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Over het gehele terrein van de plantenteelt valt de laatste tien jaar een grote
belangstelling voor het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen te
constateren. De aanleiding hiertoe is in vele gevallen geweest: het tekort aan
arbeidskrachten en, zo die beschikbaar waren, de duurte ervan. Chemische
middelen kunnen dan ook een belangrijke arbeidsbesparing geven terwijl in
vele gevallen, economisch gezien, het gebruik ervan ook efficiënter en daardoor voordeliger is. Dit zullen in het bijzonder degenen die met onderhoud
van stedelijk groen en wegbeplantingen te maken hebben, kunnen beamen.
In de bosbouw is de toepassing van chemische middelen begonnen niet de
bestrijding van grassenvegetaties (Molinia, Deschampsia) in jonge culturen en
met de bestrijding van ongewenste loof hout opslag en van braamstruiken.
Hierbij komt het er op aan, dat de middelen selectief werken, of beter gezegd
selectief kunnen worden toegepast. Vrijwel alle middelen kunnen namelijk in
te hoge dosering of bij bepaalde toepassingstechnieken niet meer selectief,
maar alle-plantengroei-dodend werken. Het gaat er dus om dat het gewas
wordt gespaard, terwijl het onkruid zo goed mogelijk moet worden gedood.
Zo blijkt een produkt als daiapon in relatief lage doseringen een aantal belangrijke grassen vroeg in het voorjaar goed te kunnen bestrijden, terwijl de
houtsoort weinig of geen hinder van de toepassing ondervindt. Dit wil echter
niet zeggen dat de houtsoort op elk willekeurig tijdstip gedurende het seizoen
een behandeling zonder nadelige gevolgen zal verdragen. Verre van dat! Evenzo behoeft de gevoeligheid van het te bestrijden onkruid niet op ieder moment
gelijk te zijn. Zo blijkt de groeistofester 2, 4,5-T een betere bestrijding van
Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers te geven wanneer de bestrijding
laat in het seizoen, namelijk in augustus-september plaats heeft. Wanneer de
groei van naaldhout is afgesloten kan dit middel zelfs selectief in de aanplant
worden toegepast.
Een zeer groot aantal zogenaamde tijdstippenproeven hebben ons de informatie gegeven, die thans als praktijkadvies kan gelden. Helaas kan niet gezegd
worden dat alle aan de werking ten grondslag liggende principes ons volkomen
bekend zijn.
Van de tot nu toe genoemde middelen heeft daiapon een werking zowel via
het blad als via de wortels, terwijl de groeistoffen van het fenoxy-azijnzuur
type (2, 4, 5-T ester) in de eerste plaats via het blad werken. Groeistoffen
worden via het blad opgenomen en tot in de wortels vervoerd. Deze uitwerking
kan dusdanig zijn, dat zelfs houtige gewassen kunnen worden gedood. Aan
de toepassingsmogelijkheden van een derde groep middelen is de laatste jaren
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veel aandacht besteed, nl. aan de zgn. bodemherbiciden. Dit zijn middelen
die over een lange periode werkzaam zijn, hoofdzakelijk via de wortels door
de onkruiden worden opgenomen en hun vernietigend werk vooral in spruiten
verrichten. Als voorbeeld kunnen hier de triazinen (als simazin) en ureumderivaten (als diuron) worden genoemd.
Van de factoren, die de mogelijkheid van selectief gebruik van deze middelen beheersen, kunnen hier worden genoemd de oplosbaarheid in water en
het gedrag ten opzichte van absorberende bodembestanddelen. Slechts zelden
kan bij deze produkten worden gesproken van een zogenaamde fysiologische
selectiviteit, zoals wij die o.a. van enkele triazinen bij het landbouwgewas mais
kennen. Hierbij wordt het middel ook door het cultuurgewas opgenomen,
maar in de cellen tot een voor de groei en ontwikkeling van het gewas niet
schadelijke stof omgezet. Het gaat er bij de meeste middelen echter om, dat
het cultuurgewas de toegepaste stof niet zal opnemen, met andere woorden,
dat het middel niet of nauwelijks in de wortelzone hiervan terecht mag komen.
Naarmate het middel minder oplosbaar is, zal het gemakkelijker in de bovengrond blijven hangen en daar wèl via de wortels van de als regel wat oppervlakkiger wortelende onkruiden deze planten kunnen doden. Het zich in
diepere regionen van de grond bevindende wortelstelsel van het cultuurgewas
wordt echter minder bereikt. Zelfs geringe onderlinge verschillen in oplosbaarheid kunnen mede bepalend zijn voor het feit dat bepaalde stoffen wèl
en andere hieraan verwante niet in een bepaald gewas kunnen worden geadviseerd. Als voorbeeld kan hier het gebruik van simazin ten opzichte van atrazin
worden genoemd. Het eerste middel heeft een oplosbaarheid van 4 dpm
(mg/1); het tweede van 70 dpm. Simazin kan nadat een bepaald gewas enige
tijd ter plaatse staat en de grond goed bezakt is in een bepaalde dosering
worden toegepast, terwijl dit in vele gevallen met atrazin niet mogelijk is, daar
van dit laatste middel meer door de plant kan worden opgenomen, omdat
atrazin meer in het bodem vocht wordt opgelost dan simazin.
Een tweede belangrijke factor die de selectiviteitsmarge bepaalt is het
bufferend vermogen van de grond en hierin is vooral belangrijk de totale
hoeveelheid organische stof van de grond. Voor vrijwel alle bodemherbiciden
geldt, dat naarmate het humusgehalte hoger is, de selectiviteitsmarge voor
dieper wortelende gewassen groter wordt. Waar op een weinig bufferende
grond, zoals de zandige IJselmeerpoldergronden, y 2 kg/ha simazin bij populier
reeds schade doet, zal dit op een humusrijke bosgrond bij dezelfde houtsoort
en leeftijd, met 3 kg/ha nog niet het geval behoeven te zijn. De grondsoort
dient men dan ook duidelijk te kennen wil men met succes een bodemherbicide
toepassen en mislukking qua bestrijding en schade aan het gewas voorkomen.
Een zeer hoog gehalte aan organische stof kan, vooral bij droogte een inactivering van het bodemherbicide tot gevolg hebben. Een aantal oecologische
factoren als dooriatendheid van het profiel, hoeveelheid organische stof en
grondwaterstand, spelen dus een beslissende rol voor het effect.
Ook in de formulering van de produkten kan een belangrijk verschil't.a.v.
de mogelijkheid tot selectieve toepassing gelegen zijn. Wanneer men nl. een
toepassing uitvoert met eenzelfde hoeveelheid werkzame stof in verspuitbare
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I. Gerst als toetsplant in met een bodemherbicide behandelde grond: wortelgroei zeer sterk geremd.

2. Gerst als toetsplant in onbehandelde
grcnd.

3. Remming in blad- cn wortelgroei na pre-emergence bespuiting met een bodemherbicide in verschillende concentraties.
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vorm en in granulaatvorm, blijkt dat als regel de werkzame stof uit de granule
langzamer vrijkomt en zich derhalve eerder leent voor selectieve toepassing.
Het onkruid wordt dan in het laatste geval als regel ook langere tijd — zij
het in iets lagere dosering — aan de giftige stof blootgesteld, dan in het eerste
geval. Deze kennis kan reden zijn, dat men een gegranuleerd produkt toch
een kans van slagen zou kunnen geven, wanneer reeds gebleken is, dat het
middel in ver spuit bare vorm toegepast, een marginale selectiviteit vertoont.
In principe heeft elk middel een specifieke werking op een onkruid of een
groep van onkruiden, waarbij doorgaans onmiddellijk een verschil valt op te
merken in het bestrijdingseffeet van grasachtige en van breedbladige onkruiden. Het is niet zo, dat er op dit moment middelen beschikbaar zijn welke
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zich voor een selectieve toepassing lenen, die alle onkruidsoorten tegelijkertijd
vermogen te bestrijden.
De gevoeligheid voor een middel hangt uiteraard nauw samen met de
plantensoort, de bewortelingsdiepte en de wijze waarop de reserve-organen
van de verschillende onkruidsoorten zijn opgebouwd. Men is er om deze
redenen toe gekomen, combinaties van middelen samen te stellen. Deze bestaan uit componenten waarvan elk een bepaald onderdeel van het bestrijdingsobject voor zijn rekening kan nemen. Z o kan voor een gelijktijdige bestrijding
van oppervlakkig wortelende, doorgaans eenjarige, breedbladige onkruiden
en overblijvende grassen samen een combinatie van simazin + dalapon worden gebruikt, waarbij de toepassing plaats heeft bij het begin van de wortelactiviteit, met andere woorden bij voorkeur vroeg in het voorjaar. Anderzijds
moet men ook weer niet tè vroeg spuiten omdat wanneer de wortels van de
grassen nog geheel in rust verkeren, het zeer oplosbare middel dalapon de
wortelzone reeds is gepasseerd, vóór het heeft kunnen werken.
Een andere combinatie is mogelijk door toevoeging van aminotriazool —
een middel dat de opbouw van bladgroen in het blad tegengaat — of van
paraquat — een stof die bij veel licht een zeer acute werking in het bijzonder
op grassen heeft zonder enige residuwerking in de grond — aan simazin of
aan diuron. Zelfs is het voor sommige gevallen nuttig gebleken ook een
groeistofcomponent toe te voegen. Het hangt dus in zeer sterke mate van het
te bestrijden onkruid sortiment af welke keuze men maakt bij de toepassing
van een middel of combinaties ervan.
Herhaald gebruik van hetzelfde middel kan een verschuiving in de onkruidbegroeiing doen plaats hebben. Men denke bijvoorbeeld aan het optreden
van muurpeper in stadsbeplantingen na intensief gebruik van simazin of in
de bosbouw aan het overblijven van schapezuring. Men zal dan ook in vele
gevallen moeten trachten de middelen te rouleren.
Ongetwijfeld dient bij de toepassing van herbiciden ook de invloed op het
milieu een punt te zijn, dat de aandacht in het onderzoek moet hebben. Uit
de resultaten van enkele proeven werd vastgesteld, dat het gebruik van dalapon bijv. geen nadelige invloed uitoefent op de macro-entomofauna op of in
de grond. Al zouden zich in het microleven in de grond processen afspelen
waarbij (tijdelijke) verschuivingen in de microflora worden teweeggebracht,
dan kan uit exacte waarnemingen, welke bij een aantal houtsoorten werden
verricht, slechts van een positieve invloed op de groei van de onderzochte
houtsoorten worden gesproken.
Chemische bestrijdingen kunnen niet altijd in een cultuur worden uitgevoerd, doch soms wel als voorbereidingsmaatregel van een cultuur dienen.
Zo blijkt het middel chloorthiamide een zeer gunstige werking te hebben
tegen adelaarsvarens wanneer de behandeling gedurende de wintermaanden
wordt uitgevoerd. Ditzelfde geldt voor dichlobenil bij toepassing voor de opkomst van of over zeer jong uitgelopen varens. In een jonge cultuur kunnen
beide produkten evenwel niet zonder nadelige gevolgen voor het gewas worden
toegepast, maar wel in oud bos dat na velling opnieuw moet worden ingeplant.
Een plant als adelaarsvaren zal alleen als lastig onkruid kunnen worden bestempeld in een jonge cultuur, later niet meer.
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De vraag wanneer een plant onkruid is, kan in de sfeer van bosbouw en
van natuurbehoud en recreatie verschillend moeten worden beantwoord al
naar de vraagstelling. Een goed voorbeeld hiervan is de heide. Enerzijds kan
de vraag bestaan om in een bosbouwaanplant heide te bestrijden, terwijl
anderzijds in een natuur- of recreatiegebied de wens kan bestaan om juist
heide te sparen en hierin grassen te bestrijden. Proeven hebben geleerd dat in
het eerste geval met 2,4-D ester in de nazomer een goede bestrijding kan
worden verkregen, waarbij de naald houtsoorten met uitzondering van Corsicaanse den en lariks ongevoelig zijn bij een volle-velds behandeling, wanneer
tenminste de houtsoorten hun groei hebben afgesloten. Voor een grassenbestrijding in heide kan met succes vroeg in het voorjaar (tot half april)
dalapon in lage dosering worden gebruikt, waarbij de heide geen schade
ondervindt.
Een zeer belangrijke factor voor het slagen van een bespuiting vormt de
invloed van de weersomstandigheden vóór, tijdens en eventueel kort na de
toepassing. Wanneer bijv. een bladbespuiting met groeistoffen plaats heeft
op een zeer droog, afgehard onkruid is de kans op binnendringen in het blad
geringer dan wanneer de bespuiting op een sterk groeiend, goed ademend
onkruid plaats heeft. Niet alleen op de toestand van de plant, maar ook
op de verdere atmosferische omstandigheden moet men letten. Bij sterke
wind bijvoorbeeld worden met groeistof geladen druppels over relatief grote
afstand meegevoerd en kunnen elders beschadiging aan voor groeistof gevoelige gewassen veroorzaken. Door middel van wijzigingen in de spuittechniek kan men echter vaak onder minder gunstige weersomstandigheden toch
nog een redelijk effect verkrijgen. Bij gebrek aan vocht in de grond kan de
werking van een bodem herbicide tegenvallen. Ook hierbij geldt dat men de
middelen moet kennen om een bevredigende werking te krijgen.
Aan de hand van voorbeelden is getracht, enkele begrippen inzake het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen nader onder de aandacht
te brengen. Met opzet is afgezien van een systematische bespreking van de
eigenschappen van alle beschikbare middelen en combinaties hiervan, omdat
een dergelijke voordracht dan voor velen moeilijk verteerbaar zou zijn en
misschien voor anderen al gauw een theoretisch karakter zou krijgen. Er is
literatuur voorhanden om meer over de middelen afzonderlijk te weten te
komen.
Op een ding kan tenslotte nog worden gewezen. De middelen welke op
grond van de bestrijdingsmiddelenwet door de Commissie voor Fytofarmacie
worden toegelaten voor de praktijk, worden eerst aan een uitvoerig veldonderzoek onder Nederlandse omstandigheden onderworpen. Eerst wanneer blijkt
dat deze middelen beantwoorden aan de door fabrikant opgegeven werking
tegen het onkruid en het gewas een dergelijke behandeling zonder schade
verdraagt, kan na toetsing op verschillen grondsoorten tot aanbeveling
worden overgegaan. Vóór een bepaalde toepassing wordt toegestaan, worden ook nog de toxicologische aspecten in beschouwing genomen, zodat
de gebruiker gevrijwaard is voor eventuele gevaren, aan het middel verbonden.

