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den kunnen doodgespoten worden. Dit vergt
evenwel veel ervaring, maar vooral ook
kennis van onkruiden en middelen. Het is
daarom van groot belang dat elke Ioonspuiter hiervan goed op de hoogte is. Mislukkingen of onvoldoende resultaat zijn o m < J a t ,jit a „fet was, terwijl op een benaast weersomstandigheden heel vaak een s p o ( e n ve]<j (zonder onkruiden) toch een
gevolg van een verkeerde toepassing, ver- opbrengstverhoging werd verkregen. Bokeerde middelen of van onjuiste tijdstip- r e n d j e n geeft DNOC meestal steviger stro,
pen. Een loonspuiter moet zich dan ook d u s m ; n ( ] e r kans op legering,
terdege op de hoogte stellen van de moM e ( ove rdosering moet men echter voorgelijkheden en de moeilijkheden van elk ^chtig zijn, daar hierdoor wel opbrengstmiddel. Hij kan dit doen door het volgen
van een speciale daarvoor te geven cursus of het goed bijhouden van de lectuur
over de onderwerpen.
Onderstaand zullen nu achtereenvolgens
de mogelijkheden ter bestrijding van diverse onkruiden met chemische middelen
in winterrogge, wintergerst en winterurwe besproken worden.
derving kan ontstaar. Dit is ook het geWinterroi'ïïe
val wanneer de weersomstandigheden voor
•het spuiten ongunstig zijn, zoals bijv. bij
Er is al op gewezen, dat de bestrijding
nachtvorst. Volgt er op een bespuiting een
san onkruiden in winterrogge het beste
flinke nachtvorst, dan is de kans op schakan plaatshebben in de herfst. Dus novemde zeer groot. Ditzelfde geldt voor nachtber of december. Dit geldt echter alleen
vorst vóór de bespuiting. Verder geeft retegen éénjarige onkruiden als korenbloem,
gen direkt na de bespuiting minder goed
muur, ereprijs enz. Men kan hiertegen het
resultaat. Wees dus met bespuiting voorbeste gebruik maken van DNOC-middelen.
zichtig als regen of vorst worden verMet deze middelen kan een zeer goede
wacht. .Herhaaldelijk wordt gevraagd of
doding verkregen worden. De onkruiden
het ook kwaad kan als op een (dauw)moeten echter jong zijn en het graan 3
nat gewas wordt gespoten. Dit kan over
tot 5 echte blaadjes hebben. Ze kunnen
het algemeen geen kwaad, als men met
dan met een lagere concentratie gedood
deze omstandigheid maar voldoende reworden. De kans op beschadiging van het
kening houdt. Is namelijk het gewas (dauw)
graangewas is daardoor geringer. Oudere
nat, dan is het noodzakelijk om de cononkruiden, late bespuitingen, vooral na de
centratie iets te verlagen. Doet men dit
winter als de onkruiden flink afgehard
niet, dan is de kans op schade zeer groot.
zijn, vragen een aanzienlijke hogere concentratie. Daardoor is de kans op beschaOver het algemeen worden de beste rediging en opbrengstderving veel groter.
sultaten verkregen bij een hoge luchtvochDit is dan ook een van de redenen dat
tigheid. In de herfst is deze luchtvochin tijdig gezaaide winterrogge voor de
tigheid vrijwel steeds hoog genoeg, zodat
winter gespoten moet worden. Hoewel het
wat dit betreft bijna altijd gespoten kan
aanvankelijk niet zo lijkt, heeft DNOC bij
worden. Zelfs mag dit een van de redenormaal gebruik, voor het gewas geen nanen genoemd worden waarom een herfstdelige gevolgen. Integendeel, in veel gebespuiting in graan meestal zo'n goed revallen geeft het verhoging van de producsultaat geeft.
tie. Dit is meerdere malen geconstateerd
Om voldoende op de hoogte te zijn van
op onkruidvrije velden. Daar ondervond
de vochtigheid van de lucht ware het aan
het gewas op het onbehandelde percee[
te bevelen dat elke j'toonwerker die zich
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besloten wordt kan met de moderne
grote oppervlakte behandeld
worden.

apparatuur

m korte tijd een

TEDERE BOER weet hoe belangrijk hel is, dat liet land goed is geploegd. Dit geldt zo- ontwikkeling van het gewas, of deze be•* wel voor zand als kleigrond. Vele malen is gebleken dat minder goed geploegd land
werking voor of na het spuiten plaats moet
rijker is aan gekiemde onkruiden dan percelen die goed gekeerd zijn en waarvande ploeghebben. In het algemeen zal echter eerst
voren goed gesloten liggen. Bovendien is een goed zaaibed van groot belang voor een
gespoten worden en daarna gewerkt worden
snelle kieming en voor een vlot ontwikkeld gewas. Het is dan ook niet voor niets dat
met schoffel of onkruideg. Bij winterrogmenigeen beweert dat een goede grondbewerking de basis is voor een goede oogst. Het
ge is dit in elk geval zo. Daar moet in
graan heeft dan gelegenheid om snel te groeien en geeft daardoor het onkruid geen kans.
tijdig gezaaide rogge dus in de herfst geBij goed ploegwerk zijn de onkruiden ook zo diep mogelijk weggewerkt.
spoten worden. Bij een bewerking vooraf
zou de bespuïting in de winter vallen.
kan worden. Er zijn dan reeds tal van
Sclioffelen b e l a n g r i j k !
Na een bewerking met eg of schoffel
»van
kiemende
onkruiden
zoals
korenbloem,
moet het gewas eerst enige tijd de geleTTJAT onkruidbestrijding tot een der bemuur, ereprijs enz. die met succes gegenheid hebben om zich te herstellen, an*J
langrijkste verzorgingsvverkzaamhe- dood kunnen worden. In wintertarwe en
ders is de kans op beschadiging zeer
den behoort, weet iedere bouwboer wel.
wintergerst komt in de herfst overwegend
groot. Vooral als met D.N.O.C, wordt geToch is het opmerkelijk dat er zo velen
herik voor. Herfstbespiu'ting hiervan heeft
werkt.
zijn die na de opkomst van de chemische
over het algemeen weinig effect, omdat
middelen maar gemakkelijk over de onWelk middel?
bij wat vorst deze plantjes toch doodvriekruidbestrijding zijn gaan denken. Men
zen.
Het aantal middelen is in de loop der
heeft er vaak niet eens bezwaar tegen
jaren steeds meer uitgebreid. Daardoor
Het losmaken van de grond na de windat de onkruiden wat erg groot zijn geter is een zeer belangrijke factor voor
zijn de mogelijkheden, voor een goede beworden. Er zijn immers altijd wel bepaalde middelen te vinden die-een goede on- , . een
.,goede
, ,..,ontwikkeling van he t gewas. .. strijding van de diverse soorten onkruid
T
^tat»M-d^.it«B-gcvcnV*Oê«r^eaa^
is echter volkomen misplaatst. Ook ten
aanzien van het gewas. Wil men zijn ge* = l { . L\ I I wassen de beste kansen geven, dan is een
'LKE
PLANT
stelt
bepaalde
eisen
vroegtijdige en grondige onkruidbestrijding
3
groeimilieu.
Over de
een eerste eis. Naast de zo gemakkelijk *-* aan aan
Zijn zijngroeimilieu
toe te passen chemische middelen is er eisen die aan de bemesting
gesteld
een nog betere of althans meer wense- , ü o r d c n is heel wat befcend. Met de
lijke methode en wel het gebruik van de
'.
,
.
' aan
,
' i—zi
stelt
onkruideg of het schoffelwerkluig. Het ge- e t s e n d i e d e Plant
«e
was heeft meer nodig dan alleen goed en bodemstructuur, is men echter veel
jL?zb
schoon land. De grond moet tevens goed m i n d e r goed op de hoogte,
toegankelijk zijn voor lucht. Daartoe moet
r^NDER
bodemstructuur verstaat men de
de bovenlaag kruimclig en los zijn. Naast
om te groeien en geen luchtgebrek krijgen.
v
wijze waarop de bodem ruimtelijk uit
een goede grondbewerking is het gebruik
De verdeling van vaste delen, water en
zijn vaste bestanddelen Ls opgebouwd. In
van onkruideg en schoffel dan ook zeer
lucht moet bovendien homogeen zijn,
dit bouwsel is plaats voor de beide andere
belangrijk om te komen tot een maximad.w.z. regelmatig in alle richtingen, omdat
belangrijke bestanddelen van de bodem:
le zaadopbrengst en tot het vormen van
men anders vertakte bieten krijgt. Voor
water en luoht. De verhouding waarin deze
een stevig gewas.
lichte zavelgrond bleek in sommige jaren
drie bestanddelen voorkomen is zeer beHeeft men de werktuigen hiervoor niet,
echter een wat grotere dichtheid beter te
langrijk. Een structuur met een groot perdan zijn er gelukkig nog vele loonwerkers
zijn.
centage vaste delen, veel water en weinig
die deze wel hebben. Dat de mechanische
Heeft men bij de voorjaarsbewerking
lucht wordt doorgaans als sleuht bestemonkruidbestrijding de laatste jaren veel te
een goede structuur verkregen, dan is het
wensen overlaat is veeal het gevolg van pcld. De ruimtelijke opbouw^van de grond
nog een grote kunst deze te behouden.
is aan verschillende invloïdcn, zoals
een tekort aan arbeidskrachten. Immers
Men moet immers bij het zaaien en bij
grondbewerkiing, weersomstandigheden e.d.,
het verplegingswerk door middel van
het verplegen van de gewassen diverse
blootgesteld
en
kan
daardoor
van
moment
schoffel en onkruideg vraagt aanzienlijk
malen over de grond rijden, terwijl ook de
tot
moment
meer
of
minder
sterk
vermeer tijd dan de chemische bestrijding.
weersomstandighedende structuur ongunstig
schillen.
"
Men let echter te weinig op het feit dat
kunnen beïnvloeden, bijv. op slempsevoeUit onderzookingen is gebleken dat het
dit ten koste gaat van de gewassen. Wel
ligc gronden. Ook bij de oogst, vooral
structuurniveau,
d.i.
de
gemiddelde
strucmoet worden opgemerkt dat de ene grond
indien deze met de maaidorser gebeurt,
tuur,
zoals
die
op
eenzelfde
akker
doorde andere niet is en dat een grond met
worden veel sporen gemaakt. Hierdoor
gaans voorkomt, waarschijnlijk slechts ten
een goede structuur en vooral ook een
gaat vee! van de losheid en de homogenidele
bepaald
wordt
door
de
aard
van
de
grond die vooraf goed is bewerkt meer
teit van de grond verloren. Het is daarom
grond («Bwaarte, humusgethalte, kalktoekan lijden dan een slecht bewerkte, van
noodzakelijk zo kort mogelijk na de oogst
stand)
en
door
de
ontwateringstoestand.
Er
nature gemakkelijk dichtslcmpende grond.
te stoppelen om de grom.) weer los te
moet worden aangenomen dat ook de
Voor wintergranen zal van een mechamaken, stoppclrcsten en onkruid onder te
wijze
waarop
en
de
zorgvuldigheid
waarwerken en een oppervlakkig kruimeldek te
nische bewerking vóór de winter in het
mee de grond wordt bowefkt en behanverkrijgen dat het siructuurbcderf remt en
algemeen niet zoveel terecht komen. Een
deld,
een
grote
rol
kunnen
spelen.
De
ene
tevens een goed kiembed vormt voor de
goede bewerking na de winter is voor degrond
vereist
in
dit
opzicht
meer
aandacht
onkruidzaden. Bovendien wordt door een
7X gewassen belangrijker. De grond is dan
en zorg dan de andere. Zo is op kkigrongoede stoppe(bewerking het op wintervoor
wat vastgeslagen en moet open gemaakt
den het structuurniveau meestal lager dan
ploegen vergemakkelijkt.
worden.
op zavelgronden omdat kleigrond in natte
toestand veel gevoeliger is voor mechaniDe tijd tussen de oogst en het op winterChemische onkruidbestrijding
sche krachten dan een lichtere grond. Het
voor (c.q. zaaivoor) ploegen biedt tevens
structuumrveau wordt dus — en vaak in
gelegenheid te ondergronden, kalk in te
Naast de mechanische onkruidbestrijding
belangrijke mate — mede bepaaki door
werken en wortelookruiden te bestrijden.
neemt de chemische wel een belangrijke
het vakmanschap en het inzicht van d«
Deze maatregelen zijn in het voorjaar niet
plaats in. Men doet echter goed om deze
boer.
.
goed mogelijk zonder de structuur te bechemische onkruidbestrijding te zien ah
derven.
een goed hulpmiddel, als een aanvulling
Aan welke structuur men de voorkeur
dus bij de mechanische. Kan men het meDe kerende grondbewerking is een inmoet geven, is in het algemeen moeilijk te
chanisch niet aan, dan zijn de diverse
gewikkeld proces van keren, mengen en
zeggen. Dit hangt nl. af van de plant, de
chemische middelen uitstekend.
verkruimelen. Afhankelijk van grondsoort,
grondsoort, de bemestingstoestand en van
Vooral in winterrogge neemt de cheristervorm en rijsnelheid komt het maaide weersomstandigheden in de groeiperioveld hierfcij meer of minder omhoog,
mische onkruidbestrijding een bijzondere
de. Op zware kïeigronden is een losse
waardoor het vohimepereemage holten
krnimelige structuur veelal gunstig. Ook
plaats in. Daar ligt het probleem wat an(poriënvolume) in de grond met 10 à 15
vcor een gewas als suikerbieten, dat een
ders, dan bij wintertarwe en wintergerst.
toeneemt. De ruwheid van het oppervlak
ondiep en tamelijk vast zaaibed vereist,
De laatste jaren hebben immers geleerd,
neettu door «k bewerking meestal sterk
moet de bouwvoor als geheel voldoende
dat een chemische onkruidbestrijding in
toe.
los zijn, opdat de wortels ruimte hebben
rogge, het beste in de herfst uitgevoerd
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krachten: neerslag, wind. zon, vorst en
dooi. De voorjaarsfcewerking heeft echter
eveneens een belangrijke ir>»1oed op bet
uiteindelijke resultaat.
Voor de voorjaarsbeiwerking ligt het
land er nog tamelijk ruw bij, terwijl de
homogeniteit van de structuur gering is.
De voorjaarsbewerking moet er dan ook
op gericht zijn de ruwheid te verminderen
en de homogeniteit te vergroten, zonder
het poriënvolume al te zetf te verkleinen,
zodat niet alleen een goed zaaibed ontstaat, maar ook de rest van de bouwvoor
de plant de gewenste levensvoorwaarden
kan bieden.
Na de voorjaarsbewerking vindt men
PV
meestal dat het poriënvolume van de
bouw-voor als geheel slechts 3 à 4 volumeprocenten groter is dan in de herfst vóór
bet ploegen. Dit betekent dat het luchtgehalte onder natte omstandigheden 5 a 6
volumeprocenten groter is geworden, hetgeen toch een niet onbelangrijke winst is,
omdat juist onder rwtte omstandisheden
een goede luchtvoor»enin« zeer belangrijk U.
Het resultaat van de groodboweriinf
wordt in sterke male beïnvloed door het
vochtgehalte bij de bewerking. Grond die
in netto toestand geploegd wordt kom!ruw
en niet mooi aaneengesloten Ie liggen,
omdat hij minder verkruimelt en de rijtijdstip snelheid er geringer is dan op droge grond.
J
I Op zware kleigronJen is een aaneengesioten ligging gewenst om een gelijkmatig
inwerken van de weersomstandigheden in
a <= voor het ploegen op wintervoor
de winter mogelijk te maken en een geb — na het ploegen op wintervoor
lijkmatig opdrogen h het voorjaar te beC " aan het eind van de herist
vorderen. Er zijn da> maar weinig arbeidsd •» voor de voorjaarsbewerking
gangen nodig om etn gelijkmatig zaaibed
e - na de voorjaarsbewerkmg
te verkrijgen. BovenJien is de invloed van
A -» 5 volumeprocenten poriën
de belasting door de werktuigen op natte
grond veel ongunstitw dan op het droge.
Natte grond wordt gemakkelijker samenHet losmakende effect van de najaarsgedrukt en er tr«e4t meer »lip op. Het
Srondbewerking wordt blijkbaar reed« in
Servo*? hiervan h dit de grond versmeert
herfst en winter aanzienlijk verfcieind door
en de duur van <k kclastinf groter wordt,
de e&*w vaak tegenwerkende natuurUit vele metingen is gebleken dat reeds
gedurende de eerste woken na het ploegen
het maaiveld weer sterk zakt en ook de
ruwheid belangrijk vermindert. Gedurende
de winter zijn de zakking van het maaiveld en de vermindering van de ruwheid
naar verhouding niet groot. Door de voorjaarsbewerking heeft weer een vrij sterke
daling plaats.
De hoogteligging van het maaivekt, de
ruwsheid en het poriënvolume veranderen
in de loop van de tijd op vrijwel gelijke
wijze. Voor het poriënvolume (PV) is het
verloop schematisch weergegeven in onderstaande figuur.
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in wintergranen
het bezit is van een luchtvochtigheidsme- 4-6 blaadjes hebben, bij DNOC waren 3-5
ter. Dit zou vooral in het voorjaar nog blaadjes voldoende.
al eens teleurstellingen kunnen voorkomen.
De hoeveelheid hangt enigermate af
Bij een lage luchtvochtigheid is de wer- van de onkruidbezetting en varieert ongeking van de DNOC-midd-elen vaak onvol- veer van 250-300 kg kalkstikstof per ha.
doende. Men moet bij voorkeur niet spui- Op zandgrond, waar nogal eens magnesiumgebrek optreedt moet men zeer voorten als de luchtvochtigheid beneden plm.
zichtig zijn, omdat kalkstikstof deze ge70 pet. daalt.
breksziekte in de hand werkt
Met taaie onkruiden zoals muur en ereprijs moet men wel degelijk rekening houGroeitttoffVn
den. Men kan dan bijna niet te vroeg
Wiedj/nrnitt/ttr owAer de trekker met veel vrije uimte.
Ciroeistoffen moet men nie< te vroeg
spuiten. Deze onkruiden moeien per sé in
toepassen. Ze komen dan in het algemeen
kiemplantstadium gespolen worden. Korenook niet in aanmerking om vóór de winbloemen zijn gemakkelijker te doden dan
deze twee. De hoeveelheid van DNOC '« r gebruikt te worden. Men moet voor met DNOC het uilwinieren bevorderden, «tl hcspuiiing met DNOC lijkt het v«ak
deze middelen wel groei/aam weer hebben
Dit was met name het geval wanneer het
«Hof er schade it door de gcclkleuring
hangt af van de soort onkruid van de
en er mag niet gespoten worden voordat
binnen enige weken na de bcspiiiting ging
van het gewas. Het is alsof we schade
weersomstandigheden, van de grootte der
het uilstoelingsstadium der granen voorbij
• vriezen. Derhalve is het gevaarlijk in dit
zien. Kr is echter in werkelijkheid veelonkruiden enz. Deze varieert bij DNOCis. Grocistofbcschadiging k vaak zichtgewas een herfstbespuiting loc te passen.
al geen schade. Hij groeistoffen lijkt he*
zoulcn niet een gehalte van 80 pet. van
baar aan afwijkingen aan de aren. Deze
alsof het gewas niets geleden heeft, hier
3-5 kg ki 600-800 liter per ha. DNOC-zuur
Overigen« is het ook nog IO, dat op
middelen kunnen een behoorlijke opbrengstwordt gebruikt naar een hoeveelheid van
Welgronden, veel m « r dan op zandgron- *'«" u « "'• £ " " schade.
derving geven.
Toch is er vaak veel opbrengstderving.
3.75-7.5 kg poeder per ha m 200-400 liier
den, onkruiden als akkerdistcls, mclkdistclMen kan in het algemeen »tellen dat
Er moest dan met een ie hoge concenwater per ha (men mag ook grotere hoesoorten, kleefkruid enz. voorkomen, die
grocistoffen op hun plaats zijn, daar, waar
tratie gcspoicn worden
veelheden water gebruiken).
met DNOC niet of minder goed bestrein de herfst nagelaten is me* DNOC te
streden kunnen worden. Zou men in deze
MCPP
Kalkstikstof
spuiten. In het voorjaar is het voor een
gevallen toch een herfstbespuiting toepasbespuiting met DNOC vaak te laat, de onVele jaren i« getracht om een van de
Op vele plaatsen in ons land blijkt dat
sen, dan zou het nodig zijn om in het
kruiden zijn dan te oud. Dit geldt in het
meest moeilijke onkruiden nl. kleefkruid
bepaalde onkruiden die niet of veel minvoorjaar nogmaals Ie spuiten en dan met
algemeen niet voor laat gezaaide winterte doden nw DNOC. Soms Uilitc dót we*,
der gevoelig zijn voor DNOC, meer op de
groeistoffen.
soms niet. Als men goed resultaat wilvoorgrond treden. Dit is met name het «>££«. die kan dan nog we! mc4 DNOC
Dit
is
punt
écn,
nogal
kostbaar
en
punt
en slofhak. Deze gespoten worden. Ais het graan is uitgede verkrijgen was het nodig te spuiten
geval met windhalm
twee
niet
voordelig
voor
het
gewas.
stoeid kan men met grocistoffen een beal« het eerste kransje echte blaadje«
twee zijn zeer moeilijk dood te krijgen
Laatst
genoemde
methode
moet
dan
ook
hoorlijk resultaat bereiken, maar het efzichtbaar werd. Er moest dan met ec*
met een normale DNOC-bespuiting. Enkeniet
anders
dan
in
bepaalde
noodgevallen
fect is meestal geringer dan met DNOC.
hoge concentratie gespoten worden:5-6 kg
le malen werd hiermee wel goed resulworden toegepast. Hoewel uitzonderingen
ammoniumzout 80 pel. Het resultaat wat
Bovendien zijn de onkruiden ouder en het
taat verkregen: er werd dan gespoten in
de
regel
bevestigen,
is
het
ook
heel
vaak
dan meestal nog niet bevredigend. He*
gewas heeft reeds meer of minder aan
zeer jong stadium. In gevallen waar deze
niet
mogelijk
om
in
de
late
herfst
met
graan leed vaak ernstig. Maar het wat
lucht- en licht-tekort geleden. De afsteronkruiden een probleem worden, is het
l u i m - \.*t iiburivhuit gtivutii. j-r* «i.-iifc.<.- - .
,
i . i, ,
K*«aii icsTvi vaas. ciiJMiK. rviaar ncv w«n
s ult lc k o m e n
oflder vecl stuk lc
aan te bevelen, om ze met andere middevinghetvanaantal
de onkruiden
duurt
P
*
de enige kruid
mogelijkheid
om dit
on
en
onkruiden
dat veel
metlanger
deze <*." rijden.
enigermate
te lastige
onderdrukken.
Ook
len te bestrijden. In granen kan dit ook
Mede door deze oorzaken blijft de herfslmiddelen gedood wordt is veel geringer.
met
gewone
groeistoffen
lukte
hel niet dedoor gebruik te maken van kalkstikstof.
bcspuiting met DNOC in wintertarwc en
Veel onkruiden die wel met DNOC kunze onkruiden te doden.
-gerst beperkt.
Naast windhalm en slofhak worden dan
nen worden gedood, reageren niet of onDe komst van de MCPP heeft in dit
ook onkruiden als muur goed gedood. Zeer
voldoende op groeistoffen, denk bijv. maar
Daar waar dit in het voorjaar mogelijk
moeilijk probleem een oplossing gebracht.
goed resultaat kan verwacht worden op
is (dus afhankelijk van het soort onkruid
aan pcrzJkkniid, knopige dtiizcndknoop,
Deze middelen zijn ook groeistoftypen.
een zonnige dag na nachtvorst. Bij de uiten de grootte van het onkruid), verdient
hmncpnetcls, muur, ereprijs en viooltjes.
Wanneer men een dezer middelen spuit
voering van de/c bestrijding moet het
DNOC zeker de voorkeur. Kan dit midGroeistoffen zijn vooral op hun plaats
op klccfkruid dal minstens een lengte van
graan verder ontwikkeld zijn dan bij gedel echter niet gebruikt worden omdat
als het gaat o m overblijvende onkruiden
10 cm heeft sterft dit onkruid langzaam
bruik vim D N O C . Hel j r a u n g c w a ï moet
me«*f*tci«r wMiUm «vet jut »e*? tvnUtmUen
Hls HkkcrtliMc!« en diverse inctV.<ïii»lclMK»i-muur /r.Vrr, uttiW io(>»\V\cut'mn «kt. \\*\
voorkomen, dan is gewcnu om over te
ten. Tegen deze onkruiden werkt DNOC
gewas moet dan ca 15 cm lengte hebben.
slappen naar de grocistoffen.
onvoldoende.
De bespuiiingen mogen iticf later worIndien
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granen
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wordt
den
m'igevocrd dan l week voor bet m
Crociol offen
waardoor de samendnrk'king weer toegespoten,
verdient
MCPA
veelal
de
voor»ar
komen van het gewas.
neemt. Uit onderzoekingen is gebleken
Zoals ook al bij de winterrogge opgekeur. Dit middel werkt wat trager maar
De resultaten niet deze middelen bedat door onder gunstige omstandigheden
merkt is moeten grocistoffen niet al te
minder heftig dan 2-4D (DCPA).
haald zijn over het algemeen uitstekend.
op wintervoor te ploegen (d.i. meestal
vroeg
worden
toegepast.
Ook
hier
moei
Grocistoffen worden gespoten in norma-.
, , • • « ,
Vele percelen wintertarwc en winlergerst
vroeg in de herfst), het poriënvolume in
Ie concentratie z«als op de verpakkingen " « graangewa* goed uitgestoeid zijn. Af
alsook de zomergranen kunnen nu zonder
het voorjaar na de bewerking tol 3volumeaangegeven staat.
hankcluk van de winter .die achter de
moeilijkheden met de binder en maaidorprocenien groter kan zijn dan bij ploegen
MCPP (ook eert groeistof) komt als on- rug is en de toestand van de grond (al
ser gemaaid worden. VtvorbcciJ waren hier
onder ongunstige omstandigheden.
kruidbestrijdcr in rogge niet in aanmer- of niet dichtgeslagen) kan men dan ook
veel moeilijkheden, Hoewel het gevaar van
Vooral ;n het voorjaar is het van het
king. Dit middel werkt te agressief op "» overweging nemen, welke volgorde van
enige opbtcngstdcrvjng met deze middegrootste belang dat men, »Horens met de
len niet is uitgesloten, wegen de voordele«
rogge, daardoor ontstaat slapper stro, dus »erken wordt toegepast. herst schoffelen
werkzaamheden te beginnen, zich ervan
van venplegen en maaien bier' ruimlegeren. Bovendien wordt de zaadopbrengst of c*gcn en daarna spuiten of omgekeerd,
overtuigt dat de grond voldoende droog
schoots tegen op. Het is dan' ook gee«
ongunstig beïninvloed. In noodgevallen, waar »«cl vaak zal eerst de grondbewerkmg ir
i«. Hierbij moet men de grond niet alleen
aanmerking komen, vooral ook omdat de
moeilijk te beantwoorden vraag of winbijv. zeer veel klccfkruid en muur aan
op zijn uiterlijk (het bovenste laagje) bemeest gewenste lengte voor het bespuitergranen al tlan niet met MCPP bc*poten
wczig is, kan gebruik van dit middel ge
oordelen, maar de hele bouwvoor in zijn
vrij veel klccfkruid
rechtvaardigd zijn. doch slecht« bij wijze <en yanhet gevva».toch_ " ° * . »*«>«_,2*;™ moeten worden als
oordeel betrekken. Men kan beter een
cm is. Er
is dan
ook vaak
even tijd voor
aanwezig is.
week wachten dan op nat land diepe spovan hoge uitzondering
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het gewas om zich na een bewerking en
Vctder zijn verschillende andere onk/türen maken die noch door gronJb;wcrkins,
Wintertarwc, wintergerat
voor een bcspiiiting, lc herstellen.
den zeer gevoelig voor dit middel. Eca
noch door weersinvloeden tijdig weggeBovendien il het vaak zo, dat de onZoals reeds eerder is opgemerkt komt
van de belangrijkste is wel muur, Dk onwerkt kunnen worden. Omdat de prestatie«
kruiden in een niet al te jong stadium
kruid verdwijnt ook volkomen. Met DNOC
van een trekker op droge grond veel
herfstbespuiting met DNOC in deze ge
groter zijn dan op natte, wordt het tijdwassen minder voor dan in rogge. Een evengoed, zo niet beter, op grocistoffen re- w a , jjj nogal moeilijk, tenzij .in,
toet
verlies meestal ruimschoots ingehaald.
van de redenen hiervoor k. dat het per- ageren dan in een zeer jong stadium.
"
"jong stadium gespoten werd. .
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Vee? waarde moet ook gehecht worden
De hoeveelheid die gebruikt moet woedal o.a. herik bij flinke vorst verdwijnt, vrij graangewas geven geón opbrengst
aan het gebruik van smalle, hoge trekkerden staat aangegeven op de verpakking.
verhoging
zoal»
dat
wél
bel
geval
kan
Verder
is
het
meerdere
malen
voorgekowielen, liefst gecombineerd met goed«
Wel is het wenselijk niet minder dan 800.,—
zijn met DNOC. Eer het tegendeel. Bij
men dat herfstbespuitingen in wintertarwc
kooiwielen. Hierdoor blijft de irnsporing
KHK) I water per ha te gebruiken.
tot een minimum beperkt, terwijl de sporen
2-4-5 TP
die door deze wielen gemaakt worden wél
Komt in wintergranen klein hocfbfad
vrij gemakkelijk weggewerkt kunnen worvoor, dan is hel mogelijk om dit lastige
den. Ten slotte moet men de werktuigen
die nodig zijn voor het klaarmaken van het
onkruid in het voorjaar pleksgcwiji te bezaaibed zo breed mogelijk kiezen en zoveel
strijden. Hiervoor wordt gebruikt de dubmogeiijk arbeïdsgangen combineren. Er
bele dosis van een aminozout van 2-4 D„
behoeven dan maar weinig sporen ge(DCPA). Beter is hei echter om ecu bcmaakt te «t>ndcrk terwijl een grote tijdspuiting uit t« voeren me* 2-4-5 TT* (triwinst verkregen kan worden.
chloor phenoxy propionzurc ester) in d«
stoppel. De concentratie kan dan w*t hoDe iwvioed van de rijsneJheid op het
ger genomen worden zodat het effect beresultaat van de grondbewerking vormt
ter is; 2-4-5 TP kan ook gebruikt worden
nog een punt van onderzoek. Uit oriëntein zomertarwe en haver. Echter met in
rend onderzoek is geblefccn dat door met
wintergranen.
grotere snelheid te ploegen de grond meer
Bij het gebruik van deze middelen op
verkruimeld wordt, maar dat d« vereiste
de juiste wijze en hoeveelheid kaa men
trekkracht sterk toeneemt.
toch nog opbrengstderving verwachten.
Uil hel vorenstaande zal duidelijk geTenzij men een bestrijding in de itoppel
worden zijn dal een goede boer zijn grond
toepast.
even goed zal behandelen ah zijn gewonen.
Hij de bespiiitingen moet er steeds naar
En vooral in het voorjaar zal hij de zaaigestreefd worden te »puiten met de spuildatum niet alleen door de kalender laten
boom, niet met de »lang. Bij het »puibepalen, maar vooral door de toestand van
ten met de boom is een hoge druk ongede grond, omdat hij weel dat een bij de
wenst. Het bcsic K een lage druk 1-3 atm,
voorjaarsbewerkinggemaakte fout niet meer
en een grove druppel. Hiermee worden
hersteld kan worden.
de beste resultaten verkregen. Het gebruik
va
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" ««» verscluchlhclm is bij het spuiten
Instituut Toor bodeinvrtichtvan DNOC aan te bevelen. Deze middelen
Wiedgamituur voor de trekker.
zijn erg giftig.
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