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midden in ,terwijl debeschadigingvanhetgewasvervalt,
moetzijn: ,terwijl debeschadigingvanhetgewasmeevalt.
Klein_hoefblad:Eengeheel bezet perceel .......moetzijn:
öp~Iên~gêEêêI~"bezetperceel
9©regel:VoorDNC een
.envoorgroeistoffen een
,
moet zijn:bijDNC een
enbijgroeistoffen een
Uien:2eregel: ,waarvan 1à2kgvanhet
,moetzijns
,waarvan 10à20kgvanhethandeIsproductin 1000liter
waterperhawordtgebruikt.Restvandezinvervalt.

Inleiding»
Na de oorloghebbenmethodenvanonkruidbestrijdingmetbehulp
vanchemischemiddelen,welkekortvoor ofinde oorlog inhet buitenlandwerden ontdekt,grote opganggemaakt.Dekostenvanmechanische onkruidbestrijding zijnhoog,maarnogbelangrijkerishierde
factorarbeid",
Indena-oorlogse jarenhad onze landbouwmet eengroottekort
aanarbeiderstekampen,Juistdoordearbeidsextensiviteit vande
methodenvanchemische onkruidbestrijding.werden deze somsnoodgedwongendoordelandbouwers aangegrepen inde strijdte^enhetonkruid.Baarbijkomtnog,datmet dezemiddelenveelaleenbetereonkruiddodendewerking istebereiken danmet schoffelen ofeggen.Ook
het onkruid inderijenwordtbijgeslaagde behandeling vernietigd.
Datvoordezenieuwe landbouwmethodenbelangstelling bestaat,
blijktweluithetfeit,datmenhier endaarhet initiatiefnamtot
proefnemingen opeigenbedrijf.
Indeloopvanenkele jaren is eengrootaantalfabrikaten*
vandezelfdegrondstofindehandelverschenen.Veelalwas depraktijkhet onderzoekvoor.Dit is ookgoedmogelijk,daarverschillendemiddelen eerstdooreenresearchlaboratorium inhetgeheimworden
uitgewerkt endanopdemarkt gebracht.Langzamerhandwordt eengroot
gedeeltevandezeachterstand ingelopen.Hetgroteaantalmiddelen
echtergeeftaanleiding totverwarring envoordeman indepraktijk"
ishetmoeilijk zéallemaal uitelkaartehouden.Degeregelde publi-.
catiesvan deP.D.'zijndaarbijonmisbaar.Wijbeperken onshiertot
de "typemiddelen",waarvan eenschematisch overzichtwordt gegeven.
Dooronervarenheidwerdendeeerste jaren,maarooknunogfoutengeftiaaktbijhetgebruikvandechemische producten,zodatbeschadiging,zonietmislukking,vandegewassennogalvaakvoorkwam.Gok das
jaarblevenernstigebeschadigingenniet uit.DeVoorlichting is
steedsaandevoorzichtige kantgebleven,waardoorhetverwijtwordt
gehoord,datzeteweinig risico's durfttenemen.Dezevoorzichtigheidblijkt echtergemotiveerd,wanneermenziettotwelkemislukkingenhet indepraktijkkankomen,wanneermenderesultatenvan een
enkele ervaring generaliseert.
Erzalhiergetrachtworden eenkorte samenvatting tegevenvarderesultatenvan enkele jarenonderzoek ophetgebiedvandechemische onkruidbestrijding,waarbijdebehandeling plaats zalhebbenaan
dehand vandeteeltvandeverschillende gewassenmethunmogelijkhedenvanchemische onkruidbestrijding.
Middelen;
Erwerdreeds opgemerkt,dat zeervele onkruidbestrijdingsmiddelenna de oorlog opdemarktverschenen.Aldezemiddelenzijn door"
dePlantenziektenkundige Dienst getest.Alleendoordeze dienstgoed*gekeurdemiddelenmogenverhandeldworden.IndiendusdePlantenziektenkundige Dienst dewerking vanenkele 2methyl-4'chloorphehoxyazi^EZuur (MCPA)bevattende productenalsagroxone,nolachiet,aaglotylenz,indedoordehandelaarvoorgeschreven sterktevoldoendeacht,
ishetvooriemand uitdepraktijk,diemet MGPA wilspuiten,niet
noodzakelijk,aldezemiddelentekennen.
Hetverschilinwerking vandezemiddelen iszoklein,datervanvoorkeurweinig sprake zouzijn.Bijdevoorlichting ishet danookbelangrijkniet deeigennamenvandemiddelentebezigen, (diezijn
vaaknietszeggend!),maarsteedsgebruiktemakenvandenamenvando
"typ©middelen",daarbijeventueelvermeldend,welke handelsmerken
indiegroepvoorkomen.
DoordeP.D.wordt ernaargestreefd,(vele fabrikanten enhandep
larenwerkenhierreedsvrijwilligaanmede), dat opdeverpakking x ,
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AandeHerenRijkslandbouwconsulenten.

DeContactCommissie Interprovinciaal Onderzoekheeft"besloten,
voorlopig ge^nproevenmet chemische onkruidbestrijding ophetinterprovinciaal proefplan teplaatsen.
AanhetCILOwerd verzocht,richtlijnen optestellen,waarmede
deRijkslandbouwconsulenten bijdeopzetvaneigenproeven rekening
zoudenkunnenhouden.
Tevens zouhieraan kunnenwordentoegevoegd een exposévande
huidige aituatieophet gebied vandechemische onkruidbestrijding,
tenbehoevevandevoorlichting.
Debijgaandemededeling isopgesteld omaandit verzoektegemoettekomen.

60ex.
Metbijlage

Dewnd Directeur vanhet
Centraal Instituutvoor
Landbouwkundig Onderzoek,

vXyA.

-2vanhetbestrijdingsmiddelvermeldworden:
a)hettypemiddel'(MCPA,2.4 ~D,DNC)
b)dehoeveelheid,dieperhagebruiktdientté
DefabrikantvoegthierdenaamvanLetproductaantoe,
deboerechtervànminderbelangis.
Demiddelen,*waardeboermedetemakenkrijgt,zijnonderde
volgende "typemiddelen"samentevatben:

worden,
welkevoor

chloraten
arsenicumverbindingen

I alleplantengroei
vernietigend

trichloorazijnzuur(TCA)
trichloorphenoxy-azijnzuur (2.4.5-T)

IIhalfselectief
werkend

kalkstikstof
kaliumcyanaat
aromatische oliën

DïTC '
butyl-phenol
IIIselectiefwerkend;10

*\ d i n i t r o - o r t h o - c r e s o l
;bevattendemiddelen

MCPA
2 methyl-4 chloor^
.uu,
\ Phenoxy-azijnzuur j g r o e l .
11 er»
2,4-D —
Na-2out
12 2.4-D NH^-zout I 2 . 4 - d i - c h l o o r '
^stof;
13 2.4-D amine-zoutj phenoxy-azijnfen
14

2.4-D ester

)zuur
j
Dewerkingvandezemiddelenisalsvolgtinhetkorttebeschrijven (MenraadplegetevensMededeling 116P.D.).
Chloratenénarsenicumverbindingen (1en2)zijnalleentegebruikenopplaatsen,waarmendegroeiwilverhinderen,dusopgrintpaden,
wegen,ervenenlangsslootkanten«
Trichloorazijnzuur (3)isnogeenvrijonbekendmiddel,datmoj.lijkhedenbiedtbijdebestrijdingvankweekenanderemonocotylen."
Ingroteredosi3 (+150tot200kg/ha)ishettegebruikenalsallec;dodendmiddel.Dekostenvanhetmiddelzijnvrijhoogenbedragen
voor1havollediggeinfecteerdnetInweek+300gld. (Vooralbijhergebruikvandezedriemiddelen,hoeweldezewaarschuwing geldtvoor
allebestrijdingsmiddelen,dientdegrootstevoorzorggenomentev/orden,daardemiddelenof'sterkbijtend'ofgiftig zijn).
Hettrichloorphenoxy-azijnzuur (2.4.5-T)(4)iseengroeistof, "
welkeweermeerchloorindekernbevatdan2.4-D.De selectieve
workingervanismindergroot.Hoewelnognietmet'ditmiddelwerd ^
sewerkt,kanerhetvolgendevanopgemerktworden:inAmerikawerdener
goederesultatenmedeverkregenbijdebespuitingvanhoutigeonkruiden (braamstruiken).Ookbrandnetelsb3.ijkenvoordezestofmeergevoeligtezijndanvoor2.4-D. (Menmaait debrandnetels eerstafen
behandeltde jonge+25cmlangeplanten).
HeelvaakwordthetinAmerikaaaneenandermiddeltoegevoegd,bijv,
bijdebestrijdingvanonkruidenlangswegbermen.
Opdekalkstikstof (5)zalnietnaderwordeningegaan.EenuitgebreidebehandelingvanditmiddelistevindeninMededelingno.56
vandeVoorlichtingsdienstSKalkstikstofals onkruidbestrijdingsmiddeldoorH.Koning.
Vóórdeonkruidbestrijdinginuienwerd dit jaareenproductgebruikt,hetaerocyanaat (6),datplaatselijk zeergoederesultaten
gaf.Gespotenwerdnuteen1 - 2 %-ige oplossingnaar1000Iwater/ha,
d.w.z.10-20kg/ha«
De'weersomstandigheden,voreistvooreengoedewerkingvanditmiddel,
zijndezelfdealsdievaneenDKO-bespuiting.

-3Dearomatische oliën (7)zijninonslandnogweinigbeutendeproducten.Inhetgebruikzijn.zevrijduur,maarderesultatenvanbijv,
ShellW (eenaromatische olie,diéselectiefwerktineenschermbloc\jnbuitengewoongoed,
spoten
:
teworden,waarbijvolDeDNC (8), hetproduct,datindeoorlogreed3gebruiktwerd,
isvooronzezandgrondenhetmeestgeschiktemidck.1,Jvr'.stdoordemethodevantoepassen,hetvroegversproeien ineengraangewas,kandit
middelalsalgemenerbruikbaaraangeduidwordendandegroeistoffen.
Tennaastebijalle onkruiden,'welke nogkleinzijn,ineenstadium
evenouderdanhetkiemstadium,wordenerdoor'gedood.Dewortelonkrulden'wordenerwelbovengrondsdoorbeschadigd,maarlopendanopnieuw
uit.
Debespuitingmetditproductkanonderzeeruiteenlopende om- "
standighedengeschieden,al3cpdedagvandebespuitingmaargeenregenvalt,Bijhogetemp,20-25 incombinatie'methogerelatieve"
luchtvochtigheid dientmenvoorzichtig tezijn^ daaronderdezeomstandighedenhetproductzeerfelwerkt.Deze omstandighedenkunnen
vooralinAprilofMeioptreden.
Voordewinterbespuitihgenblijfthetechtergewensttewerkenbij
normale omstandigheden,d.w.z.temp. }10°eneenhogerelatieveluchtvochtigheid.Hetismogelijk overdauwtespuiten,hierbijdientmen
dehoeveelheid/hateverlagen.Hetrisicovanbeschadiging isechter
groter!(zieverderpag.6 ) .
Tenslottemoetnogvermeldworden,dateraanwijzingenzijn,dat
bespuitingenoverdevorstuitgevoerd,goederesultatenafwerpen,terwijldebeschadigingvanhetgewasvervalt.
Debutyl-phenolen (9)zijnvooronslandnogvrijnieuw,In1949'
werdenzeopmeeruitgebreide schaalinonslandtoegepast,hoofdzakelijkinerwten,maarookinvlas.
Deeisen,welkevoordezer&ddalengesteldmoetenwordenaande'
weersomstandigheden zijnvrijstreng,itengoedewerkingwordtverkregen,alsaandetoepassingvandeze.middeleninJhetvoorjaarminstens
driedrogezonnigedagenvoorafzijngegaan.(Engelse'gegevens)•Ook
inonsklimaatkomtditindieperiodenietvaakvoor.Hetisdanoei:
gebleken,datrenindepraktijkhierveelalniet opkanwachten. "
Geheelenalvoldoenderesultatenwerdengeboekt,ookal.:,ondergeheelandere'omstandighedenwerdgewerkt.
Deeis:droogweerblijftvoor'iederebespuitingbestaan,
Inhetalgemeenwordtgemeend,datdezemiddeleneenzachtere
werkinghebbendanDÏÏC-producten.Hettegendeelblijktvaakwaarte
zijn.Butyl«TEhénolen kunnen,telaatgespoten,groteschadeaanrichten
(vlaspercelen,gespoteneindeMoi 1950!).
Hogetemperaturenzoudendebetkunnenzijnaantefellewerking
vandebutyl-phenolen.
Devoorzorgsmaatregelen,watbetreftbeschermingvangezondheid,
moetentijdenshetwerkenmetdezemiddelenevenalsmetDITObevattende
productenserieusgehandhaafdworden.Dezeherbicidenzijnnl.ook
sterkgiftig.HetzijnalcoholBe-vattëndeproductenendaardoorvrij
vluchtig.Werkenmetvoorraden,'diehetvorige jaarwerdeningekocht
ennietgoedafgeslotenbewaard,moettenzeerstewordenafgeraden.
Ookhetvervoerenvandevloeistofinopenvatenisaftekeuren.
Deconcentratievandewerkzame stofwordttehoogendaarmede detoegediendehoeveelheidperhectare,metallenadeligegevolgenvandien.
Vanverschillendezijdenwordt.bezwaargemaakttegenhetgebruik
vangroeistoffeninonzelandbovnv.Hetzounietwenselijkzijn,hoewel
dedaarvooropgegevenredenmomenteelnietzóbegrijpelijkis,gewassen,bestemdvoorvermeerderingvanzaaizaad,metgroeistoffentebespuiten.Beschadigingen,ontstaandooroverwaaiingvangroeistoffen '
naarbelendendepercelenmetgevoelige gewassen(b.v,pootaardappelen),
kunneninderdaadweleensfunestzijn.

-4Hetaantalsoorten,onkruiden,hunvoorde"behandelingmeestgevoeligestadiumendegevoeligheidvandegewassenmaken,datdeze
middelennietzoalgemeengebruiktkunnenwordenalsdeDNCbevattendemiddelen.Daartegenoverstaatechter,datbepaalde lastigeonkruiden,waarvandebestrijding zeermoeilijkis (distel,kleinhoefblad
&boterbloem)nueenvoudigerenintensieverbestredenkunnenword'en.
Erbestaatbijdeonkruidenengewassenverschilingevoeligheidvoordegroeistoffen.
BoterbloemenzijnbetertebestrijdenmetMCPA,Erzijnaanwijsingen,
datmaisineenlaterstadiumvanontwikkeling ookmeergevoeligis
voorMCPAdanvoor2.4-D .
'
'
Inhetalgemeenkanechteropgemerktworden,datdegroeistoffenin'derangordevanMCPA (10),2.4-D-Na (11),2.4-D-NH4(12),
2.4-D-ITH2 (13)en2,4-D-ester (14)eenfellerewerkingvertonen.
VoorueakkerbouwishetaanteradenalleenvanMCPAbevattendemiddelengebruiktemaken,behalveindienmenzeerspecialegevallen
vanbestrijding ophet oogheeft.Hetkleinhoefbladmoet nl,liefst
met2.4-D wordenbehandeld.
Dekeuzevandeweersomstandigheden,waarondergoedewerking
optreedt,iswaarschijnlijkvrijruim,ruimerdanmeneerstverwachtte.Indieneenbespuitingnietverregent endekeuzevanhetgroeistadiumenz.isookgoedgeweest,dankanmenvrijzekerzijnvan
succes.Hetbegripgroeizaamweer,dateerderwerdgebruikt,blijft
daarbijwelvankracht,maarisrekbaar.
Extremen,alslangedroogteperiodenimoetmenvermijden.
"Velemislukkingenvanbespuitingenvandeakkerdiste.1inweiland
vragenechternogeenverklaring.Verkeerdekeuzevangroeistadrun
of-periodezoueenoorzaakkunnenzijn,misschieneerdernogdan
verkeerdeweersomstandigheden,hoewelhiertusseneenzekeresamenhangbestaat.
Onkruidbestrijdingindeverschillendegewassen.
•^nr.°,ff
% .®°Pzandgrondkanhetmeeste succesverkregenwordendoorhettoedienenvaneenkalkstikstofgift indemaandenJanuariofFebruari,'ofdoorhettoepassenvaneenDNC-bespuitingin
dezelfdemaanden.DeDïIC-bespuitingisdemeestzekeremethodevan
bestrijding.WindhalmkandoorDNCevengoedgedoodwordenalsdoor
kalkstikstof,alsdebestrijdingmaarineenvroegstadiumvanontwikkelingplaatsvindt.Gebruiktwordt2-2-5kgperha opgelostin
1000Lwater.Dit'geldtdusvooreenvoorzandgrondnormalebezetting
metzaadonkruiden,'welkekanbestaanuit:korenbloem,windhalm,slofhakke,muur,spurrie,roomsekamille,korcnsla,akkerviooltje enenkeleandere.Indienindegenoemdemaandeneenjuistebestrijdingwordt
toegepast,'heeft'netbeidemiddelenvernietigingvandezehelegroep
onkruidenplaats,dusookvandewindhalmendemuur.
MetDNC-bespotenobjectenvallenbovendienbijproefnemingen
steeds opdoorextragoedo opbrengsten.Komenwikkesoortenvoor
(smalbladigewikkeenringelwikke),dandientdebestrijding laterte
geschiedenenwelinhetbeginvanMaart.Eenzeergrootpercentage
vandezevooralbijhet oogstenlastige onkruidenwordtdangedood,"
maareventueelaanwezigewindhalmenmuurzullenzichdanbeterkunnenhandhaven.
ToepassingvangroeistoffenispaseffectiefinAprilenvan
MCPAisindiemaand ookgeenbeschadigingtevrezen.Inhoofdzaak
zaldezemethode dusgekozenwordenvoordebestrijdingvandeakkerdistel,hoewelookkorenbloemenzeergevoelig zijnvoorgroeistoffen.
W i n t c r t a r w e , inhetalgemeeninNederlandalleenop
dozwaarderegrondengeteeld,heeftuiteraard eengeheelandere b e k leidende onkruiden-flora,bestaandebijv.uitkamillesoorten,klccfkruid,duist,klaproos,herik,zwaluwtong,melkdlntel.

-5Dekiémingvandeze onkruiden,valtinverschillende jaargetijden.Duist,kleefkruidenkamilleachtigenkiemenreedsvanhetnajaaraf,papaverenherikin,deregellater.Terwijlhet"bijwinterroggemogelijkis,omdooreenbespuitingbijna'alle onkruidenafdoendetebestrijden,geluktdatbijwintertarweniet»Ditkomt,
doordatlaatkiemendezaadonkruiden,diedoorroggeverdrongenworden,
dezichveellaterontwikkelendetarwewelkunnenbedreigen.Debestrijdingmoethierduswelzeersterkvoordenaangepastaandeonkruidbezetting.
Windhalmintarwe opzandgrondkanmeteenDHC-bespuiting (5kg
in10001waterperha)inJanuariwordenvernietigd,tegelijkmet
andereindewinterkiemende onkruiden.
Duist:Erzijnaanwijzingen,datookdit onkruidmeteendergelijkeDITC-bespuitingkanwordengedood,alsmenermaarvroeggenoeg
bijis.Wellichtvalthet juistemoment samenmethet opkomenvande
tarwe inhetnajaar.
KIeef
kruid:DITC-bespuiting (5kgin1000Lwaterperha)inDecemberofJanuari.Eonkalkstikstofgiftindiemaandenheefteveneons
goederesultaten.
Herik:MCPA'inApril,
Akkerdistel:MOPA,2<*ehelftvanApril.

Akkermelkdistel: Hiertegen i s nog geen afdoende methode van b e s t r i jdTn^~g^v^nc[ënV
Kleinhoefblad:Alsdebestrijdingvankleinhoefbladpleksgewijsuitgevoerdkanworden,geschiedt ditbijvoorkeurmeteen2.4D-ester,metdedubbelevandealsnormaalperhaaangegevendosis.
Vooralmetditmiddelmoetmendebespuitingnieteerderuitvoeren
danindo2e*6helftvanApril.Ditishetenigegeval,datbijde
huidige standvanzakeneen2.4-D bevattendmiddelvooronzeakkerbouwmoetwordengeadviseerd."Eengeheelbezet perceelkanvervolgens
nogeens-overdegraanstoppèlgespotenworden.Eengoed aansluitende
grondbewerkingheefttol?gevolg,datdeklein—hoefbladinfectieaan
heteindvanhet'jaaraanzienlijk isverminderd.
W i n t e r g e r s t . Wintergerstblijktvoorgrocistoffenhet
meestresistentegewastezijn.Eenchemischebestrijdingvanhet
klein-hoefblad kandanookhetbeste inditgewasuitgevoerdworden,
Debestrijdingvandeanderevoorkomende onkruidengaatparallelaan
dieindewintertarwe.
Z o m e r g r a n e n . Inzomergranenheeftzowelopzandals
opkleigronddebestebestrijdingvanzaadonkruidenweerplaatsmet
behulpvaneenDITC-bespuiting (5kgin10001waterperha)enviel
zodrahetgraanzijnvierdeblad ontwikkeldheeft.
MaaraltevaakwordtinzomergranentelaatmetDïïCgespoten,
d.w.z.inde2 d e helftvanMei.Verschillende proevenvandit jaar
(waarvanderesultatenalleenglobaalbeoordeeld zijn)bevestigende
aanwijzingenvanvorig jaar,dateenlateDITC-bespuitingeenoogstdervingvantennaastebij10 %kangeven.Het onkruiddodendeffect
isdanbovendien onvoldoende doordegroottevanhetgewasenvande
onkruiden.
Tegenakkerdistel,maarooktegenanderevoorgrocistoffengevoelige onkruiden,kaneenbespuitingmetMCPAbevattendemiddelen
wordentoegepast,gedurende dehelemaandMei.Eenpleksgewijzebehandelingvanhetklein-hoefblad-meteen2.4-D bevattendmiddelie
beterinde2^°helftvanMeiuittevoeren.
M» is.Over de-onkruidbe3trijding innaisretbehulpvanITO
engroeistoffenbestaatmomenteeleentwee-jarigeervaring.Metc::i^
voorbehoudwordenhierenkele gegevensverstrekt.
Vanbespuitingen (DNCengrocistoffen),verricht tussenhei
zaaien endeopkonstvandenais (pre-emergonce bespuitin^en)»van
een zeergoedeonkruiddodinr,waartenemen.

- 6Dezebespuitingen zijnonzesinzienszeer"belangrijk,daarin
deeersteperiodevanontwikkeling,alsdemais juistbovendegrond
komt,degroeitraag isenhet schoffelenwegensweinig overzicht
vanderijen,moeilijk.
Ophet gewashaddendezebespuitingen totnutoegeenschadelijkewerking.EveneenswasvanbespuitingenmetDNC (5kg/ha)en
groeistoffen,uitgevoerd inhetbeginvanJuni,geenbeschadiging te
zien.Deonkruiddodendewerking isechterzeervoldoendetenoemen.
Bespuitingen,uitgevoerd nahalfJuni,latenvoorDNC eenenorme
bladverbranding zienenvoorgroeistoffeneenergevergroeiing van
demaisplant.TotongeveerhalfJunikunnendusherbicide middelen
inmaiswordentoegepast.
Resumerendwordthiernogmaalsvooropgesteld,dat ingranenDNC
hetbelangrijkste enmeestaanbevelenswaardige middel isendatbij
toepassinghiervandevolgende puntenmaatgevend zijn.
a.DNCmoetvooriedergraangewasvroegverspotenworden,datwil
duszeggen,aanhet beginofgedurende deuitstoelingnahetverschijnenvanhetvierdeblad.
b.IndiendoorDUC zeervroeg ernstigebeschadigingenwordenaangebracht,herstelthetgewaszichdaarvolkomenvan.Beschadigingen,
ontstaandoorlatebespuitingen,hebbenveelalkleineopbrengstdervingentotgevolg.
c.De onkruiddodendewerkingvanDNC iseenverbrandendewerking.
Devegetatieve delenvannogzeerkleine onkruidplantengaaner
geheelenalaante gronde.Bijandere plantenwordt eengroot
gedeeltevandevegetatieve delenbeschadigd ofgedood,maarde
plantjesgroeienmeestalnaenige tijdweerdoor.
d.Overbedauwd gewasgeeft 5kg/ha (dus 10C0Lvan0.5 ^ oplossing)
eentefellewerking.
Menmoethierovergaan toteenlagere dosering; 2.5 kg/hakandan
reedsvoldoendezijn.
e.Om-eenkwetsbaar onkruid alskorenbloemtedoden,kanmenbij
vroegetoepassingenookopdrooggewas 2.5 kgDHCperhaversproeien.
Alshetgaat om windhalm,muur ofkleefkruid,ishetbeterook
danuittegaanvan5kgDNC perha,verspotenin1000Lwater,
omdatmendanmeerzekerisvanhetresultaat.Het isheelwel
mogelijk,datdit iniedergeval economischverantwoord is,daar
verschillende proevenvandit jaarpositieve aanwijzingengeven
overhetvanverschillende zijdenreedsvaakgenoemde stimulerendeeffect.Daarbijblijktdan,datdit effect bijeenverspotenhoeveelheid van 5kgDNC/haopdevoorgrond treedten
nauwelijks ofnietbij2.5 kg eneenopbrengstvermeerdering kan
gevenvan 10 fo.
G r a s s e n , geteeldvoor zaaizaad.Enige ervaring'isinde
afgelopenjarenverkregenmethet gebruik*vangroeistoffen ingrassen,welke bestemd zijnvoorzaaizaadteelt.DeMCPA-bevattende
middelen kunnenwordentoegepastalshet gewas zichbehoorlijk ontwikkeld heeft.Toepassing ineente jongontwikkelingsstadiumblijft,
evenals bijdegranen,gevaarlijk.Hetkienvermogenvanhetzaad
wordtnietnadelig beinvloed doordebespuitingen.Bijeenbehandelingvan jongegrassenmet3kgDNC/hategenherik treedt eenvrij
aanzienlijke verbranding op.Het jongegrasherstelt zichveelalweer
volkomen.
E rw ten.Voordebestrijdingvanonkruideninerwtenzijn
momenteel2goedemethodenbekend:
a.hetgebruikvankalkstikstof tijdenshet opbrekenvandeerwten
b.hetgebruikvanbutyl-phenolen,alsdeerwten+ 10cmgrootzijn.
Inhetgevalazijn di.meeste onkruidzaden gekiemd"ofbezigte
kiemen.Het isgebleken,datdekalkstikstofnog istoetepassenals
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7 Vlas.Verzoeke ditgedeeltegeheel enalteschrappen enhiervoorintelassen:
Vezelvlas
Mendienthetvlas tebehandelen,indien dit eenlengtevan
10cmheeftbereikt.Hierbij dientmenrekening tehoudenmetde
stand enontwikkeling vanhetgewas endeweersomstandigheden,
zowelvoor,tijdens alsnadebespuiting.Eenperfectuitgevoerdesproeitechniek iseveneensvanhet grootste belang,waarbij
mengebruikdient temakenvanlage-druk-sproeimachinesmet
sproeiboom.
Hetbespuitenvanhet vlas opeenlengtegroter dan 15cm
moet beslistworden ontraden,ondanks enkele toevallig geslaagde
bespuitingen opgroterelengte.
HoewelmetDNC bevattende middelen bevredigende resultaten
zijnbereikt,dient aan debutylphenolbevattende middelen devoorkeurgegeven teworden.Dezelaatste middelendienenineenconcentratievan6.25 1in 10001spuitvloeistof perhateworden
verspoten (ditgeldt voorhetmiddel Aatox enandere,welkedezelfdehoeveelheid actieve stofperinhoudsmaatbevatten).Degeconcentreerde butylphenolbevattende middelengevenmeerrisico,
aangezien deze eennoggrotere nauwkeurigheid eisenbijhetsamenstellenvande spuitvloeistof.Hiervanheeftmen3literper
hanodig.
Hetgebruikvangroeistofbevattende middelen invezelvlas
moetworden ontraden.Menkandezebeterindevoorvruchttoepassen, indienditalthans eengraangewasbetreft.
Olievlas
Bijdeonkruidbestrijdinginolievlas kanmengebruikmaken
vanMCPA-bevattende middelenineenhoeveelheid van 500-100Cgram
actieve stofperha,versproeid in10C0literwater;
van 2.5 kgDNC perha,versproeid in100Cliterwateren
vanbutylphenol 7.5 liter perha (ditgeldtvoorhetmiddel
Aatox)ookverspoten in 1000literwater.
Degroeistofvooral indehoogste concentratie veroorzaakt
eenvrijaanzienlijke groeivertraging inhet vlas.Onkruidenals
herik endistelworden opeenafdoendemanierbestreden.
De beide kleurstoffen zijnvooralsnoghetmeestgeschiktgeblekenbijde onkruidbestrijdinginolievlas.Zedienenookweer
toegepast teworden,alshet vlas+ 10cmhoog isenookmoet
weer aandachtwordenbesteed aanweersomstandigheden ensproeitechniek.

-7deblaadjeszijnopengevouwen,In.hetgevalbstaandeonkruidenals
kiemplant ofevengroterbovendegrond,Nogmaalswordt eropgewezen,datbestrijdingvandeonkruidenineenlaterstadiumvanontwikkeling isafteraden.HetgebruikvangroeistoffenenDNC,hetgeenvorig jaareenenkelemaalindepraktijkmetgoedgevolggeschiedde,moet ontradenworden.

U-ien.Bijdeuienwerd delaatstetwee jaarveelgebruikS'°~
maaktvaneencyanaat,"aerocyanaat",waarvanl5a2dkg'vanhethandelsproduct in1000Lwaterperhawerdgebruiktr4.w,z,-"10*--20'kg
van«het-handelsproduct-per-ha.Ookhierweergeldtderegel:Spuitenineenvroeg ontwikkelingsstadiumvandeonkruiden.Bij20kg
perhakanenigeuitdunningvandeuienoptreden.Inhetalgemeen
isdezedosisalleengebruikt,indiendeonkruidenenigszins,groter
warendanhetzgikiemplarrtstadium.Eenenkelemaalwerdeenbutylphenoltoegepast,watechterwegensuitdunningvandeuienafgeraden
moetworden.Deresultatenmet10 %H2SO4.inwaterwarenookdit jaar
weerzeerbevredigend,zodatnieuweremiddelenzekerdezemethode
vanohkruidbestrijdingniethebbenverdrongen.
W o r t e1e n . Voordeohkruidbestrijdinginwortelenwerd
eenolieachtig productindehandelgebracht,hetShell-W,datzeer
goedeselectieve eigenschappeninschermbloemigenvertoont entevens
eengoede onkruidbestrijding.Dekostenvanditmiddelzijnvrij
hoogjzodathetwaarschijnlijknietvoordelandbouwinaanmerking
komt.Indetuinbouwwordthetreedsveelvuldigtoegepast.
Gespotenwordtdan,terwijldewortelennog'jongzijn.
K o o l 2aad.Verschillendeproeven,waarbijkoolzaadbehandeldwerdmetkalkstikstof,slaagdenzeergoed."Verdere uitwerkingvan
dezemethodevanonkruidbestrijding isgewenst.
Anderebestrijdingsmethoden.
Goede resultatenwerdenookdit jaarverkregenmeteenolieachtig productvandeShell,datpre-emergence (u.w.z.nahetzaaien
envoordeopkomstvandebieten)inbietengespoteneengoedgroeibelemmercndeffectopdeonkruidenlietzienendebietenniet^be- '
schadigde.Uitgebreideronderzoekmetditnognietnadergenoemdmiddelisgewenst.
EenvoorNederlandnieuwmiddel,hetHatriun-isopropyl-xanthaat
(1T.I.X)werd ookdit jaarinbeproevinggenomen.
Hetzoueenproductmetgroeistofachtigkarakterzijn,datechter
veelminderwerkteinvlinderbloemigen.Hotzoumogelijk zijneengoe-

-8deonkruidbestrijdinginstambonenteverkrijgen.
Methetmiddeliso-propyl-N-phenyl-carbaminaat (IPC)warende
resultatenbijbestrijdingvankweekenwildehaverslechtsmatig.
Welvertoondehetmiddelactiviteitbijverhinderingvankicmingvan
mais.Demogelijkheid bestaatnog,wildehaverinlatewintergewassentébestrijden,doorditmiddeluittestrooieninhetbeginvan
Maart.
Enkele opmerkingenoverdebestrijdingvanwildehaver.
Inverschillende gebiedenvanNederlandbreidtzichdewilde
haversteedsverderuit.Openkeleplaatsenisditverontrustend geworden.Hetisgebleken (DewildehaverinNederland doorJ.Jorritsma,1947,uitgaveN.A.K.engegevensvanhotCILO),dathetwilde
haverzaad ondereenvroeggezaaidwintergewasniet ofinzeergering
aantalkiemt.Kiemingheeftechterwelplaatsineenlaatgezaaid
wintergewas.Metwildehavergeïnfecteerde percelenmogennietmet
zomergranenbezaaidworden,daardanonherroepelijknieuweinfectie
optreedt.
Deenigemethodevanbestrijdingbestaatuithetkiezenvaneenaangepastvrnchtwisselingsstelsel,waardoordezaaivoor,doordathet
zaadontkiemt,zosnelmogelijkervanbevrijdwordt.Vooralgeen
nieuwezaadvormingmagplaatshebben.Chemischemiddelenkunnenalleenmaareenhelpendehandbiedenindedodingvanhet jongeplantjet waarvanhetzaadslechtseenkleingedeeltevanhetindebouwvooraanwezigeuitmaakt.BijeenDeens onderzoekbleekdedorsmachinedevoornaamstebesmettertezijnbijhet overbrengenvanhetzaad
vanbedrijfnaarbedrijf.
Onkruidbestrijdingingrasland.
Erzijnverschillende onkruideningrasland,diédewaardevan
hetgrasverminderen,doordatzenietgegetenworden,ofdoordatze
giftigzijn.Bijeenintensieveweidecultuurverdwijnendeze opden'
duur.Eensnellereverdwijningverkrijgtmenbijverschillendesoorten,doorhetgebruikvangroeistoffen.Hettoepassenvandezestof
isdusalleenbijhetverwijderenalshulpmiddeltezien,maarzeker
nietals "belangrijkeweidebehandeling".
Deboterbloemsoorten endeveldzuringkunnengedurendehettijdvakvan+halfApriltothalfSeptemberbehandeldworden.Zemoeten
behoorlijkwatbladbezittentijdensdebespuiting.
Evenalsbijdebespuitingenop'akkerlandgeldtookhier,datgespotenmoetwordenbijdroogweer.Normaalgroeizaamweerisvereist.
Bijextremedroogteblekenderesultatenvanbespuitingenminder
goedtezijn.
DeboterbloemsoortenzijngevoeligervoorMCPAdanvoor2.4-D.
Deakkerdistelisgedurendehetgenoemdetijdvakhetbestte1.strijden,wanneerdebloemknoppenreedsaanwezigzijn.
Zeergoederesultatenworden'verkregenmet2,4-D bevattendemiddelen.Heelvaakkomthetvoor,dateenbespuitingnietvoldoendeis,
zodat,omtotvolledigresultaattekomen,debespuitingnogeenkeer
herhaaldmoetworden.
Depaardebloemendeweegbreesoortenkunnenopdezelfdewijze
alsdeboterbloemenbespotenworden,maarreagerenhetmeeste opde
estervan2,4-D .Bijdepaardebloemenheeftmeneffectgehadbijde
winterbespuitingen,ondankskortevorstperiodennadebespuiting.
Paardenstaart ofkwadehaardreageertmetzijnbovenaardsedelen
zeersnelopeenbespuiting,dochlooptnaenigetijdweeruit.Herhaaldebespuitingengedurende enige jarengevenheelvaakteruggang
indeontwikkelingtezien.

-9Vandeoverigegrasland-onkruiden,dienietzolastig ofminder
algemeenzijn,isdewerking openkele-uitzonderingennamatigtot
goed.
Deopbrengstdalingisindeeerste snedenahetuitvallenvan
het onkruidmeestalbelangrijk.Indevolgende snedewordtzijminderenveranderthetvolgende jaarbijeengoede graslandbehandeling
ineenopbrongstvermeerdering.
Richtlijnenvooronderzoek.
Bijproefnemingen overonkruidbestrijdingieeengeregeldwaarnemenennoterendehoofdzaak.Opbrengstbepalingonzijnalleennodigvooruiteindelijkecontroleinbepaaldegevallen.
Dikwijlszalmen'meerhebbeh-aanenigeproevenopverschillendeveldeninenkelvoud,danaaneénproefmetherhalingen.##
Deproeveneisendusvoorallestoegewijde zorgvaneenpersoon,die
allesvanbegintoteindevolgtenzijnwaarnemingenineenuitvoerigverslagverwerkt.V/atdeaardvandeproefnemingenbetreft,moet
wordenvooropgesteld,danmetbeproevenvangeheelnieuwemiddelen
ofhetvergelijkenvanhandelsmerkenhetbestdoordePDenhetCILO
kangebeuren.
Alseenmiddelbruikbaarisgebleken,vormtdegevoeligheidvan
gewasononkruidinverschillendegroeistadiaenbijverschillende
weersomstandighedenhetbelangrijkste onderwerpvanstudie.Eengroot
aantalproevenindiverselandbouwgebiedenisdusgewenst.Hiertoe
legtmenproevenaanmetperiodiekebespuitingen,'hoekorterdetussenpozenzijn,destewaardevoller deresultaten.
Hetaanleggenvandergelijke proeveninverschillende delenvan
hetlandisvanbijzonderebetekenis,omdaterbelangrijkeregionale
verschillenvoorkomeninklimaatondusookindekiemingvandeonkruidenenhetgroeirhythmevangewasenonkruid.
Hierondervolgenenkeleaanwijzingen overeventueelaanteleggenproeveninhetkomendejaar.
a ) . Hetisgewensthetvoorgroeistoffengevoelige stadiumvan
onzegraangewassennauwkeurigervastteleggen.Opdemeesteenvoudigewijze isditteverrichtendoorhetaanleggenvaneenspuittijdenproef,waarbijinwintergewassengespotenwordtvanhalfBüaart
tothalfApril,inzomergewassenvanhalfApriltothalfMei.Een
vergelijkingvande"type-middelen"DïïC,MCPAen2.4-3D isaante
bevelen.Hetvastleggenvanhetgroeistadiumvanhetgewasdoorhetto
photographereh,herbariummateriaalteverzamelen ofplantenopalcoholtezetten,isdaarbijnoodzakelijk.
b ) . Bestrijdingvanduist.
Erzijnaanwijzingen,datditonkruidzeervroegnahetzaaien
vanwintergranenreeds ontkiemt.V/aar
schijnlijkkanhetdanmetD1TC
(5kgin100CLwater/ha)bestredenworden.
Hiervoorkaneenproof-genomenwordenmetperiodiekebespuitingen^
nl.achtereenvolgens:
directnahetzaaien,
vlakvoorhetopkomen,
tijdenshet opkomenenvervolgens iedereweektothetgewasbegintuittestoelen»Hetisteverwachten,datdebespuitingen
tijdensdeeerstebladontwikkeling hetgewassterkzullenschaden,
maareenbespuitihgtijdensopkomst,alshetcoleoptielnoggesloten
is,wellichtniet.
Hetiswenselijk'o.a.devolgendegegevensvastteleggen:
tijdvan'ploegen,tijdvanzaaien,tijdvanopkomstvanwintertarwe
enduist,reactievanbeide opdeverschillendebespuitingen.
ei.Observatievandebelangrijksteakkeronkruidenisbelangrijk
voordeeventueeltekiezenbestrijdingsmethode.
Plaatselijkeverschillenindeti^dvankiemingkunnenoptreden.

-10Verzamelenvangegevensoverkiemingstijü,lengtevande'kiemingspcriodeenobservatievandevolgende onkruidenisgewenst:
duist
kamillesoorten
Jacobskruiskruid
wildehaver
papaver
akkerdistel
polygonumsoorten
Voorzovermogelijk,zalhetCILOgaarnebijdeherkenningvan
dokiemplantenbehulpzaamzijn.
d ) .Erzijnaanwijzingen,datM C zonderschade overdevorst
kanwordengespoten.Voorkleigrondenzouditbetekeniskunnenkrijgen.Enkele*bespuitingen,verricht "overdevorst",vergelekenmet'
normaleDïïC-tespuitingeninJanuari ofFebruarizullenhieroverbevestigingkunnengeven.
e ) .Indepraktijkwordtreedsvrijveelmetvernevelaarsgewerkt.Dewerkzaamhedenmetdevernevelaarswordeninhetalgemeen
nietnauwkeurig genoeguitgevoerd.Eengeringeafwijkingvandegoederijsnelheidgeeftreedseenvrijgrotefoutindehoeveelheidactieve stof,dieperhawordtverneveld.
Deeisen,welkeverschillende onkruidenaandruppelgrootte enhoeveelheidverneveldevloeistofstellenvooreengoeddodendeffect,
lopenvolgensliteratuurgegevens uiteen.Hetverspuitenheefttotnu
toebetereresultatengegeveninonkruiddodendewerkingdanhetvernevelen.Inpraktijkproevendientdeuitwerking'vandespuitmachine
metdievandevernevelaarvergelekenteworden,doorbanenmetbeidemachinestebehaf.delenenhet onkruiddodendeffectvandebeide
methodennategaan.
f ) . Voorgraslandis'hetvanbelangdeproefveldenopgedeelten
vaneenperceelteleggen,dieeenhomogene onkruidbegroeiinghebben.
Doortelling ofbijuitlopervornende onkruidendoorschattingvan
hetgewichtspercentago,legtmendebegintoestandvast.
Wanneerbijwindstilweerwordt gespoten^kunnendevakkenzonderrandstrokenwordenaangelegd.
Eenverdere studievandebestrijdingvankwadenaardende
winterbespuitingenvandepaardebloemzijnvanbelang.Bijdeze y '
laatstezoueenproefveldmeteenperiodiekebespuitingb.v.maandelijkseenaanwijzing omtrenthetgunstigstetijdstipkunnenzijn.
Eengeringere opbrengstdervingvandezewintorbe:.puitirigonzouhet
gevolgkunnenzijn.
Inenkelestrekenishet Jacobskruiskruidnogeengrootprobleem.
Overde"mogelijkhedenvanchemische onkruidbestrijdingisnog
niets"bekend.Periodiekebespuitingenmetgroeistoffenzijnteproberen.Ookdebestrijdingvanbiezenmetgroeistoffenvereistnog
verdere studie,hoewelreedsgoederesultatenwerdenverkregen.
Tenslotte stelthetCILOzichgaarnebeschikbaarvoornader'
overleg,datdevergelijkbaarheid derproeventengoedekankomen.
Voordeproevenmetkleineveldjeskunnenbestrijdingsmiddelen
wordenbesteldbijhetCILO,datuitdehandelsmerkenvanelktype-"
middeleenkeuzezaldoenentevensdegewensteconcentratie zalopgeven.
Opdebestellijstvoordezomergewassen zalplaatsgemaaktwordenvooreventuelebestellingvandegewenstemiddelen.
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