Gewasbeschermingstips

Suikerbiet

Rollmaster
Met de rollmaster kunnen telers opslag en onkruiden op hun percelen aanpakken. De rollmaster bestaat uit twee
rollen die in tegengestelde richting draaien. De bovenste rol bevat het middel. De bovenste rol voorziet de
onderste rol van middel. De onderste rol draait boven het gewas en raakt alleen de onkruiden en opslag die
boven het gewas uitkomen. De rol draait tegengesteld aan de rijrichting en raakt het blad daardoor aan de
onderkant. De techniek is erg zuinig in middelgebruik. Alleen daar waar de rol onkruid en opslag raakt, wordt
middel verbruikt. Round-up is hiervoor het meest geschikt, omdat ook de knollen doodgaan. In plaats van een
bespuiting met het dure en minder effectieve Lontrel of Dual Gold kunnen telers de aardappelopslag met de
rollmaster bestrijden.
Kosten en baten rollmaster
Aanschafkosten van een 3-meter brede rollmaster bedragen € 4.325,- (een 6-meter brede € 10.900,-). Doordat
u het dure Lontrel kunt vervangen door het goedkopere en effectievere Round Up (met een hechter) bespaart u
middelenkosten. Hierdoor verdient u de rollmaster in ongeveer 4 jaar terug, als u deze inzet tegen aardappelopslag in 10 hectare suikerbieten. De robuuste rollmaster gaat wel 20 jaar mee.
U verdient de rollmaster nog sneller terug door deze ook in te zetten tegen andere onkruiden. Zolang het gewas
niet te hoog is en het onkruid er boven uit komt (lengteverschil) is inzet van de rollmaster mogelijk. Voorbeelden
zijn melganzenvoet in bieten, maar ook onkruidbestrijding in tuinbouwgewassen als waspeen en schorseneren of
de boomteelt.
Liever de loonwerker laten komen? Op www.irs.nl vindt u loonwerkers met een rollmaster bij u in de buurt. Het
tarief is ongeveer €45-50 per uur (gemiddeld 1 uur per hectare per 3-m roll). Exclusief ongeveer €22 per ha
middelenkosten.
Haal meer uit uw middel met Gewis
Elk middel heeft zijn eigen type weersomstandigheden nodig. Zo wordt in de
akkerbouw al jaren een computerprogramma (Gewis van Opticrop) gebruikt, dat
aangeeft wat het beste moment van spuiten is. Zo blijkt dat bieten net zo goed
midden op de dag bespoten kunnen worden, in plaats van altijd ‘s avonds. Gewis
geeft ook doseringsadviezen.
Door gebruik te maken van Gewis haalt u meer uit het middel. Zo wordt een
bespuiting goedkoper, met behoud van een goede onkruidbestrijding en minimale
groeiremming van de biet. Goed voor uw portemonnee en goed voor schoon water!
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