Systeemvergelijking onkruidbestrijding
in aardappelen
1994: In 1994 kon als gevolg van de
weersomstandigheden niet gespoten
worden vóór opkomst, zodat rond opkomst is gespoten met Reglone in
plaats van Round-Up bij de objecten
B ën E. De aardappelen kiemden vrij
laat en hadden een trage beginontwikkeling in mei. Injuni ging de ontwikkeling vlotter, zodanig datbij object C
in juni geschoffeld en aangeaard kon
worden en dat de geplande LDS tussen het schoffelen en eggen rond op-
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Het Meerjarenplan Gewasbescherming
(MJPG) streeft naar minder gebruik en
minder afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen. Zowel uit het
onderzoek als uit depraktijk zijn de
afgelopen jaren "nieuwe" mogelijkheden voor de onkruidbestrijding in
aardappelen naar voren gekomen.

Op deproefboerderij 't Kompas wordt
om stuiven tevoorkomen, net alsin de
praktijk, zo mogelijk rogge ingezaaid
in deherfst voorafgaande aan de aardappelteelt. In het voorjaar wordt dan
meestal niet geploegd, zodat er bij de
onkruidbestrijding in aardappelen,
naast de breedbladige onkruiden, rekening moet worden gehouden met de
aanwezigheid van rogge als anti-stuifdek. Op basis van dit gegeven is een
aantal te beproeven onkruidbestrijdingsstrategieën ontwikkeld.
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omschrijving vandestrategie

A

Spuitenrondopkomstmeteen"totaal-herbicide". Danrelatief vroeg aanaardenendaarnahetgewaszonodigschoonhoudenmet onderblad-spuitapparatuurmeteenLDSalsernieuw onkruid verschijnt.
Spuitenvóóropkomstmeteen"totaal-herbicide". DanLDStoepassenop
kleinonkruid,beginjuni schoffelen envervolgensaanaarden voorhetsluiten
vanhetgewas.
Schoffelen en/of eggenrondopkomst. Daarnahetgewasschoonhoudenmet
LDSenaanaardenvoorhet sluitenvanhetgewas.
Spuitenrondopkomstmeteen"totaal-herbicide".DanLDStoepassen totbeginjunienvervolgens schoffelen enaanaarden voorhetsluitenvanhetgewas.
Spuitenvóóropkomstmeteen"totaal-herbicide".Vervolgensherhaaldeggen
en/of schoffelen endaarnaaanaarden voorhetsluitenvanhetgewas.
Spuitenmethetnieuwe selectieve herbicideTitus.Indiennodig,dezetoepassingherhalen envervolgens aanaarden voorhetsluiten vanhetgewas.

C
D
E
F

Tabel 1. Geplandestrategieënuitgaande vandeaanwezigheidvanroggealsanti-stuifdek
indesysteemvergelijking onkruidbestrijding opproefboerderij'tKompas in de
jaren 1994-1996.

Detabellen 2en 3geven een overzicht
van de gebruikte herbiciden, de dosering en de toegepaste mechanische
onkruidbestrijdingstechnieken.
Indeeerste beide proefjaren was de in
de herfst ingezaaide rogge redelijk
ontwikkeld op het moment van de onkruidbestrijding. In 1996 was er echter als gevolg van de vroeg ingevallen
strenge winter geen rogge aanwezig.
Bij de keuze van de middelen in 1996
is hier echter geen rekening mee gehouden en zijn dezelfde combinaties
gebruikt als in 1995.
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object

B

Als de in de herfst tegen stuiven gezaaide rogge in het voorjaar voldoende is ontwikkeld, is het de vraag
ofmetdemechanische onkruidbestrijding rond opkomst (C), of met het
nieuwe middel Titus (F) een afdoende
bestrijding wordt verkregen van de
rogge.

komst en de bewerkingen injuni achterwege gelaten konden worden. Het
resultaat van de onkruidbestrijding
met Gramonol (A en D) was duidelijk
beter dan van Reglone (B en E).
Schoffelen rond opkomst (C) was
minder effectief dan een chemische
bestrijding met Gramonol of Reglone.
Het naderhand eggen maakte echter
veel goed. In juni, kort voor het aanaarden van de objecten B t/m F was
hetresultaat van de onkruidbestrijding

obj. 1994*

1995'

1996

A
B

16/5-41Gramonol + 11 olie
10/5-41 Round-up

30/5 -4 1 Gramonol
21/5-21Round-up

29/5- 150g Sencor + 11 olie

9/6 - 100g Sencor

29/5- 150g Seneor + 1 1 olie
16/5-41 Gramonol + 11 olie
29/5- 150gSeneor+ 11 olie
10/5-41 Roundup
16/5-40gTitus +0,4 1 Citowett
29/5 -40 gTitus +0,4 1 Citowett
+ 150gSencor

17/6- 100g Sencor
30/5 41 Gramonol
17/6- 100g Sencor
21/5 21Roundup
23/5 -40gTitus +0,3 1Trend
9/6 -30gTitus +0,3 1 Trend

16/5-41 Gramonol
16/5-31Reglone
30/5 -0,5 1 Basagran +
0,15 ICitowett
10/6-0,5 1 Basagran +
0,15 ICitowett

C
D

—

E
F

16/5-31Reglone
30/5 -40gTitus
13/6-30 gTitus
+0,3 1 Citowett

**

16/5-4 1Gramonol

gem.kosten
gld/ha**
150,115,-

15,163,81,176,-

Aangezien derogge slecht werd bestreden bij deobjecten Cen F, isommogelijke opbrengsteffecten uit
te sluiten het gehele proefveld inbeidejaren gespoten met een graminicide.
Exclusief graminicide, die nodig was bij de objecten Cen Fin 1994en 1995.
mm

Tabel2. Systeemvergelijking onkruidbestrijding opproefboerderij 'tKompas indejaren
1994-1996.

MEI

1997

object 1994
A

13/6-• aanaarden

B

15/6-• schoffelen
20/6-• aanaarden
20/5-• schoffelen
27/5-• eggen
10/6- schoffelen
20/6-• aanaarden
15/6- schoffelen
20/6- aanaarden
10/6-•schoffelen
20/6-• aanaarden

C

D
E

F

20/6- aanaarden

1995

1996

gem. aantal
bewerkingen

14/6- schoffelen
14/6- aanaarden
14/6- schoffelen
20/6 - aanaarden
16/5- schoffelen
20/6 -aanaarden

14/6-aanaarden

1,3

19/6 -aanaarden

1,6

30/5 - schoffelen
4/6 - schoffelen
19/6-aanaarden

3,0

19/6-aanaarden

1,6

4/6 - schoffelen
19/6-aanaarden

2,7

19/6 -aanaarden

1,3

14/6- schoffelen
20/6 - aanaarden
1/6 -eggen
6/6 - schoffelen
14/6- schoffelen
20/6- aanaarden
14/6- schoffelen
20/6- aanaarden

(F) goed. Het resultaat van de schoffelbewerkingen van object (C) was
duidelijk onvoldoende. Bij de eindbeoordeling in augustus kwam alleen bij
de objecten B, C en E enig onkruid
voor.
In geen van de drie onderzoeksjaren is
de bij object A geplande onderbladbespuiting uitgevoerd. Dit was niet
nodig, aangezien er na het relatief
vroege aanaarden geen onkruid meer
verscheen en het aardappelgewas zich
zeer snel ontwikkelde.
In tabel 4 is de beoordeling van de gewasstand en het resultaat van de onkruidbestrijding op een tweetal belangrijke momenten weergegeven;
vlak voor het sluiten van het gewas en
begin september. Zo ontstaat een duidelijk beeld van eventuele late veronkruiding.

Tabel3. Overzicht van de verschillende mechanische bewerkingen en de data waarop de
bewerkingis uitgevoerd enhetgemiddelde aantal bewerkingen inde systeemvergelijkingonkruidbestrijdingopproefboerderij 'tKompas indejaren 1994 -1996.

bestrijdingsresultaat
gewasstand
opbrengstgegevens
halfjuni begin sept, halfjuni begin sept, veldweg.
owg
uitb.gew.
A

8,4

9,9

7,4

7,9

101

100

100

CoüClysies

B
C
D
E
F*

7,9
6,0
91
Ù
6/7

8,7
6,4
96
Ù
8,6

7,6
7,1
69
6^9
7^4

8,1
7,7
77
7^5
7/7

101

99

100

- De onkruidbestrijdingsstrategieën
konden, soms met een kleine aan-

100
98
101

99
100
101

99
98
103

gem.
7,7
8,6
7,2
7,8 51,3ton/ha 483gram 65,5ton/ha
*In 1994zonderdetoevoeging vanCitowett vergeten.Deweergegeven resultaten van
u- +c •• A ^ u
A mnc mrS
object Fzijn daaromgebaseerd op 1995en 1996.
i

passing, volgens planning worden
uitgevoerd.
_
- Bij alle objecten werd een acceptabel tot zeer góéd onkruidbestrijdingsresultaat bereikt.
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,
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- Op basis van de gemiddelde kosten
r

to

per jaar van de herbiciden en het
aantal mechanische bewerkingen is
Tabel4. Bestrijdingsresultaat en gewasstand weergegeven als rapportcijfers op een
afhankelijk van de bedrijfssituatie
tweetalmomenten endeopbrengstgegevens inrelatievecijfersvandeproefvelden
,
, . -,
• , •
ir,r,, T™^
een keuze te maken m de meest opF
indejaren 1994 -1996.
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..,.
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timale bestnjdingsstrategie.
van het reeds aangeaarde object (A),
het bestrijdingsresultaat van Titus on- Indien rogge is ingezaaid in de voen de objecten C en D erg goed. Met
voldoende zou zijn. Halverwege juni
rige herfst, dan is een bespuiting
de LDS-bespuiting en een keer
was het resultaat van de onkruidbemet een "totaal-herbicide" nodig
schoffelen (B) werd ook een goed restrijding van de objecten A, C en F
rond of vóór opkomst van de aardsultaat bereikt. Het resultaat van alduidelijk minder dan het resultaat van
appelen. Dit betekent dat de praktileen een chemische bestrijding rond
B, D en E. Het effect van een LDSsehe mogelijkheden van de strateopkomst, vervolgens schoffelen begin
toepassing van Sencor (B en D) was
gieèn C en F uiterst beperkt zijn.
juni en daarna aanaarden (E) was tevergelijkbaar met een keer eggen en
- De gewasreactie als gevolg van de
genvallend. Alleen een mechanische
schoffelen (E).
bespuitingen bleef beperkt tot enige
onkruidbestrijding (C) was bij de
1996: In 1996 kon de proef geheel
gewasdrukking en geelverkleuring
eindbeoordeling in augustus duidelijk
volgens de planning worden uitgebij de toepassing van Gramonol
minder dan de objecten waarbij chevoerd. Helaas was er geen rogge aanrond opkomst,
mische en mechanische technieken
wezig. In de nacht van 14 op 15juni
- De gemeten verschillen in opzijn gecombineerd.
trad nachtvorst op. De schade aan het
brengst zijn zeer gering en niet be1995: In 1995 kon de proef praktisch
gewas was ook bij het op 14juni nog
trouwbaar.
volgens de planning worden uitgeaangeaarde object (A) minimaal.
- De systemen A en D komen wat bevoerd. Alleen bij object F is bij de
Begin juni is het resultaat van de
treft onkruidbestrijding (en gewastweede bespuiting Sencor toegevroege toepassingen van Round-Up
reactie) als gunstig naar voren,
voegd, aangezien de melganzevoet
(B en E),de toepassing van Gramonol
^
_
_
een zodanig stadium had bereikt, dat
(A en D) en de toepassing van Titus
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