Nieuwsbrief 16 mei 2006
Nieuwsbrief van het project Mechanisch Schoon. Doel van dit project is het bevorderen
van innovatieve mechanische onkruidbestrijding in de gangbare en biologische landbouw.
Nieuwe gewasgeleide schoffel
Op de demonstratie van Mechanisch Schoon Friesland op 1 juni 2006 wordt voor het
eerst de nieuwe versie van de gewasgeleide schoffel getoond. Fabrikant is Dijk Innovatie.
Hiermee heeft deze compacte en relatief eenvoudige machine meer toepassingsmogelijkheden gekregen. De machine kan nu bijvoorbeeld ook in gewassen met nauwere
rijafstanden (vanaf 25 cm rijenafstand) ingezet worden en door middel van een
snelverstelling kan het apparaat ook ingesteld worden voor achter een GPS-gestuurde
tractor. Voor meer informatie, zie “Nieuws” op www.mechanischschoon.nl
Demonstraties innovatieve mechanische onkruidbestrijding 2006
In de komende weken vinden de hieronder vermelde demonstraties plaats van
innovatieve mechanische onkruidbestrijding. Het gaat dan om mechanische
onkruidbestrijding zowel tússen als ín de gewasrijen. U bent hierbij voor deze
bijeenkomsten uitgenodigd. De data zijn wat later dan anders vanwege het late voorjaar.
Hier volgen alvast enkele data. Voor meer data, zie de “Agenda” op
www.mechanischschoon.nl
Donderdag 1 juni
Demonstratie Mechanisch Schoon Friesland in suikerbieten en zaaiuien bij Joute
Miedema, Nieuwebildtdijk 115, 9078 PT Oude Bildtzijl. Aanvang 14.00 uur. Afsluiting
16.30 uur. In werking zullen ondermeer te zien zijn de Pneumat, de kantelbare
torsiewieder en de vernieuwde gewasgeleide schoffel. Ook besturingssystemen zullen

worden getoond.
Vrijdag 2 juni
Demonstratie Mechanisch Schoon Flevoland in suikerbieten en zaaiuien bij Hans Rienks,
Haringweg 53, 8256 RW Biddinghuizen. Aanvang 14.00 uur. Afsluiting 16.30 uur. In
werking zullen ondermeer te zien zijn de Pneumat, de kantelbare torsiewieder en de
vernieuwde gewasgeleide schoffel. Ook besturingssystemen zullen worden getoond.
Vrijdag 23 juni
Een gezamenlijke demonstratie van “Mechanisch Schoon Zuidoost Groningen” en “Aan de
slag met mechanische onkruidbestrijding in cichorei” in diverse akkerbouwgewassen te
Valthermond ('t Kompas; tijdens open dag)
Eind juni (datum, plaats en aanvangstijdstip worden zo spoedig mogelijk nader bekend gemaakt)
Demonstratie Mechanisch Schoon Zuid-Holland in dahlia. Tijdens de demodag wordt
een aangedreven wiedeg gedemonstreerd, waarbij alleen de grond in de gewasrij wordt
beroerd. Groot voordeel is dat de grond tussen de gewasrijen met rust wordt gelaten,
waardoor kans op stuifschade bij harde wind wordt voorkomen.
Daarnaast wordt momenteel door H. van Gerven Mechanisatie BV uit Lisse druk
gewerkt aan een nieuw concept intrarijwieder. Als deze machine de testfase goed
doorstaat, zal deze ook gedemonstreerd worden op de demodag. Zie bij “Leveranciers”
op www.mechanischschoon.nl
De toegang is gratis. U hoeft zich niet vooraf aan te melden. Bij eventueel slecht weer
wordt het programma van de betreffende demonstratie waar nodig aangepast, zodat uw
bezoek ook dan nog steeds méér dan de moeite waard is!

Forum
Heeft u wensen, vragen of ideeën op het gebied van mechanische onkruidbestrijding? Zet
ze op het web bij het forum op www.mechanischschoon.nl/forum
Makkelijk en laagdrempelig!
U kunt daar in de rubriek “Akkerbouw en Groententeelt” ook reageren op de “Stelling
van de week” . Die stelling begint zo:
“In zaaiuien kun je vanaf het vlagbladstadium al gerust
met de veertandeg over het gewas of met …………..”
Bent u het met die stelling eens of oneens en waarom?
Wij zijn benieuwd naar uw reactie.
Een overzichtelijke website voor de praktijk
Op de website www.mechanischschoon.nl vindt u per gewas de nieuwste methoden en
technieken die praktijkrijp zijn. De omschrijving van de diverse machines en technieken
zijn aangevuld met foto’s en tekst. Verder vindt u er gerichte informatie van de
deelnemende machineleveranciers en natuurlijk het forum. De inhoud van de website is
helder en overzichtelijk.
Disclaimer
DLV Plant B.V. besteedt uiterste zorg aan deze publicatie en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die ontstaat door
het uitvoeren van een advies.
Op alle leveringen zijn de Algemene Voorwaarden van DLV van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal
Gelderland te Arnhem.

Mechanisch Schoon is een landelijk project van de Stichting ter Bevordering van Agrarische
Bedrijfs- en Gebiedsontwikkeling
Doel van het project:
Bevorderen van innovatieve mechanische onkruidbestrijding in de gangbare en biologische open
teelten.
Financiering:
Ministerie van LNV en de provincies Groningen, Friesland, Flevoland en Zuid-Holland.
Uitvoering:
DLV Plant BV in samenwerking met WUR-PPO, CUMELA Nederland (de branche-organisatie van
loonwerkers), telers, machineleveranciers en loonwerkers
Website: www.mechanischschoon.nl
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