Onderzoek

Tabel 2 – Klasse-indeling voor veronkruiding van verharding
Klasse
1
2
3
4
5
6

Veronkruiding

Omschrijving veronkruiding

Geen
Zeer gering
Gering
Matig
Zwaar
Zeer zwaar

Geen onkruiden
Enkele planten in voegen, of omhoogschietend onkruid, geen polvorming
Voegen ca. 25% begroeid, enig omhoogschietend onkruid, geen polvorming
Voegen 25-50% begroeid, flink deel omhoogschietend, enige polvorming
Meer dan 50% van voegen begroeid, polvorming duidelijk aanwezig
Verharding is nauwelijks meer zichtbaar, uit de hand gelopen situatie

Bron: (Plant Research International).

Heet water en branden waren even effectief bij geringe onkruidgroei. Qua kosten is heet water hierbij duurder. Heet water is goed toe te passen in situaties
waar je bijvoorbeeld met een brander niet kan komen of schade aan obstakels wilt voorkomen. Bij zware onkruidgroei (dichte pollen) kost effectief branden
relatief veel tijd. Ook dan is heet water waarschijnlijk een goede mogelijkheid.

Technieken voor

onkruidbestrijding vergeleken

vergelijkbaar met borstelen, maar het vocht
zou onkruidhergroei kunnen bevorderen.
Grind en schelpenpaden uitzeven is mogelijk
effectief. Het voert alle onkruid met wortel en
al af en nieuwe kieming wordt tegengegaan
door het teruggelegde schone laagje halfverharding. Ook het regelmatig betreden of
berijden van een oppervlakte is een effectieve
manier om onkruid te bestrijden. Dit kan bijvoorbeeld met een brede bandenwals onder
een aanhanger, maar is alleen geschikt voor
plaatsen waar je met een relatief hoge snelheid kan rijden.
Bij de verkenning werden geen alternatieve
technieken gevonden die op alle punten beter
scoren dan de huidige technieken. Echter een
aantal ideeën tonen zeker perspectief voor
productiviteitsverbetering (tabel 1).

Invoering van niet-chemisch onkruidbeheer op verhardingen wordt sterk gehinderd, doordat het normaal
drie tot vijf keer zo veel kost als selectief bespuiten en het vaak een minder schoon straatbeeld oplevert.
Om de omschakeling naar niet-chemisch of geïntegreerd beheer te bevorderen, bekeek Wageningen UR
nieuwe technieken en onderzoekt momenteel de effectiviteit van bestaande technieken op langere termijn.
Tekst: Patrick Medema – Foto’s: A&F - Wageningen UR

A

grotechnology & Food Innovations
(A&F) van Wageningen UR heeft een
verkenning uitgevoerd naar alternatieve technieken voor branden en borstelen.
Gekeken is of wellicht andere technieken dan
borstelen en branden effectiever en goedkoper
zouden kunnen zijn. Infraroodstraling, magnetron en UV-straling zijn veel minder aantrekkelijk dan conventioneel branden, als je
de combinatie van bestrijdingseffectiviteit,
productiviteit, energieverbruik en kosten
in beschouwing neemt. Ook is UV-straling
schadelijk voor de ogen.
Mogelijk bieden elektrocutie en strijken (het
pletten en/of aanstrijden met een heet voorwerp) mogelijkheden voor verbetering ten
opzichte van stootbranden. Informatie hiervan is echter nog te beperkt, omdat dergelijke
machines nog niet bestaan. Om schade aan
obstakels te voorkomen, zijn waterstraalsnijden en heet water alternatieven. Waterstraalsnijden is qua effectiviteit waarschijnlijk
26]

Tabel 1 – Capaciteit en kosten van onkruidbestrijding op verhardingen
Methode

Bruto productiviteit
(m2/uur) *

Borstelen + vegen
430 - 1.500
Maaien (bosmaaier)
270 - 1.000
Branden (stootbrander)
300 - 860
Stomen (heet water)
110 - 450
Chemisch (Selectspray 1,2 m breed) 2.300 - 4.600
Betreden/berijden
17.500
Infraroodstraling
zeer laag
UV-straling
100 - 300
Magnetronstraling
zeer laag
Elektrocutie
mogelijk hoog
Strijken (heet object)
onbekend
Laserbestraling
zeer laag
Opnemen en uitzeven
ca. 750
Waterstraalsnijden
ca. 750

Bruto energieverbruik,
fossiel (kJ/m2)

Kosten (€/m2)

120- 420
30-110
460 - 1.830
300 - 3.000
<50
1
mogelijk laag
>1.500
>3.500
waarschijnlijk laag
mogelijk laag
mogelijk laag
ca. 250
hoog

0,08 - 0,16 **
0,03 - 0,10
0,03 - 0,07
0,17 - 0,68
0,01 - 0,03
0,002
0,12 - 0,28
onbekend
zeer hoog
hoog
laag
hoog
0,40 /3 jaar
0,15 - 0,30

* Afhankelijk van onkruidsituatie, soort verharding en aanwezigheid van obstakels.
** Kosten voor vegen/afvoeren is € 0,05
Bron: Alterra Wageningen en Agrotechnology & Food Innovations (A&F) - Wageningen UR
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• Effectiviteitsonderzoek
Momenteel loopt er een meerjarig onderzoek
voor onkruidbestrijding op trottoir, als basis
voor een objectieve afweging van de prestaties
van verschillende technieken. Bekeken wordt
hier hoe vaak je per jaar moet bestrijden om
een bepaalde kwaliteit van het straatbeeld te
handhaven. In het experiment is gekozen voor
handhaven op maximaal veronkruiding klasse 3 (geringe veronkruiding), gebruikmakend
van een door Plant Research International
opgestelde schaal (tabel 2). Elke behandeling
wordt zodanig uitgevoerd dat minstens 95%
van het onkruid bovengronds gedood wordt.
De gekozen plek is lastig: een weinig belopen
stoep met grasachtigen en andere meerjarige
onkruiden.
De effecten van branden, borstelen, heet
water en selectief gebruik van glyfosaat op
de onkruidgroei en -samenstelling worden
onderzocht. Daarnaast zijn twee experimentele behandelingen opgenomen: pleksgewijs
branden en diep uitborstelen van de voegen.
Dit wordt voor de proef met de hand uitgevoerd, om te kijken of mechanisatie daarvan
zin heeft. Bij het pleksgewijs branden wordt
met een kleine brander alleen daar gebrand
waar onkruid staat en wordt ook de hittetoediening afgestemd op de grootte van het
onkruid. Het dieper uitborstelen van de voegen is bedoeld om, vergeleken met normaal
borstelen, het staande onkruid beter te verwijderen en ook het substraat voor nieuwe
onkruidgroei tussen de voegen weg te halen.

effectiever te zijn dan normaal borstelen (vijf
keer). Uit het onderzoek komen aanwijzingen
dat er tussen de technieken verschillen zijn
wat betreft de onkruidsoorten die relatief
goed bestreden worden.

• Meer mogelijkheden
Het onderzoek laat zien dat door ontwikkeling van alternatieve bestrijdingsprincipes
verbeteringen ten opzichte van borstelen en
branden mogelijk zijn, maar dat de concurrentie met selectief spuiten voorlopig moeilijk
zal zijn. Er zijn echter meer mogelijkheden
om de kosten van niet-chemisch beheer te
verlagen, gebruikmakend van de nu bekende
technieken. Er zijn aannemers die door een
goede timing en slimme combinatie van
maatregelen zeer lage kosten kunnen realiseren (zie ook Tuin en Park Techniek december 2003).
Achtergronden hierbij zijn o.a. de bestrijdingsstrategie (jong onkruid is bijvoorbeeld
veel makkelijker te branden dan ouder
onkruid) en inverdieneffecten door combinatie van verschillende bewerkingen. Ook geïntegreerd beheer, dit is een combinatie van
niet-chemisch met spuiten van de meest
lastige plekken, kan leiden tot veel lagere
beheerskosten dan bij volledig niet-chemisch
beheer.•

• Voorlopige resultaten

Het met kleinere borstels gericht op de
voegen werken, zoals in de lopende proef
met de haakse slijpmachine, kan wellicht de
effectiviteit en de productiviteit met minder
schade aan de verharding verbeteren.

De tussenresultaten in 2003 bevestigen dat
borstelen en branden veel minder effectief
zijn dan pleksgewijs toedienen van glyfosaat.
Glyfosaat hoefde maar één keer toegediend
te worden. Voor een enigszins vergelijkbaar
resultaat moest zes keer gebrand of vijf keer
geborsteld worden. Bij heet water en branden
was hetzelfde aantal behandelingen nodig.
Vergeleken met normaal branden was pleksgewijs behandelen met vier behandelingen in
2003 effectiever. Het diep uitborstelen van de
voegen bleek, met drie behandelingen, ook
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Bij plekgewijs branden wordt alleen
waar onkruid staat met een kleine
vlam gebrand en wordt de hittetoediening afgestemd op de grootte
van het onkruid.
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