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O

nkruid is voor de landplanten teelt
van vaste planten voor een te groot
deel verantwoordelijk voor een goed
uiteindelijk resultaat. Aan de ene kant staat bij
onkruid de arbeid centraal en aan de andere
kant de opbrengstderving als het uit de hand
loopt. Tevens is onkruid een gevaar waar het
gaat om de overdracht van virussen en andere
ziekten. Bij bladaal in pioen is te veel onkruid
in de gewassen een grote belemmering bij het
beheersen van deze kwaal. Het is dan ook verrassend hoe weinig inzicht er is in de onkruiddruk op de diverse percelen.

WELKE ONKRUIDEN
Om te weten welke middelen er eventueel ingezet kunnen worden is het allereerst belangrijk
om te weten welke onkruiden er op het perceel
voorkomen. De meeste chemische middelen
hebben een beperkte werking. Deze beperkte
werking zorgt er ook voor dat deze middelen
in de betreffende gewassen gebruikt kunnen
worden. Een middel is belangrijk om wat hij
overslaat in de bestrijding en minder om wat
hij dood maakt. Als er geen selectieve werking
zou zijn was de bruikbaarheid veel minder. Om
van deze selectieve werking gebruik te kunnen
maken is het wel belangrijk om te weten welke
onkruiden er op het perceel te verwachten zijn.
In de meeste gevallen is dit echter niet duidelijk. Er is wel een licht vermoeden, maar echt
precies weten doen we het niet. Omdat slecht

papier beter onthoudt dan het beste geheugen,
is het nu tijd om op te schrijven welke onkruiden op het perceel aanwezig zijn. Als dit dan
laat in het seizoen nog eens wordt herhaald,
is dit het begin van een zeer bruikbaar archief.
Deze registratie moet elk jaar worden herhaald,
zodat ook op voorhand duidelijk is dat nieuwe
onkruiden hun intrede doen, of dat bepaalde
onkruiden gaan overheersen of verdwijnen.

MIDDELEN EN SOORTENKEUZE
Op het moment dat duidelijk is welke onkruiden er bestreden moeten worden, is de middelenkeuze gemakkelijker. Er hoeft niet tegen
het hele pakket gespoten te worden, maar
alleen tegen de aanwezige onkruiden. Deze
selectiviteit kan ook andersom werken. Als er
van een bepaald onkruid erg veel druk te verwachten valt, is het handig om hier een gewas
op te planten dat tegen de te gebruiken middelen kan. Mooi voorbeeld is het telen van
composiet planten (Asteraceae) als veel kleine brandnetel of vogelmuur wordt verwacht.
Deze planten zijn namelijk ongevoelig voor
veel tegen deze onkruiden gebruikte middelen zoals bijvoorbeeld Chloorprofam(voor
opkomst) en Kerb. Heeft u veel composiet
onkruiden zoals bijvoorbeeld klein kruiskruid
en kamille, is het juist negatief om deze planten hier neer te zetten, omdat deze onkruiden
dan niet makkelijk bestreden kunnen worden.
Hetzelfde geldt voor percelen met heermoes.
Door op die percelen éénzaadlobbige planten te zetten is de heermoes makkelijker met
groeistoffen te bestrijden zonder daarbij grote
schade in de gewassen te veroorzaken. Natuurlijk is wel goed inzicht nodig in de gevoeligheden per gewas.

VOORKOMEN
Onkruid is alleen te beheersen als het niet de
kans krijgt uit het kiemstadium te komen. LDS
op grotere onkruiden werkt niet en geeft te veel
gewasschade. Te vaak wordt de dosering van
de LDS verhoogd om na de derde bespuiting
toch nog die bijna dode brandnetel weg te krijgen. Deze manier van werken zorgt voor meer
schade dan nodig. Tevens is het negatief voor
de onkruidbestrijding, omdat het gewas minder snel dichtgroeit. De grote onkruiden moeten worden gewied en de LDS alleen worden
ingezet tegen kiemvuil. Grote onkruiden die
blijven staan zorgen tevens voor spuitschaduw
die de werking van LDS verslechtert.

INZICHT
Meer dan ooit is het beheersen van het onkruid
een kwestie van inzicht. Het gezegde dat het
wel wat minder mag groeien als het maar
schoon is, klopt gewoon niet. Alleen met een
goed groeiend gewas is een blijvend schoon
perceel mogelijk. Elke groeiremming moet te
allen tijde worden voorkomen. Gewasgroei is
de beste en minst gevaarlijke onkruidbestrijding die er bestaat. Zorg ervoor dat steeds het
eerste onkruidje weg is. Houdt de boel bij en
laat nooit iets vervuilen. In deze tijd van het
jaar is een wiedronde elke twee weken nodig
om schoon te blijven. Zorg dat het nooit zo vuil
wordt dat dit niet lukt. Beter tijdelijk extra personeel inzetten dan een achterstand accepteren. De achterstand kost veel meer geld dan de
op tijd ingehuurde arbeidskracht. Alleen door
een perfect inzicht te hebben in de onkruiddruk, kan hiermee met het teeltplan rekening
gehouden worden.
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