzewaarophetmiddelwordt toegediend.
a-,).Algemene opmerkingen
Vele onkruiden zijnmetgroeistoffen tebestrijden,o.a.:
Ranunculusrepens (kruipende boterbloem)enRanunculusacer
(scherpeboterbloem),Taraxacum officinale (paardenbloem),Bellisperennis (madeliefje),Plantago lanceolata (smalbladige
weegbree),Plantagomedia (ruigeweegbree),Oardamine pratensis
(pinksterbloem),Leontodonautumnalis (herfstleeuwentand),
Rhinanthusmajor (grote ratelaar),Urticadioica (grotebrandnetel),Cirsiumarvense (akkerdistel),Cirsiumpalustre (kalejonker)enzelfsAlliumvineale (kraailook).
Zeerresistent zijnLychnisfios-cuculi(koekoeksbloem),
Juncusinflexus (zeegroene rus)enLathyruspalustris(moeraslathyrus).
a 2 ) . Hetproduct_
Dehiervoorgenoemde groeistofverbindingenhebbenallemin
ofmeer specifieke eigenschappen.ZoisMCPAmeergeschikt dan

-42,4-Dterbestrijdingvan"boterbloemen,terwijlhetomgekeerde
geldtvoorpaardenbloemen.IntegenstellingmetNederlandgeeft
meninBelgiëdevoorkeuraandetoepassingvande2,4-D-aethylester,ofookde-butylester,ter"bestrijdingvandistels.De
2,455-T-esterswordenalleen,gebruiktter"bestrijdingvanj
Urticadioica (grotebrandnetel),Ononisspinosa (kattendoorn)en
Aegopodium podagraria (zevenblad).
a,).Het-tijdstip_vantoepassing_
Hetmomentvantoepassing inverbandmet deontwikkelingsstadiaderonkruidenisvangrote betekenis.Cirsiumarvense
(akkerdistel)wordtb.v.hetbestebestreden inhetbloemknopstadium.Dit iseveneenshetgevalmetdeHeracleum sphondylium
(berenklauw).Taraxacumofficinale (paardenbloem)kanhetbest
bestredenworden inAprilofinSeptember,October.Indezomermaandenishet succesgeringer.HetNa-zoutvanMCPAishetbest
toetepassentegenRanunculussoorten(boterbloemsoorten)inde
zomermaandenvanMeitotOctober.Debutylesterleverdegoede
resultatentegenAegopodiumpodagraria (zevenblad)ineenjong
stadium.Symphytum officinale (smeerwortel)kanineen jongstadiumbeterbestredenwordenmet2,4-D-butoxyaethanolaether-ester
dantijdensdebloei«Het2,4-DwerktbeterdanMCPAen2,4,5-T.
Alliumvineale (kraailook)zouhetbest vernietigdkunnenworden,wanneervroeg inhetvoorjaar 2kg/haMCPA actieve stofin
Maart-Aprilwordttoegediend,alshetonkruid10-15cmhoog
is.Hetkraailookgroeit dansnellerendebollenwordenmeer
uitgeput.Dooreendergelijke bespuitingvermindert destandvan
kraailook van1000tot30per1000m^.Ranunculusbulbosus (knolboterbloem)kangoedonderdruktwordendoorinMaart totMeite
spuiten,totindebloei.Deknollenwordendanuitgeput.Tanacetumvulgare (boerenwormkruid)isookhetbest ineen jongstadiumtebestrijdenmet2kg/ha2,4-Dof2,4,5-T-esters.
ZeeropvallendbijdebestrijdingvanGlyceria maxima
'(liesgras)inwaterwegenwas,dat 50kg/haTCAinOctobertoegepast, eenveelbeterresultaathaddan100kg/havanditproductinJuli.
a.).Herhaalde_toepassingendoses
Meerdere onkruidenzijnzeerresistenten,hoeweleenenkelvoudige toepassing dermiddelenweleentijdelijke onderdrukkingtengevolgekanhebben,isinvelegevallennaverloopvan
tijdherstelmogelijk,zelfswanneereengrote dosiswordtgebruikt.Indatgevalkaneenherhaalde toepassingmetgeringe
hoeveelhedenmiddel baatbrengen.Ditiso.a.hetgevalbijde
bestrijdingvanEquisetumpalustre (lidrus)..KleinehoeveelhedenMCPA (250à500g.actieve stofperha),3à4maalperjaar
toegediend,kunnendaneffectiefwerken.Hetzelfdegeldtvoor
Carexsoorten (zeggesoorten),maardeeffectieve dosisMCPAmoet
hierbijgroterwordengekozen.TegenCarex (zegge)kanwellicht
volstaanwordendoorèkg/haMCPA toetepasseninAugustusen
laternogeensinMei.
a j . Dewijzevan_toepassing
Inprincipe isdemethodewaarbijverschillende kerenkleinehoeveelhedenvanb.v.500of250 g/ha wordentoegepastop
langetermijnveelrationeler,daarmenopdezewijzemetgrotetezekerheid toteengoedresultaatkomt.Vooralhettreffenvan
eengunstig ogenblik isimmersvangrootbelang,zoweluiteen
oogpuntvanontwikkelingsstadium alsvanweersomstandigheden.

-5Hetisuiteraardmoeilijk omvoordergelijkekleinehoeveelhedentelkenseenberoepopdeloonsproeier tedoen.DoorIr
Strijckers isdaaromnagegaan,ofhetnietmogelijk zouzijndezehoeveelheden,gemengdmetmeststoffenofmet zand,uittestrooien.Daarbijisgebleken,datammoniakmeststoffenzichhiervoor
nietlenen.Dezeremmendewerkingvandegroeistoffen,wanneer
deze stoffengemengdmet deNH<-meststoffen,wordenuitgestrooid.
EenzelfderemmendewerkingderNH.-verbindingenwerd aangetoond,
wanneervóórdetoepassing dergroeistoffen dezemeststoffenwarengestrooid.Calciumcarbonaat enkrijtblekenvoorhetgestelde
doelgoed tevoldoen.Doordeaanwezigheid vankalkverlooptde
afbraakdergroeistoffenminder snelendeplanten zijnduslanger
aandegroeistofwerkingblootgesteld.Ook zand iszeergeschikt.
Debenodigdehoeveelheid draagstofbedraagt +100à200kg/ha.
iooverblijvende planten
Draagstof

ZüTimoniumnitraat
Natriumnitraat
Krijt
Zand

Taraxacum
officinalena
2xikg/ha
2,4-D-Na
25
21
11

13

Ranunculusspp
na
2xikgMCPA-Na
22

7
6
5

Hetisgebleken,datdegrasproductie ineenklavervrije
weideverminderdemet +10 <fo, wanneer degroeistoffen inhetvoorjaarwerdentoegepast.Het jaarvolgende opdebehandeling steeg
deopbrengstdergrassenechtermet8$,waarschijnlijkdoordat
meerruimte doorhetgraswerd ingenomen,tengevolgevanhetuitvallenderonkruiden.
Erisbovendiengebleken,datbijdebestrijdingvanTaraxacumofficinale (paardenbloemen)degroeistoffengeennadelig
effecthebbenopdegrasproductie alsdezeherbiciden inhetnajaarworden toegediend.
°)* 5§_rê§2Îiê_y§£_i^iLklaver
Deklavervegetatie heeftdestemeervandegroeistoffente
lijden,naarmate dedosishogerwordtgekozen.Deklaverlijdt
evenwelvaakminderdandeonkruiden.Ditisvooralhetgeval,
wanneerdekleine dosesgroeistoffenherhaaldemalenwerdenaangewend inplaatsvaneengrote dosisin één keer.Deklaverhersteltzichgewoonlijk snel.Bijsystematische behandelingengedurendehetgehele jaarbleek,datdewitteklaverhetmeest te lijdenheeftvanMCPAenhetminst van2,4-D-aethylester.DegevoeligsteperiodevaltindemaandMei.DatTrifoliumrepensverschil
ingevoeligheid vertoontvoordegenoemdemiddelen}blijktuitde
gegevensvanStrijckers?
foovergebleven
Trifoliumrepens
Na-MOPA
50.3
Na-2,4-D
54.7
2,4-D-aethylester
69.3

-6RodeklaverisgevoeligervoorNa-2,4-DdanvoorMCPA.In
monocultuurlijdendeklaversmeer danwanneer zeinmengsels
metandere soortenvoorkomen.
Onkruidbestrijdingdoormaaien
Het isgebleken,datenkele onkruidendoormaaiengoed"bestredenkunnenworden.Maaiproevenhebbenaangetoond,datplantenvanCirsiumarvense (akkerdistel)hetbest herhaaldelijk
kunnenwordenafgemaaid,wanneer ze+10à15 omgrootzijn.
Maarzemogennietgroterwordendan+20cm.Andere onkruiden
kunnenbestredenwordendoorgecombineerdemaatregelen.Zokan
Juncuseffusus (pitrus)hetbest wordenvernietigd door+2kg/
haMCPA te spuitenomstreekseindAprilenbeginJunitemaaien.
Hetzelfde zouhetgevalzijnmetFilipendulaulmaria(moerasspiraea).
Andere problemen ingrasland
Wanneermenherhaaldelijkmethetzelfde typemiddelin
grasland terugkomt,danishetgevaarniet denkbeeldig,datzich
resistente biotypenvandebestredenonkruidenontwikkelen.
Hierover iseenonderzoekverricht.Daarbijbleek,dat,wanneer
Taraxacumofficinaleherhaaldelijk bespotenwerdmetverschillende
doses2,4-D ofMCPA inhetnajaar,inhetvolgendevoorjaarhet
onkruidvandemet 2,4-D behandelde percelenresistenterwastegen2,4-D dantegenMCPA;hetomgekeerde goldvoorplantenvan
Taraxacum officinale (paarden'bloem)afkomstigvandemetMCPA
behandelde percelen.Ietsdergelijkswerd ookvastgesteld voor
Ranunculus spp(boterbloemsoorten).
Andere onderzoekingen
Inwaterwegenkomt inBelgiè'o.a.G-lyceriamaxima(liesgras)voor.
Ditonkruid belemmert duseengoedewaterafvoer.Bijeenin
1953aangelegde proefbleek,datTCAhetbestemiddelwasomdit
onkruid tebestrijden.Eenbladbespuitingvan50kg/haTCAin
Octoberhadbijna100$resultaat.Hetresultaat van100kg/ha
inJuniwasveelgeringer.Anderemiddelenals10kg/haCMU;
50kg/haNaCIO-*etc.hadden geen resultaat.
"b)•Bestrijding_van_onkruiden_in_grienden
Griendenvormeneenvrijopenbegroeiing enonkruidenzoalsAlopecurusmyosuroides (duist);Agropyronrepens (kweek)en
andere soortenkunnenzichineendergelijke cultuurvrijgemakkelijkontwikkelen.Degrasachtige onkruidenkunnenhetbest
bestredenwordenmet IPC;TCAofmetCMU.Hetbleek daarbij,dat
jongegriendaanplantingen zeergevoeligwarenvoorslechts
1 kg/haCMU.Ouderegriendenledenzeersterkvan 5kg/haCMU
en de griend stierf zelfsafdoor10kg/haCMU.Terbestrijding
vanAgropyronrepens (kweek)indegriendcultuurbleek30-60kg/ha
TCAveelbelovend.10kg/haIPCveroorzaakte vooralschadein
de griend,wanneeralbladerenwarengevormd.Kleinerehoeveelhedenhebbenechtereenslechtekweekdodingtengevolge.Op
jongegriendaanplantkunnengeenEndothal,DNC enanderemiddelen
wordentoegepast,daardezemiddelendegriendenteveelbeschadigen.

-7BestrijdingvanPteridium aquilinum (adelaarsvaren)
Doortoepassingvan4à8kg/haEndothal inhetvoorjaarverliestPteridium aquilinumwelhet"blad,maarhetblijftdevraag,
ofkortnadebehandelinggeenherstelzalintreden.Eenminder
twijfelachtig effectwerdverkregenmet degroeistoffen,zoals
2,4-D.
Bestrijdingvanonkruiden ingerstmetondervruchtlucerne
UitconcentratieproevenmetMCPA,variërende van300tot
2400gram/haactieve stof,isgebleken,dat600gramMCPAnogkan
wordentoegepast in+50cmgrote gerst,alsdelucerne1echt
blaadjeheeft.
Sterkere concentratiesveroorzakeneentedunne stand,hetgeenzicheenvolgend jaaropenbaartdooro.a.meeronkruid in
delucerne,b.v,kamille.
Ookingewassen,waarinrodeklaveralsondervruchtvoorkomtmet +4blaadjes,kanMCPAwordentoegepast.
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Samenvatting
InBelgiëiseenderbelangrijksteproblemenoplandbouwkundiggebied:deverbeteringvandefloravanblijvendgrasland.
Dientengevolge isingenoemdlandveelaandacht besteed aande
bestrijding vanonkruideningrasland.
Hetresultaat vandebestrijdinghangtafvanverschillende
factoren,ni.a)deonkruidsoort,b)het stadiumvanontwikkeling
daarvan,c)het toegepastemiddel,d)dedosis,welkewordttoe,gediend.
Naeenbespuitinglijdtaanvankelijk degrasproductie.De
opbrengstderving ishetgeringst,wanneerinhetnajaarwordtgespoten.
Dooreenbespuitingmetgroeistoffenlijdthetklaverbestand,
Methetoogophetherstelderklaverkunnengroeistoffenhet
best inhetnajaarwordentoegediend.
Ingranen,waarinvoedergewassen,b.v.lucerne enklaver,
alsondervrucht zijngezaaid,magmaximaal slechts 500gramMCPA
actieve stofwordentoegediend.

S.1910
100ex

f

t

