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Borstelen en heet water op
de Reinigings Demodagen
Een mogelijk algeheel verbod op het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen werpt zijn schaduw vooruit, ook op de Reinigings Demodagen
die 29 en 30 mei in Lelystad plaatsvonden. De onkruidborstel is populair,
maar heet water heeft ook goede, zo niet betere papieren.

B

orstelen poetst de bovengrondse
delen weg en trekt bij jonge plantjes ook de wortels eruit. Ten opzichte van heet water, dat vooral de bovengrondse delen aanpakt, is het een vrij effectieve
methode van onkruidbestrijding. Borstelen
tast echter ook het oppervlak aan en je komt
niet goed in hoeken en achter paaltjes. De
mechanische onkruidbestrijding heeft dus
z’n beperkingen. Dat heeft heet water ook,
zeker bij grootschalige toepassing, maar met
een spuitlans kom je dan toch weer makkelijk in de een of andere hoek. Los van het
onkruid maakt heet water ook nauwelijks
iets kapot. Het nadeel van water ten opzichte
van borstelen is wel dat de frequentie iets
hoger moet liggen. De tijd zal het leren
hoeveel dat is. En misschien komt er voor
2018 nog wel ergens een konijn uit de
hoge hoed.
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Nilfisk is vooral bekend van stofzuigers, maar sinds de overname van Egholm ook van werktuigendragers.
De afgebeelde 3500 is het vlaggenschip en heeft een prijs vanaf 57 mille. De kleinere 2250 begint bij
27 mille. Koti (1) uit Weert heeft naar eigen zeggen 40 jaar ervaring in borstels en dus een breed gamma
voor vegen en onkruidbestrijden. IBC (2) uit Nijkerk noemt haar nieuwe borstel de ‘bloemborstel’ vanwege
de bijzondere plaatsing van de staaldraden, die per vijf een brede strook bewerken.

Wave biedt deze compacte unit aan voor montage achterop een een
transporter of een werktuigendrager. Met de spuitlans is onkruid te
bestrijden op al die plekken waar de brede heetwater-aanpak niet komt.

De LM Trac van Jean Heybroek is hier voorzien van een 160 graden
zwenkbare onkruidborstelarm die zo een bereik heeft in de breedte van
225 cm. Tegelijk met het zwenken kantelt de borstel in de juiste positie.
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