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Voorwoord
Binnenhetpraktijkonderzoek heeftdeafgelopen jaren een zwaar accent gelegen op onderzoek ten behoeve van het verminderen
van de afhankelijkheid van chemische gewasbeschermingsmiddelen en de feitelijke
reductie van de inzet. De gewenste reductie
die inhetMJPG als beleidsdoelstelling geformuleerdwerd,kanalleengehaaldwordenals
de gewenste veranderingen door de telers
opgepakt en gedragen worden. Voor de telers zijn detechnische haalbaarheid, uitvoerbaarheid, bedrijfszekerheid en de economische consequenties van belang. Dit laatste
geldt zeker zolang een meer milieuvriendelijkeproduktie nietwordtbeloond.
OphetPAGVwordtoptweemanieren onderzocht hoe op een meer duurzame wijze geteeld kanworden,namelijk inhet bedrijfssystemen-onderzoek en in het disciplinair en
teeltgerichte onderzoek. In het bedrijfssystemen-onderzoek staat centraal of een toekomstgerichte, meer duurzame landbouw
met name tenaanzien van bemesting engewasbescherming in brede zin, op bedrijfsniveau realiseerbaar is. In het disciplinair en
teeltgerichte onderzoek wordt de kosten/baten-verhoudingvanafzonderlijkefactorengekwantificeerd enverder geoptimaliseerd. Het
bedrijfssystemen-onderzoek en het disciplinair en teeltgerichte onderzoek steunen op
elkaar in hun streven praktische en meer
duurzame alternatieven tevinden.
In dit themaboekje staat het disciplinair en
teeltgerichte onderzoek naar een meer duur-

zame onkruidbeheersing centraal. Hierbij zal
nietalleendetechnische haalbaarheidopgewasniveau belicht worden,maar ook de consequentiesvoor dearbeidsfilmen heteconomisch resultaat. Wij hopen met deze themadag vanuit het praktijkonderzoek een
wezenlijke bijdragete leverenaaneen objectieve beeldvorming ten aanzien van de mogelijkheden voor een meer duurzame onkruidbestrijding.Wijhopentevens opeenactieve terugkoppeling en discussie met de
belanghebbenden, teneinde met de beschikbare onderzoekscapaciteit zo goed mogelijk
intespelenopdevragen uitdesector.
In dit themaboekje vindt U vooral bijdragen
vanuit het disciplinair en teeltgerichte praktijkonderzoek op het PAGV, de ROC's en het
1RS. Naast de bijdrage van de bedrijfssystemen-onderzoekers, dragen ook onderzoekers op instituten, Landbouwuniversiteit en
de Plantenziektenkundige Dienst en medewerkers van het IKC en de DLV bij aan de
vormgeving en soms ook de uitvoering van
onze proeven. Deze bijdrage stellen wij erg
op prijs. De bedrijfsleiders en medewerkers
op de onderzoekslocaties zijn wij bijzonder
erkentelijk voor hun betrokkenheid, uitvoeringvande proeven endevoor mechanische
onkruidbestrijding noodzakelijke flexibele instelling.

Dedirecteur PAGV,
ir.A.J.Riemens

Strategieën voorduurzame onkruidbestrijding
R.Y. vander WeideenF.G.Wijnands

Inleiding
Om voldoende voeding te krijgen met jagen
en verzamelen, is per mens 200 hectare
goede grond tot 14000 hectare marginale
grond nodig (Combellack, 1989). Door deintroductie en de verdere ontwikkeling van de
landbouw is de voedselproduktie ongekend
gestegen.Bestrijdingofbeheersingvanplanten die voorkomen op plaatsen waar ze niet
gewenst zijn (onkruiden) isaltijd noodzakelijk
geweest omtot kwalitatief en kwantitatief optimale opbrengsten te komen. Door het beschikbaar komenvanonkruidbestrijdingsmiddelen (herbiciden) nadeTweede Wereldoorlog werd dit vergemakkelijkt en kon sterk op
dearbeidsinzet bespaardworden.
Onkruid kandeopbrengst van hetgewasbeperken doordat het met het gewas concurreert om de beschikbare hoeveelheid licht,
waterenvoedingsstoffen.Verder kanonkruid
deoogst bemoeilijken,dedrogings-enschoningskosten verhogen ende kwaliteit vanhet
geoogste produkt verminderen. Bovendien
kunnen bepaalde onkruidsoorten (bijvoorbeeld aardappelopslag) ziekten en plagen in
stand houden of vermeerderen. Onkruiden
spelen niet altijd een negatieve rol. Andere
kruiden in gewassen kunnen de aanwezigheid van de natuurlijke belagers van ziekten
en plagen bevorderen, alternatief voedsel
voor niet specifieke belagers als slakken en
springstaarten vormen, erosie verminderen
en een bepaalde natuurwaarde vertegenwoordigen (Häni e.a., 1990; Diercks en Heitefuss, 1990;Buys,1993).
De directe schade aan het gewas door concurrentie met onkruid issterk afhankelijk van
hetconcurrentievermogen vanhetgewas.Zo
blijkt dat bij het niet bestrijden van onkruid in
wintertarwe slechts op iets minder dan de
helft van de percelen opbrengstreducties ge-

vonden worden. Bij hoge dichtheden vroeg
opkomende onkruiden kan deopbrengst met
circa 20 % verminderd worden (Lotz et all.,
1990). In meer open gewassen zoals maïs
(ziehoofdstuk 'onkruidbestrijding inmaïs')en
suikerbiet (Van der Weide, 1993) kan deopbrengstreductie door het niet bestrijden van
het onkruid oplopen tot 70 %. Gehele misoogsten (vooral in de tropen) kunnen ook
voorkomen.
Aangezien we in de land- en tuinbouw maar
in beperkte mate weten wat een aanvaardbare onkruiddruk is en bovendien bang zijn
voor de veronkruiding van volggewassen,
worden onkruiden eigenlijk altijd bestreden.
Hettotalegebruikaanherbiciden indeakkerbouwenvollegrondsgroenten inNederlandin
de periode 1984-1988 bedroeg 1.753.000kg
werkzame stof per jaar ofwel 2,2 kg werkzame stof per hectare. Aan het gebruik van
herbiciden kleven echter grote bezwaren.
Een aantal herbiciden blijkt in grond- en
drinkwater te zijn aangetroffen. Door de berichten over de verontreiniging van bodem,
oppervlakte-, grond- en drinkwater en de atmosfeer en de risico's voor de volksgezondheid, flora en fauna neemt de vraag van de
afnemers in binnen- en buitenland naar Produkten die met zo weinig mogelijk inzet van
chemische middelen worden geteeld toe. De
overheid heeft een beleid geformuleerd om
het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelente reduceren en milieukritische toepassingen van bepaalde middelen te verbieden.
Hetdoel isom hetjaarlijkse gebruik van herbiciden in de akkerbouw (referentie 19841988)teverminderen met30%in1995,45%
in2000en55%in2010enindevollegrondsgroenten met respectievelijk 20, 31 en 38 %
(Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij, 1990).
Het Meer Jaren Plan Gewasbescherming
(MJPG) legt een zwaar accent op een vermindering van de afhankelijkheid van de
land- en tuinbouw van chemische inputs.

Tochzijnhet nietalleen milieu-overwegingen
die een beroep doen op de aanpassing van
de bedrijfsvoering. Een gemiddeld akkerbouwbedrijf (47 ha) geeft jaarlijks f 25.000,uit aan bestrijdingsmiddelen. Hoewel onkruidbestrijdingsmiddelen slechts 11% van
hettotalevolumebestrijdingsmiddelen uitmaken, nemen zij toch 45 %van de pesticidenkosten voor hun rekening. Bovendien is er
binnen de gewassen tussen de individuele
bedrijven een aanzienlijke spreiding in het
gebruik (ende kosten) van herbiciden (Kavelaars en Poppe, 1993). Deze aanzienlijke en
sterk variabele kostenpost verdient tegen de
achtergrond van de dalende inkomsten inde
landbouw dan ook alle aandacht om tot kostenbesparingen te komen. De ervaringen in
het bedrijfssystemenonderzoek van het
PAGV en op de 38 innovatiebedrijven "introductie geïntegreerde akkerbouw" geven aan
dat er reële mogelijkheden tot kostenbesparingen op dit terrein liggen (PAGV-IKC,
1992).

nig dat geen economisch belangrijke schade
optreedt aan de gewasgroei, opbrengst en
kwaliteit indeze en volgende jaren. De duurzameonkruidbestrijding isonderdeelvaneen
geïntegreerde bedrijfsvoering. Deze kan als
volgt gekarakteriseerd worden: accentverschuiving van opbrengstverhoging naar kostenbeheersing en kwaliteitsverbetering van
produkt en produktieproces door beperking
van kunstmestgebruikenvervanging vanbestrijdingsmiddelen door kennisintensieve en
niet-chemische methoden voor zover mogelijk(Spiertz enVereijken, 1988). Doortot een
verbreding van de bestrijdingsmethoden en
technieken te komen wordt verwacht dat de
aanpassingen in de onkruidvegetaties en de
daaruit voortvloeiende problematiek trager
zalplaatsvinden danbij louterchemische bestrijding.

Tenslotte hebben de nauwe rotaties en de
grote afhankelijkheid en het frequente gebruik van herbiciden tot verschuivingen inde
onkruidvegetaties geleid.Demeesteonkruidsoorten worden metsucces bestreden, maar
de ontsnappende soorten manifesteren zich
daardoor des te feller. Ongevoelige en resistente onkruiden zoals klein kruiskruid,zwarte
nachtschade, melde, hanepoot en straatgras
breiden zich uit en vereisen aanpassingen
vanhet bestrijdingsregime.
De roep om een meer duurzame onkruidbestrijding wordt dan ook niet meer alleen door
milieu-,maarookdooreconomische enteelttechnischeoverwegingen ingegeven.Deontwikkeling van een meer duurzame onkruidbestrijding is de laatste jaren dan ook een
van de belangrijkste onderzoeksdoelstellingen van het onkruidkundig onderzoek inNederland.

Intabel 1isde bestrijdingsstrategie voor onkruidbestrijding in een geïntegreerd akkerbouwbedrijfssysteem weergegeven. Bij onkruidbestrijding dient,netzoalsbijdeziektenen plaagbestrijding, er alles aan gedaan te
worden om problemen te voorkómen (preventie). Vervolgens dient de noodzaak van
bestrijding vastgesteld te worden, om onnodiggebruik vanchemische middelente voorkomen. Daarna wordt bij de bestrijding een
minimum aan milieubelasting nagestreefd
door optimaal gebruik te maken van mechanischetechnieken endoor het herbiciden-gebruiktebeperken (o.a. rijenbehandelingen).

Duurzameonkruidbestrijding
Onder duurzame onkruidbestrijding verstaan
we het metzo min mogelijk kosten enmilieubelasting beheersen van de onkruiden zoda-

Strategie

Preventie
Preventie in de onkruidbestrijding zou kunnen betekenen: het zodanig doen verminderen van de omvang van de onkruiddruk
(soortsamenstelling en aantallen) dat met
name in de gewasfase met een kleinere bestrijdingsinspanning volstaan kan worden.
Concreet wordt met preventie dus het volgendenagestreefd:
- het creëren van verscheidenheid ter voorkoming van de selectie van probleemonkruiden;

Tabel 1.Debelangrijkste strategische elementenvandegeïntegreerde onkruidbestrijding.

1.

BEDRIJFSVOERING ENBEDRIJFSINRICHTING
- vruchtwisseling: gewassen met weinig onkruidonderdrukking afwisselen met sterk onderdrukkendegewassen (gras,graan);
- afwisselen van bestrijdingsmethodenenbestrijdingsmiddelen;
- groenbemestersmetsnellegrondbedekkingengrotebladrijkdomtegenonkruiden indestoppel;
- hygiënische maatregelen;
- tijdstipenkeuzevande hoofdgrondbewerking.

2.

TEELTTECHNIEK
- rassen metsnellegrondbedekking engrote bladrijkdom;
- zaaitijdstip (latezaai:zaaibedbereiding annex onkruidbestrijding);
- rijenafstand (mogelijkheden voor mechanische bestrijding);
- niet overmatige bemesting.
BESTRIJDINGSMETHODEN
- mechanisch (eggen,schoffelen,aanaarden,borstelen,hakken);
- fysisch (grondbedekking middels mulch, papier,stro etc);
- thermisch (vóóropkomst gewas,doding aardappelloof);
- chemisch:
- rijenbespuiting (eenjarige onkruiden bijvoldoende rijenafstand);
- pleks-c.q.plantsgewijs (vooraloverblijvende onkruiden);
- keuzevan middelenen hulpstoffen (criteriat.a.v.effectiviteit en milieubelasting);
- dosering,toepassingstijdstip- entechniek.

- (niet-chemische) bestrijding van onkruiden
buitendegewasfaseom;
- de verzwakking van de concurrentiepositie
vanhetonkruid inhetgewas.
Bij die preventie speelt zowel de bedrijfs- als
teeltinrichting eenhoofdrol.
Op bedrijfsniveau is de vruchtwisseling een
belangrijk wapen indestrijd.Hoe nauwer het
bouwplan, hoe eerder bepaalde onkruiden
door eenzijdige teelt- en bestrijdingstechnieken tot een probleem kunnen worden. Door
vruchtwisseling kanechter ook een zodanige
opvolging van gewastypen gecreëerd worden dat er voldoende mogelijkheden voor
verschillende typen bestrijding zijn, waardoor
de kans op een effectieve beheersing toeneemt.
Vermindering van de onkruiddruk in de
hoofdgewasssen kan bewerkstelligd worden
door buiten de gewasfase de zaadvoorraad
en onkruiddichtheid zoveel mogelijk te verminderen. Dat kan ondermeer door de teelt
van sterk onderdrukkende groenbemesters

in de stoppel. De zaaibedbereiding fungeert
dantevensalszaaibedvooronkruid,datvervolgens onderdrukt wordt door de groenbemester. Het onkruid kan dan niet meer tot
zaadvorming komen. Een andere mogelijkheid is om door frequente grondbewerking
buiten de gewasfase, onkruiden tot kieming
testimulerenenmeteenvolgende bewerking
tevernietigen (zwarte braak).
Hettype hoofdgrondbewerking isvan belang
voor de matewaarinvers geproduceerdeonkruidzaden,wortelstokken e.d.tot een diepte
begraven worden vanwaar ze niet kunnen
uitlopen en deels zullen afsterven. Het gebruik van risterploeg met een grote voorschaar geeft een effectievere begraving
(Raudonius et all., 1993).Verder zijn natuurlijk hygiënische maatregelen van belang zoals het gebruik van onkruidvrij uitgangsmateriaal, adequaat behandelde mest zonder onkruidzaad (Elema en Scheepens, 1992) en
het zoveel mogelijk voorkomen vanzaadproduktie van eenjarige onkruiden en de verspreidingvanoverblijvende onkruiden.

Bij de directe teeltinrichting dient men zo te
werk te gaan dat de onkruiddruk en de relatieve concurrentiekracht tenopzichte van het
gewaszolaagmogelijk is,enerzodanigebestrijdingsmogelijkheden zijn dat de inzet van
herbiciden zoveel mogelijk achterwege kan
blijven. Detijdstippen enwijzenvangrondbewerking zijn van directe invloed op de omvang en aard van de onkruiddruk (Post en
Wijnands, in prep.). Zo kan bij een vroege
hoofdgrondbewerking dooraanpassing (vaak
verlating) van het zaai- of planttijdstip voor
een deel worden ontsnapt aan de potentiële
onkruiddruk. De zaaibedbereiding fungeert
dan tevens als onkruidbestrijding. Wanneer
er niet voldoende tijd is om nâ de hoofdgrondbewerking en voor de zaai onkruid te
latenopkomen,ishetbelangrijk deze bewerkingen zo kort mogelijk na elkaar uit te voeren. Daarmee kan dan voorkomen worden
dathetonkruidvroeginhetgewasopkomten
daardooreenvoorsprong krijgtophetgewas.
De relatieve concurrentiekracht van het gewas kan bovendien worden versterkt door
een dichte gewasstand, een aangepaste bemesting eneengerichte rassenkeuze (Christensen, 1993;VanderWeide, 1993).Deteelt
dient echter wel zo ingericht te worden dat
ook niet-chemische technieken zo effectief
mogelijk uitgevoerd kunnenworden.
Noodzaak totbestrijding
De noodzaak tot bestrijding zou bepaald
moeten kunnen worden voor tot bestrijding
besloten wordt. Het internationale en nationale onkruidkundig onderzoek tracht daar
handvaten voor te ontwikkelen. Onkruiden
zouden alleen in een bepaalde periode (kritieke periode) bestreden moeten worden of
indien zijeen dichtheid of bedekking hebben
die boven een kritieke waarde ligt. Deze kritiekewaardegeeft hetomslagpuntweerwaar
de kosten van een bestrijding even hoog zijn
als de opbrengstreductie die de onkruiden
veroorzaken (eenjarige economische schadedrempel). Voor de praktijk hanteerbare
schadedrempels voor voornamelijk granen
(Dierkxen Heitefuss, 1990;Lotzetall., 1993;
Wilson, 1986)en kritieke periodenvoor voornamelijk groenten (Baumann et all., 1993)

zijn echter nog maar beperkt beschikbaar.
Bovendien is er onvoldoende duidelijkheid
over de consequenties van het gebruik van
schadedrempels voor de veronkruiding van
volggewassen (Wahmhoff, 1990;Wallinga et
all., 1993;Van derWeide, 1993en Davies et
all., 1993). Problemen met de noodzakelijke
waarnemingen ende overgebleven onzekerheden staan een praktisch gebruik vanschadedrempels voorlopig nog in de weg. Dit is
destejammer daar kruiden ingewassen ook
positieve effecten kunnenhebben.
Bestrijding
De bestrijding dient over de diverse gewassenheenvoldoende gevarieerdtezijn,gebaseerd op mechanische technieken en met
eenminimumaanchemische middelenuitgevoerd te worden. De bestrijding zelf bestaat
veelal uit een combinatie van methoden en
technieken,zowelmechanischalschemisch,
die dienen te passen in een voldoende bedrijfszekere en praktisch hanteerbare bestrijdingsstrategie. Bij de keuze van een chemisch middel zouden naast het werkingsspectrum, de effectiviteit en de kosten, de
humaantoxische en milieutechnische eigenschappen een doorslaggevende rol moeten
spelen. Dit geldt zeker tegen de achtergrond
vandeeisendiehetMJPGsteltaandesaneringvanhetmiddelenbestand.Detoepassing
van herbiciden tegen eenjarige onkruiden
dient waar mogelijk beperkt te blijven tot rijentoepassingen enzo mogelijk uitgevoerd te
worden met lage-doserings-systemen. Overblijvende onkruiden worden bij voorkeur
pleks- en/of plantsgewijs aangepakt. Regelmatige perceelsinspectie is daartoe een eerstevereiste.Tenslotte isdespuittechniek, de
dosering, het gebruik van hulpstoffen en het
tijdstip van behandeling van groot belang
vooreenoptimaal resultaat.Ookbijmechanischetechnieken iseenjuiste keuzeenafstelling van de apparatuur belangrijk. Debestrijding dient bij voorkeur curatief gericht te zijn
en niet preventief. Slechts dan kan in voldoende mate worden ingespeeld op de perceelsspecifieke situatie en de jaarsinvloeden
daarop. Extra besparingen aan middelen en
kostenzijndan mogelijk.

Bestrijdingsmethodenen-technieken
Voor de bestrijding van onkruiden in gewassenwordt ineenduurzame strategie gebruikt
gemaakt van een verbreed pakket van bestrijdingsmethoden. Daarbij kan onderscheid
gemaakt worden tussen mechanische, fysische, thermische en chemische technieken
(tabel 1).Eenduurzame bestrijdingsstrategie
in de gewassen is gebaseerd op een optimaleinzetvanmechanische bestrijding.Daaromzalhetaccent indezeparagraaf vooralop
demechanische onkruidbestrijding liggen.Bij
mechanische bestrijding is het belangrijk onderscheid te maken tussen de plaats op het
veld waar het onkruid staat: in of tussen de
gewasrijen. Dit is namelijk per gewas ten
zeerste bepalendvoor detechnieken dietoepasbaar zijn envoor decombinatie vantechnieken die moet leiden tot een bedrijfszekere
en uitvoerbare aanpak. Bij de inzet van chemische middelen zijn volveldsbespuitingen
natuurlijk mogelijk, maar er wordt gestreefd
naar het alleen daar inzetten van herbiciden
waar het nodig is (rijen) en naar gebruik van
het lage-doserings-systeem.
Mechanischebestrijding tussenderijen
Eggen werken volvelds en daarmee dus ook
tussen de rijen. Ditwerktuig wordt echter nader besproken bij de bestrijding in de rij (zie
verderop). De werktuigen die tussen de rijen
onkruid bestrijden zijno.a.schoffels, borstels
en rijenfrezen (DLV, 1992). Deze werktuigen
doden de onkruiden doordat ze deze afsnijden, ontwortelen of met grond bedekken. Bij
een toenemend werkdiepte van bijvoorbeeld
schoffels (2-4 cm) neemt de snijdende werking bij kleine onkruiden af en bij grote onkruiden toe. De bedekking neemt echter toe
doordat meer losse grond verplaatst wordt.
Bij jonge onkruiden is de bedekkende werkinghetbelangrijkst en bijoudere het snijden
en ontwortelen. Bij onkruiden die 2 - 3 cm
hoog zijn is een gronddek van 1,5cm al dodelijk, maar bijtwee keer zo lange onkruiden
isminstens 2cmgrond nodig (Kouwenhoven
et all., 1990). Te diep werken geeft echter
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een grotere kans op gewasbeschadiging en
het bovenhalen van grond met nog niet gekiemd zaad. Als vuistregel zou kunnen gelden nooit meer grond los te maken dan binnenééndagvolledigop kandrogen.Ditwijst
erop dat bij grotere onkruiden de weersomstandigheden langer gunstig dienen te zijn
omtot effectieve bestrijding te komen dan bij
jonger onkruid. De bewerkingen moeten bij
voorkeur opeendrogegrond uitgevoerdworden. Regen na de bewerking vermindert het
effect met 10tot 45 % (Kouwenhoven etall.,
1990).
Bijhetschoffelen wordthetonkruiddoor naar
achter gerichte messen losgesneden en
deelsmetgrondbedekt. Daarvoor moetende
messen vooral op zandgrond scherp zijn,
omdatanders hetonkruid naarde gewasrijen
kanworden geschoven endaar eventueel na
regenweer kanaanslaan.Naastde schoffels
plaatst men soms ook demontabele schijven
om te voorkomen dat er grond en onkruiden
op een jong gewas terechtkomen. Een andere oplossing is het gebruik van kantschoffels, die door hun vorm de onkruiden van de
rij af transporteren. Om vastgroeien na
schoffelen te voorkomen gebruikt men wel
kooirolletjes en harkjes achter de schoffels,
waardoor hetonkruidbovenopdegrondkomt
te liggen en uitdroogt. Inplaatsvan schoffels
worden ook wel triltanden voorzien van ganzevoeten gebruikt (triltand schoffels). Deze
dringen beter de grond in (ook onder moeilijkere omstandigheden) en verplaatsen meer
grond danvlaklopende schoffels. Op lichtere
gronden worden ze veel gebruikt, met name
bijgrotere (dichtheden) onkruiden.Opzwaardere grond is de werkingsdiepte snel sterk
variabel door degrote grondweerstand. Voor
het bestrijdenvandeonkruiden tussen enop
de flanken van ruggen gebruikt men de andersgevormde gebogen-en hoekschoffels.
Een borstelmachine heeft een aangedreven
horizontale as waaraan borstels zitten met
een variabele werkbreedte. Tussen de borstelszitten beschermtunnelsvoor hetgewas.
Door de zijkanten van de tunnels door de
grondte laten lopen kanook inde rij worden
aangeaard.Debortelsbeschadigen (ookgroter) onkruid,vegen ze uitdegrond en bedek-

Afb.1.Schematischeweergavevaneenkantschoffela)voorgezichtenb)zijgezicht.

ken ze met aarde. Met een borstelmachine
kandichter bijdegewasrijen gewerkt worden
en op vochtiger grond dan bij het schoffelen
en strokenfrezen. Doordat de diepte-instelling niet per element verstelbaar is, vormen
rijsporen echter een groter probleem dan bij
schoffels.
Bij een strokenfrees worden de elementen
elk apart aangedreven. Deze zijn weinig gevoelig voor verstopping en kunnen ook grotere (hoeveelheden) onkruiden verwerken.
Nadeel is echter dat veel losse grond gevormdwordt. Decapaciteitvanzoweldestrokenfrees als de borstelmachine is lager dan
dievandeschoffelmachine omdat langzamer
gereden moet worden (2-4 km/uur). De optimale werkdiepte van de frees is wat dieper
(4-6cm)dandievandeschoffels (2-4cm)en
deborstels (0,2-3cm).
Indien men tussen de gewasrijen de onkruiden wil bestrijden, moet men bij de aanleg
van het veld daar al rekening mee houden.
Het isbelangrijk dat hetveldgoedvlak ligten
dat diepe rijsporen (waarin de bestrijding
meestal slechter is) zoveel mogelijk voorkomen worden. De werkbreedten van de gebruikte machines moeten op elkaar afgestemd zijn, zodat geen problemen ontstaan

bijdeaansluitingvandewerkgangen.Omde
bestrijding tussende rijenzoscherp mogelijk
uit te voeren dient er een zo groot mogelijk
oppervlak behandeld teworden. Dat kandes
te beter naarmate de rijen rechter zijn en de
rijbreedte constanter is. Bij een zwiepende
zaaikouter of bij niet rechte rijen neemt de
kans op beschadigingen toe en kan eentussenrij-bewerking zelfs geheel onmogelijk
worden. Om wortelbeschadiging van daarvoor gevoelige gewassen te voorkomen kan
men vroeg beginnen met oppervlakkige
grondberoering tot vlak bij het gewas, zodat
het gewas niet oppervlakkig gaatwortelen of
door naarmate het gewas ouder wordt een
grotere afstandtot de rijte hanteren. Natuurlijkishettussenderijenwerkenalleenmogelijk wanneer de rijafstand groot genoeg is.
Vergroting van de tot nu toe gebruikelijke rijafstanden is in sommige gewassen mogelijk
metgeenof slechtsgeringe opbrengstreducties (PAGV-IKC, 1992 en verder in dit
boekje).
Mechanischebestrijding inderijen
Onkruiden in de rij kunnen mechanisch bestreden worden door ze erselectief uittetrekken (eggen) maar vooral door ze selectief
met grond te bedekken (eggen of aanaar-
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den). Dematevangrondbedekking die nodig
is om onkruiden te doden kwam hiervoor al
aandeorde.
Hetdoden van kleine onkruiden inde rijdoor
ze met grond te bedekken kan door een directe werking in de rij (met de volvelds eggen) of indirect. Een indirecte bestrijding is
mogelijk door werktuigen die tussen de rij
werken en van daaruit grond in de rij brengen,dusaanaardenofaanaardend schoffelen
of aanaardend borstelen. Om aanaardend te
schoffelen wordt een rand op de ganzevoet
bevestigd of gebruikt men speciale aanaardschoffels. Aanaarders worden vooral in de
ruggenteelt gebruikt. Hierbij is doorgaans
eensoortschaaraanwezig dieeen scheiding
maakt tussen dewel en niet te transporteren
grond. Via schuinstaande of gebogen vlakken komt de grond op ruggen te liggen. Ook
worden wel holle schijven gebruikt, die de
grond zowel inals uit de rij kunnen transporteren.
Dooreggenwordenonkruiden nietalleenbestreden door de grondbedekking maar ook
door uittrekken.Bij kleinonkruid ishet hoofdeffect de bedekking. Sommige onkruidsoorten (zie hoofdstuk 'onkruidbestrijding in granen') latenzich,alszewatgroterzijn,ermak-

kelijkuittrekken dooreggen (uitkammen inde
granen). Inhet algemeen geldt echter datalleen kleine eenjarige onkruiden door eggen
bestreden kunnen worden. Kiemplanten van
gevoelige onkruidsoorten worden door een
eenmalige egbewerking op losse grond voor
ongeveer 90% bestreden. Deze effectiviteit
neemtaftot75%alsdeonkruiden4blaadjes
hebben entot 50 %voor onkruiden met 6tot
8 blaadjes (Diercks en Heitefuss, 1990).
Vaak wordt al geëgd wanneer de onkruiden
bezig zijn met opkomen ("witte draden stadium"). Dit is op zandgrond effectiever dan
op kleigrond. Door het losmaken van de
grond op de klei kan de kieming en opkomst
zelfs gestimuleerd worden. De bestrijding
van hetonkruid gaat beter wanneer detebestrijden soorten kleine zaden hebben (zietabel 2), ondiep gekiemd zijn, de grond los en
droog is,de egveeltanden per m 2 bevat, de
tanden stekend zijn ingesteld (bewerkingsdiepte van rond de 3 cm) en de rijsnelheid
verhoogd wordt tot een optimale snelheid
tussen de 6-9 km/uur (o.a. Diercks en Heitefuss, 1990). Een egbewerking is een volveldsbewerking (werkbreedte 6-12 m); ook
het gewas ondergaat de bewerking. De egbewerking moet dus selectief zijn tussen ge-

Afb.2. Meteenveertandegkankleinonkruidzowelinalstussenderijenbestredenworden.
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was en onkruid. De selectiviteit wordt vooral
beïnvloed door het verschil in ontwikkelingsstadium en fenologie tussen onkruid en gewas, dedieptevan dezaden ende instelling
en rijsnelheid (Rasmussen, 1990). Om ontoelaatbare schadeaanhetgewastevoorkomen is het belangrijk om het gewas voldoendedieptezaaienendeinstellingaande
gevoeligheid van het gewas aan te passen.
Verder iseen voldoende vlak en stevig zaaibed belangrijk om insporing zo veel mogelijk
te voorkomen. De eerste egbewerking is in
een aantal gewassen (o.a. maïs) vooral nodigomvoor eengelijkmatigveldtezorgen.
Chemischebestrijding
Indien men zo weinig mogelijk herbiciden wil
gebruiken verdient het gebruik van rijenspuitenenlage-doseringssystemendevoorkeur.
Indien de rijafstand voldoende groot is om
tussen de rijen mechanisch te werken, kan
een rijenspuit gebruikt worden. Bij rijenspuiten wordt onkruid in en direct rondom degewasrij bestreden. De grootte van de bespa-

ringvan hetherbicidegebruik hangt afvande
breedtevandebehandelde strookenderijafstand. Debreedtevande behandelde strook
wordtbepaalddoorhetdoptype,dedopstand
en -hoogte. Bij een rijafstand van 50 cm en
behandelde strookbreedte van 15 cm wordt
in principe 30%van de volveldsdosering gespoten.
Wanneer over lage-doserings-systemen gesprokenwordt,bedoelenwedaarbijeenchemische bestrijding waarbij meerdere keren
gespoten wordt met een zo laag mogelijke
dosering van een onkruidbestrijdingsmiddel
of combinatie van middelen op kleinonkruid.
Niet hetstadiumvan hetgewas isdaarbij be- f
palend maardeaanwezigheidvan kiemplanten van het onkruid. Voordelen van dit systeem zijn:
- erwordtalleengespotenindiendatnodigis
(curatief i.p.v.preventief);
- door de grotere gevoeligheid van onkruiden in het kiemplantstadium worden vaak
ook voor de middelen minder gevoelige
soortenbestreden;

Tabel2.Zaadgrootte (Hanf, 1983 en Häfliger en Scholz, 1981), gemiddelde kiemingsdiepte (Glas,
1982)engevoeligheid (Habel, 1957;Kees,1962;Koch,1964enDiercksenHeitefuss,1990)
vaneenaantaléénjarigeonkruidsoortenvooreggen.
onkruidsoort
herderstasje
kamille
akkerviooltje
straatgras
ruwemelkdistel
muur
wittekrodde
melganzevoet
duist
herik
groteereprijs
hoenderbeet
perzikkruid
varkensgras
zwaluwtong
hennepnetel
kleefkruid
wildehaver

gevoeligheidvooreggen
gevoelig

Y
ongevoelig

sdiepte(cm)
1,0
0,5
0,5
0,5
0,5
1,5
1,0
3,0
3,0
1,0
1,0
1,0
2,0
3,0
2,0
3,0
3,0
3,0

zaadgrootte (mm)
0,9
0,7
1,5
1,0
3,0
1,1
1,8
1,1
6,0
1,2
2,5
3,0
2,3
3,0
4,5
2,5
5,0
17,0

Debestrijdingdooreggenvarieerttussende97%voordemeestgevoeligetot 13%voordeminstgevoeligesoort.
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- gewasschade kandoordeverlaagdedoseringen meestal voorkomen worden ondankseenvroeger toedieningstijdstip;
- deze methode kan makkelijk gecombineerdworden metandere bestrijdingstechnieken indien de omstandigheden dat toelaten;
- bijeenjuistetoepassing ishet mogelijk om
een besparing opde herbicideninzet tebereiken.
Ook bij een normale herbicidebespuiting kan
dedoseringsomsomlaag.Ditkansomswanneereenhulpstof gebruiktwordtdievooreen
betere hechting, geringer verlies en betere
opname zorgt (Chow et all., 1989; De Ruiter,
1991). Wanneer de dosering aangepast
wordt door rekening te houden met de soorten onkruid die bestreden moeten worden,
hun ontwikkelingsstadium en andere omgevingsfactoren, spreken we over een aangepaste dosering (Kudsk, 1989). Belangrijk bij
allechemische bestrijdingen isdejuiste middelenkeuze (gevoeligheid onkruiden, grondsoort etc), de optimale toedieningsomstandighedeneneengoedespuittechniek(Lumkes,
1990).

14

Keuze van bestrijdingsstrategie
Per gewas dienen de beschikbare methoden
en technieken optimaal op elkaar afgestemd
te worden in een bestrijdingsstrategie. Kenmerk van een strategie is dat er afhankelijk
vandeactuelesituatie meerdere mogelijkheden gegeven zijn, binnen de randvoorwaarden van bedrijfszekerheid, uitvoerbaarheid
en de gestelde doelen. Deze strategieën zijn
perdefinitiealtijd inontwikkeling door hetbeschikbaar komen van nieuwe machines en
nieuwe inzichten. In dit boekje wordt verslag
gedaan van de bestrijdingsstrategieën die
voor deverschillende gewassen werdenontwikkeldc.q.inontwikkelingzijnendeervaringen die we daarmee opgedaan hebben gedurende de laatste jaren. Het boekje sluit af
met een analyse van de economische haalbaarheidvandezestrategieën,een evaluatie
vandehuidige mogelijkhedenendeuitdagingenvoor detoekomst.

Onkruidbestrijding in aardappelen
J.K. Ridder, A.H.J. Rops, H.W.G. Floot,
P.M.T.M. Geelen, E.Th.J. Schouten, H.P.
VersluisenK.Wijnholds

Inleiding
In de praktijk worden bij de teelt van consumptie-aardappelen op klei- en zavelgrond
de aardappelen na het poten met de rijenfrees op definitieve hoogte aangeaard.
Hierna worden de ruggen volvelds gespoten
met een bodemherbicide; in de meeste gevallen met metribuzin. Bij de teelt van consumptie-enzetmeelaardappelenopzand-en
dalgrond wordt vaak na het poten van de
aardappelen gewacht tot de eerste aardappelen bovenkomen en daarna gespoten met
eencombinatievanparaquat/monolinuronen
metribuzin. Vlak voor het sluiten van het gewas wordt dan in één maal tot definitieve
hoogte aangeaard. Op lössgrond worden
consumptieaardappelen vrij kortnahet poten
aangeaard en de ruggen gespoten met een
combinatie van fluochloridon en linuron. Met
de gevolgde werkwijzen op de verschillende
bodemtypenwordt eengoede onkruidbestrijding nagestreefd met een minimum aan arbeid. Het betekent dat de grond over een vrij
lange periodeonkruidvrij moetblijven.Hetresultaat is echter sterk afhankelijk van weersomstandigheden ensnelheidvangroei,met
name in de beginontwikkeling. Het komt
nogal eens voor dat de werking van de bodemherbiciden onder invloed vandroogtetegenvalt en het onkruid in een later stadium
moet worden bestreden. Verder is het bekenddat metribuzin schadeaan aardappelen
kan geven, waarbij enkele rassen extra gevoelig zijn. Verbreding van de onkruidbestrijdingsmogelijkheden in het gewas aardappelenisdus nietalleenuitmilieukundige achtergronden maarookteeltkundig gewenst.
In een gewas als aardappelen wordt bij de
rugopbouw onkruidal mechanisch bestreden

door de ruggen te frezen of aan te aarden.
Onderzocht werd of deze bestrijding te verbeteren is door een goede timing enaanvullingmetanderetechnieken.Vooranderevormen van mechanische onkruidbestrijding
vormtderugdaarbijeengecompliceerdefactor, waarop apparatuur zal moeten worden
aangepast. Omdat de aardappel op vele bedrijven economisch gezien het meest opbrengende gewas is,isinhetonderzoek mechanische onkruidbestrijding (paragraaf 'mechanische onkruidbestrijding') speciale aandacht geschonken aan de ontwikkeling, de
opbrengst endekwaliteit vanaardappelen.
Bijdroogweer biedt mechanische onkruidbestrijding mogelijkheden, maar onder natte
omstandigheden kan zich veel onkruid ontwikkelen.Wanneer een mechanische bestrijding nietofte laat is uitgevoerd,kaneen correctie met chemische middelen gewenst zijn.
Eveneens als een voor-opkomst toepassing
onvoldoende heeft gewerkt en er te veelonkruid verschijnt, is er behoefte aan een andere bestrijdingsmethode. In het onderzoek
onderbladbespuiting (paragraaf 'onderbladbespuiting c.aard') is een aantal middelen bij
een onderbladbespuiting beproefd, die mogelijk een goede onkruiddoding bewerkstelligen engeen gewasschade en opbrengstdervingbijdeaardappelengeven.
Naast genoemde onderwerpen is er verder
onderzoek gestart met lage doseringen onkruidbestrijdingsmiddelen inconsumptie-aardappelen (paragraaf 'onkruidbestrijding door
middel van lage doseringen'). Hierbij wordt
nagegaan of een herhaalde toepassing met
toegelaten middelen in verlaagde dosering
en combinaties van middelen het onkruid
eveneens doeltreffend te bestrijden is. Dit
biedt mogelijk ook perspectief voor een reductievanhet middelengebruik.
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Mechanische onkruidbestrijding
Proefopzetenuitvoering
Inhet onderzoek zijn een paarvarianten van
rugopbouw in combinatie met mechanische
onkruidbestrijding vergeleken metdepraktijkmethode van rugopbouw en chemische onkruidbestrijding voor hetbetreffendegebied.
Hiervoor zijn de volgende werktuigen gebruikt: rijenfrees, aanaarders, eg en hoekschoffels. Met name is de effectiviteit van de
verschillende mechanische voor- en na opkomst bestrijdingstechnieken met genoemde
werktuigen bekeken. Demechanische objecten op de verschillende proefplaatsen wordentoegelicht bijde resultaten. Debehandelingen in experimenten zijn uitgevoerd in 4
herhalingen met netto veldjesgroote van minimaal1,5x20m.Voor meerexacteinformatie over de proeven wordt verwezen naar de
ROC-jaarverslagen.
Resultaten
Lelystad
In 1990 kwamen weinig onkruiden voor, zodat van een aantal geplande bewerkingen
werd afgezien. In het gesloten gewas met
een lengte van 60 cm trad geen onkruidontwikkeling van betekenis op, mede omdat het
weer en de grond erg droog waren. Tussen
deobjectenzijntijdensdegroeienhet afsterven geen verschillen in loofontwikkeling
waargenomen. Bij het afsterven van het loof
eind augustus/ begin september vond in de
mechanische objecten (At/mC) kieming van
muurplaats,waarbijtotaandeoogstop2ok-

tobervrijgrotemuurpollenontstonden.Overigens had dit voor de groei en oogst van de
aardappelen geen nadeligegevolgen.Deopbrengsten vertoonden geen statistisch betrouwbare verschillen (zietabel3).
Hetjaar 1991 was begin mei regenrijk bij de
opkomst. Deeerstebewerkingen kondenpas
laat worden uitgevoerd, zodat het object A,
frezen na opkomst, te laat kon worden uitgevoerd. Op dat moment was de opkomst van
deaardappelen volledig en haddende grootste bladeren een doorsnee van 3 tot 5 cm.
Het aanfrezen gaf een volledige bedekking
van alle planten en een terugzetting in ontwikkeling bijdit object. Hierdoor was indelatereontwikkelingvandeaardappelen hetloof
steeds kleiner en later. Ook in de opbrengst
kwamdezeachterstandtot uiting,waarbij 2,5
ton of 4% minder aardappelen werd geoogst
dan bij het object D (praktijk). De opbrengstenvandeobjecten BenCwaren nietsignificant lagerdanvan D.
Valthermond
In 1990 is er eerst lichte- en later zware
nachtvorst geweest. Hierdoor werd veel
schade aan het gewas berokkend. Na de
laatste nachten met temperaturen beneden 10°C op maaiveldhoogte was er geen verschiltussen deobjecten enwas het loof tot5
cm hoogte boven de grond weggevroren. Na
deze periode is er voldoende regen gevallen
waardoor hetgewasvrijvlotenbehoorlijk kon
herstellen. Tegelijkertijd kiemde er veel onkruiddatzichmassaalontwikkelde. Deproefbehandelingen moesten opnieuw worden uitgevoerd.Ditgafgoede resultaten,waarbijhet
onkruid bij geen van de objecten problemen
heeft opgeleverd. Na de herstelperiode was
tussendeobjecten geenverschilinontwikke-

Hetonderzoek isopdevolgende locatiesuitgevoerd:
plaats
PAGV-bedrijf, Lelystad (PAGV)
ROC 'tKompas,Valthermond (KP)
ROC Rusthoeve,Colijnsplaat (RH)
OBS, Nagele
ROCWijnandsrade,Wijnandsrade (WR)
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grondsoort
klei
dalgrond
klei
zavel
loss

proefjaren

1990en 1991
1990,1991 en 1992
1991 en 1992
1992
1992

Afb.3a. Mechanischeonkruidbestrijding bijaardappelopzwaarderegrondis
gebaseerdopverlaterugopbouw (a).Opzandgronden meteenveel
hogereonkruiddruk,wordteggen(b)afgewisseldmetschoffelen(c).

Afb.3b.
ling waar te nemen. De oogstresultaten waren ondanks de nachtvorst zeer goed en
staanvermeld intabel4. Er bleken geenverschillentussendeobjecten.
In 1991 was er eveneens zware nachtvorst
en is hierbij veel schade aan het gewas ont-

staan. Bij alle objecten was het gewas tot op
5 cm hoogte afgevroren.Voor het onderzoek
betekende dit dat de onkruidbestrijding, net
als in 1990, weer moest worden uitgevoerd
omdat er ook weer nieuw onkruid was gekiemd. Tussen de objecten waren geen dui-
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door nietverschillend.
Inproefjaar 1992is,evenals in 1991,éénobject inroggegepoot. Hetonkruidende rogge
waren zeer goed mechanisch te bestrijden.
De indruk is dat de overgebleven onkruiden
het gewas niet hebben beïnvloed. De opbrengstverschillen inde proef zijn niet statistisch betrouwbaar.

Afb. 3c.
delijke verschillen in onkruidbezetting aan te
geven. De opbrengsten waren zeer laag als
gevolg van een slecht herstel na de nachtvorst en de verschillen tussen de veldjes liepensterk uiteen.Deobjecten zijn mede hier-

Colijnsplaat
De opkomst van de aardappelen was in
beidejaren rondhalf mei.Erontstondeenregelmatig gewas en geen effecten van debestrijdingsobjecten in de loofontwikkeling. Het
bladvan deaardappelen van object A hadin
1991 bij de bewerking kort na opkomst een
bladoppervlak ter grootte van een rijksdaalder. Doordat dit vrij grote blad was ondergewerkt bij het frezen, had object A aanvankelijk een achterstand inontwikkeling, wat eind
juni echter niet meer zichtbaar was en ook
nietinopbrengsttot uiting kwam(tabel5).De
onkruidontwikkeling was gering in de proef.
Onkruiden die voorkwamen waren zwaluwtong, nachtschade enperzikkruid. Deontwikkeling van deze onkruiden was vrij laat doordat het gewas laat afstierf. De oogst was in
beide jaren bovendien vroeg zodat het onkruidnietvaninvloedophetgewasendeopbrengst is geweest. Tussen de objecten bestond geen duidelijk verschil in onkruidbezetting.

Wijnandsrade
Op het perceel kwam vrij veel oude muur en
kwamenwattarweopslagplanten vooralsgeTabel3. Deinvloedvanverschillendemethodenvanonkruidbestrijdingopdeopbrengstvanconsumptieaardappelen(PAGV1990en1991).
object
A- rijenfrezen
naopkomst
B- rijenfrezen
voor opkomst
C- rijenfrezen+
hoekschoffels
D- praktijk
T(0,05)=
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1990
ton/ha

%

1991
ton/ ha

%

65,6

102

58,1

96

66,0

102

59,2

98

67,2

104

59,4

98

64,5

100

60,6

100

2,0

2,0

Tabel4. Deinvloedvanverschillende methodenvanonkruidbestrijding opdeopbrengst (uitbetalingsgewicht)vanfabrieksaardappelen ('t Kompas 1990,1991 en 1992).
object

1990
ton/ha

%

1991
ton/ha

%

1992
ton/ha

%

107
93
110
90

57,9
58,5
53,8
56,8

102
103
95
100

100

56,8

100

A- intensief
B- extensief
C- poten inrogge
D- praktijk

56,2
57,0

99
101

56,4

100

31,3
27,3
32,4
26,5

proefgemiddelde

56,4

100

29,4

T(0,05)=

10,8

4,9

7,8

Tabel5. De invloedvanverschillende methoden van onkruidbestrijding opde opbrengst van consumptieaardappelen inton/ha (Rusthoeve 1991en 1992).
1991
bruto
object
A- rijenfrezen
naopkomst
B- rijenfrezen
voor opkomst
C- rijenfrezen+
hoekschoffels
D- praktijk
T(0,05)=

1992
bruto

netto
>40mm

netto
>40mm

58,0

39,7

68,5

62,1

59,6

36,0

64,2

58,8

64,0

36,4

59,1

54,6

55,6

38,2

60,9

54,9

14,0

9,1

14,3

14,4

Tabel6. De invloedvan verschillende methoden van onkruidbestrijding opdeopbrengst van consumptieaardappelen inton/ha (Wijnandsrade 1992).
object
A- afeggen/aanaarden rond
opkomst
B- aanaardenopvolle hoogte
in1x
C- aanaarden gefaseerd+
hoekschoffels
C1- aanaardengefaseerd+
triltand
D- praktijk
T(0,05) =

bruto
totaal

netto
>40mm

%

72,4

65,9

99

73,5

67,1

101

68,7

66,1

100

68,9

65,0

98

73,7

67,4

102

3,4

3,3
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volg van de niet kerende grondbewerking.
Door cultivateren, spitten en de bewerking
met rotorkopeg, werden deze grote pollen
niet vernietigd. Ook met het eggen en aanaarden bleven deze muurpollen volledig intact engroeidenweer uit. Ditwaseen hinderlijkefactorindeproefzodathierdoor besloten
moest worden om in de objecten A, B en D
een bespuiting met diquat uit te voeren. In
object Cwas het mogelijk om met gefaseerd
aanaarden het onkruid te onderdrukken.
NaastdemuurkwamerindeobjectenAenB
in geringe mate duivekervel voor. Tijdens de
ontwikkeling van het gewas zijn er geen verschillen in loofontwikkeling en grondbedekkingmetgroenlooftussendeobjecten waargenomen. In het gewas kwamen wat muurpollenvoor enverder soms kleine kamille en
zwaluwtong. Deze onkruiden werden echter
niet als schadelijk voor het gewas ervaren.
Tussen de objecten waren geen duidelijke
verschillen. De verschillen in opbrengst tussen de objecten waren gering en niet statistisch betrouwbaar (zietabel6).
Nagele
Aangezien op het PAGV in 1990 en 1991 te
weinigonkruidvoorkwamvoordittypeonderzoek, is het onderzoek in 1992 op het OBS
uitgevoerd. Het afeggen van onkruid was
noodzakelijk als bestrijding van onkruid, met
name bij de objecten B en C (zie tabel 7).
Door regenvalwas het niet mogelijk dezebewerking uit te voeren en is volstaan met de

definitieve rug op te bouwen.Ook de bewerkingmetdehoekschoffels,datindezelfdetijd
zouwordenuitgevoerd,isomdezelfde reden
niet uitgevoerd.Tussendeobjecten waren in
hetverloop van hetseizoen geen verschillen
ingewasontwikkeling waarneembaar. De uiteindelijkuitgevoerdebewerkingenendeoogstresultaten staan vermeld intabel 7. Deobjecten A en D hadden weinig onkruidontwikkeling in de loop van het seizoen, waarschijnlijk alsgevolgvan latere bewerking met
rijenfrees (object A) en volveldsbespuiting
(object D). Bij de objecten B en C trad veel
hergroei van onkruiden op. Bovendien werd
hetonkruidbovenopderugdoor het aanaarden niet afgedekt met grond. Dit resulteerde
uiteindelijk in een bezetting met 3 (object C)
en 2,5 (object B) grote zaadproducerende
planten per 10 m 2 . De praktijkbehandeling
(object D)wasechterook nietonkruidvrij met
0,5 onkruidplant per 10 m 2 . In object A kon
daarentegen geen enkel boven het gewas
uitstekend onkruid ontdekt worden. Het gewas heeft waarschijnlijk weinig belemmering
in de groei van het onkruid ondervonden,
maar het heeft zeker tot ongewenste zaadvorminggeleid.
Discussie
Het onderzoek mechanische onkruidbestrijdinginaardappelen hadtotdoeluittezoeken
of het mogelijk is om het gebruik vanchemische middelenwegte latenc.q.terugte drin-

Tabel7. Deinvloedvanverschillendemethodenvanonkruidbestrijdingopdeopbrengstvanconsumptieaardappeleninton/ha(OBS-1992).
object
A- rijenfrezennaopkomst/
afeggenenaanaarden
B- rijenfrezenvooropkomst
enafvlakken/aanaarden
C- rijenfrezenvooropkomst/
afeggenenschoffelen
D- rijenfrezenkortna
potenenSencorvollevelds
T(0,05)=
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bruto
totaal

netto
>40mm

%

83,3

70,7

102

77,5

68,7

99

78,0

68,1

99

77,1

68,9

100

7,9

7,3

gen. Bovendien isonderzochtoferalternatievenvan onkruidverdelging incombinatie met
rugopbouw voor deverschillende grondsoorten beschikbaar zijn. Deeisen hierbij zijn dat
het onkruid geen gewasconcurrentie oplevert,de ruggenvoldoende inhoud hebben en
deopbrengst niet lager uitvalt dan degehanteerde praktijksystemen.
De omstandigheden waaronder het onderzoek is uitgevoerd, waren in de proefjaren
zeer verschillend. Er is gewerkt onder zeer
droge omstandigheden, maar ook moesten
er bewerkingen worden uitgevoerd wanneer
het weer dit minder of nagenoeg onmogelijk
maakte. Hetuitstellenvaneenbewerkingbetekendedat hetonkruiden/ofgewastegroot
werd en dat er op een andere wijze moest
worden gewerkt.
Om de onkruidbestrijding mechanisch uit te
voeren moeten die momenten worden benut
die gunstig zijnvoor uitvoering. Het isduidelijkdatermeereneendoeltreffende inzetvan
de teler wordt gevraagd om de teelt volgens
deze methodetot eengoedeindete brengen
invergelijking met de inde praktijk gevolgde
methodenvanchemische bestrijding.
Het onderzoek heeft ook aangetoond dat er
voor de betreffende grondsoorten/proefplaatsen meerdere mogelijkheden (werkwijze/apparatuur) zijnomeengoed resultaattebereiken. Het onkruid is met de gevolgde werkwijze even goed mechanisch te vernietigen
als metbehulpvanchemische middelen zonderdatditopbrengst hoefttekosten.
Opdalgrond ismen beducht voor schade als
gevolg van nachtvorst. Het is dan ook op dit
bodemtype gebruikelijk om bewerkingen uit
te stellen ofte beperken als nachtvorst wordt
verwacht. Het veel gevolgde systeem op dit
bodemtype om de door de pootmachine gevormde ruggenzolangmogelijkonberoerdte
laten, geeft ten aanzien van nachtvorst de
beste garantie. Het onkruid wordt hier bij de
opkomst van de aardappelen chemisch bestreden, terwijl de opkomst snel verloopt door
eendunnedeklaag.
Uit het onderzoek op ROC-'t Kompas is in
1990en 1991echter gebleken dat het,weliswaar bij zeer strenge nachtvorst, weinig uit-

maakt hoe er wordt gewerkt. Geen der bewerkingen was echter korter dan 3 dagen
voor de nachtvorst uitgevoerd. Voor wie het
risico van een mechanische onkruidbestrijdingaandurft, lijkthetwelzinvolomvlak voor
een nachtvorstperiode een bewerking uit te
stellen. Op het PAGV (ROC 't Kompas) is
vervolgonderzoek gestart om de risico's
meer inzichtelijktemaken.

Onderbladbespuiting
consumptie-aardappelen
Proefopzetenuitvoering
Het onderzoek met onderbladbespuiting isin
dejaren 1989tot en met 1991 uitgevoerd op
de ROC's Prof. van Bemmelenhoeve, De
Kandelaar, Kollumerwaard en Vredepeel.
Dooromstandigheden kondeproef niet ieder
jaar opalle ROC'swordenaangelegdof konden niet steeds betrouwbare gegevens wordenverzameld.Vandejarenwaarin betrouwbare resultaten zijn verkregen, zijn deze per
ROCinditboekjeopgenomen.Eenaantalalgemene gegevens betreffende de percelen
opde ROC'szijnintabel8weergegeven.
Intabel 9 is per ROC een overzicht gegeven
vandemiddelen endegebruiktedoseringen.
Voor meer informatie over deze proeven kan
verwezen worden naar de betreffende ROCverslagen.
Resultaten
Onkruidbestrijding
In een aantal proeven werd het onkruidbestrijdingsresultaat van de behandelingen beoordeeld. Het resultaat werd uitgedrukt in
eenwaarderingscijfer (zietabel 10).
Opbrengsten
In de meeste jaren werden op de verschillende proefvelden de opbrengsten bepaald.
Naastdetotaleopbrengst werdveelalookde
maatsortering vastgesteld. Deverschillen die
hierin voorkwamen uitten zich ook in de to-
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Tabel8.Algemene proefveldgegevens vandeverschillende ROC's.
v. Bemmelenhoeve
'89
grondsoort
% afslibb.
% org.st.
rasaard.
voorvrucht
pootdatum
uitv.besp.
doodsp.
oogst

'90

'91

ROC (proefboerderij)
Kandelaar Kollumerwaard

Vredepeel

'90

'89

'89

'90

zavel
zavel
zavel
klei
zavel
zavel
zand
20
33
18
56
17
35
2,1
2,1
2,6
3,7
2,1
3,7
3,6
Bintje
Bintje
Bintje
Bintje
Bintje
Bintje
Bintje
w.tarwe mais
bonen
z.tarwe
w.tarwe w.tarwe grasz.
12apr. 5 mei
16apr. 10apr. 5 mei
4 mei
12apr.
15juni
14juni
23juni
20juni
25juni
16juni 21juni
19jul
6sept
16aug
8sept. 3sept.
28sept. 26sept. 9okt.
17sept. 5sept.
28aug. 28sept. 5sept.

'90

'91

zand

zand

Bintje
w.tarwe
17apr.
18juni

Bintje
w.tarwe
10apr.
15juni

20sept

Tabel9.Middelenendoseringenopverschillende ROC's.
dosering (liter perha)
KI
Kw

object

werkzame stof

merknaam

A
B
C
D

metribuzin
dinoterb
DNQC inolie*
glufosinaat/
ammonium
MCPA
MCPP*
paraquat
onbehandeld

Sencor
Herbogil

0,25
6
4,4

0,25
5
4,4

0,25
5
7,5

0,25
6
4,4

Finale

4
4
4
3

3
1,5
1,5
3

4
2
2

4
4
4
3

E
F
G
O

Gramoxone

Bern

Vp

* deze middelenzijnniettoegelatenvoor onderbladbespuiting inaardappelen.

taaiopbrengst (fijnere partij lagere opbrengst;
grovere partij hogere opbrengst). Daarom
wordt in tabel 11 volstaan met een weergave
van de totaalopbrengst.
Op de niet toegelaten toepassingen van
DNOC + olie en MCPP wordt niet nader ingegaan. Gemiddeld over alle proeven waren de
verschillen beperkt van omvang; tussen de
proeven en jaren varieerde de opbrengst
aanzienlijk.
Van Bemmelenhoeve
Gemiddeld over de drie onderzoekjaren werden de aanwezige onkruiden zwaluwtong,
ganzevoetachtigen, perzikkruid, en nachtschade redelijk tot goed bestreden door een
onderbladbespuiting met het middel Sencor.
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De visuele bladbeschadiging die aan het gewas werd veroorzaakt was te verwaarlozen.
Een matige bestrijding van de onkruiden gaven de middelen MCPA en Gramoxone.
Soms brachten deze toepassingen schade
toe aan het gewas. Het onkruidbestrijdingsresultaat van de middelen Herbogil en Finale
was gemiddeld onvoldoende, terwijl soms
ook nog schade aan het gewas moest worden vastgesteld. In gevallen van schade aan
het gewas werd soms een negatieve invloed
op de opbrengst van consumptieaardappelen
geconstateerd.
Kandelaar
In het ene onderzoekjaar op dit ROC waren
met een onderbladbespuiting de bestrijdings-

Tabel10. Resultaat van de onkruidbestrijding per object op ROC van Bemmelenhoeve en De Kandelaar.
waarderingscijfer voordeonkruidbestrijding3)
Van Bemmelenhoeve1)
De Kandelaar2)
object
A
B
C
D
E
F
G
O

merknaam
Sencor
Herbogil
DNOC+olie*
Finale
MCPA
MCPP*
Gramoxone
onbehandeld

1989
3juli

1990
17juli

1991
25juli

1990
21aug.

2
3,5
6
4,5
5

6
2
3
4
5
7
5
0

8
4
4
4
6
6
1

8
7
6
7
7
8
7
6

1

* deze middelenzijn niettoegelatenvoor onderbladbespuiting in aardappelen
1

) Het onkruidbestand bevatte voornamelijk zwaluwtong, ganzevoetachtigen, perzikkruid, varkensgras
en muur.
2
) Deonkruidbezettingwasvrijgering.Plaatselijk kwamwat muur, melkdistelenkruiskruid voor.
3
) 8=goedeonkruidbestrijding;0=slechteonkruidbestrijding.
Tabel 11. Relatieve totaalopbrengst per jaar per object op de verschillende ROC's in de jaren 1989,
1990,1991.
ob- merkject naam
'89
A
B
C
D
E
F
G
0

Sencor
Herbogil
DNOC +olie*
Finale
MCPA
MCPP*
Gramoxone
onbehandeld
1001>

relatieve opbrengst per ha
BEM
KL
I<W
'90
'91
'90
'89
'90

'89

VP
'90

'91

gemiddeld
99
100
100
102
101
98
98
100

102
96
106
103
98
95

100
101
98
102
98
93
100
109

98
102
99
105
110
99
87

103
99
103
98
96
100
101
98

.
100
101
100
99
98
102

96
102
102
99
102
96
103

101
100
104
96
97
101

102
95
98
101
103
97
101
104

97
100
106
100
103
98
92
104

49,9

45,5

48,2

58,5

50,7

49,0

71,0

52,7

68,1

1

)Omdat grote hoeveelheden onkruid bij sommige onbehandelde percelen voor opbrengstderving hebbengezorgd,ishet proefgemiddeldeop 100gesteld inplaatsvandeonbehandelde objecten.

resultaten op het geringe aanwezige onkruid
muur, melkdistel en kruiskruid bij de toepassingen Sencor en MCPA redelijk tot goed. De
overige middelen gaven een iets geringer resultaat te zien.
De schade aan het gewas als gevolg van de
bespuitingen was minimaal en de knolopbrengst werd slechts in geringe mate door de

toepassing beïnvloed. De opbrengsten bij de
bespuitingsobjecten waren alle hoger dan het
object onbehandeld.
Kollumerwaard
De weinig aanwezige onkruiden in de vorm
van perzikkruid, koolzaad, kleefkruid en kamille werd bij alle toepassingen in een pootgoedgewas redelijk tot goed bestreden. De
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schade aan het45 tot 50 cm lange gewas in
de vorm van enkele geelkleurige bladeren
kwaméénkeervoor bij hetmiddel Finale.
De opbrengst werd bij de middelen Sencor
enGramoxoneietsnegatief beïnvloed.Bijde
overige toepassingen was de opbrengstderving minimaal. De maatverdeling van de bespoten objecten was over het algemeen iets
fijner.
Vredepeel
De bespuitingen leidden meestal tot een reactie van het gewas. De middelen Gramoxone en Herbogil gaven soms stengelbeschadigingendetoepassingen met Finaleen
Gramoxone vertoonden weleens enige bladverkleuring.
De invloed van de bespuitingen op de opbrengstvandeaardappelenwasinde onderzoekjaren nieterggroot. Bijdemiddelen Herbogil en Gramoxone was de opbrengstderving gemiddeld iets hoger dan bij de overige
toegepaste middelen.Dit kwamvooraltotuitdrukking ineenfijneresortering.
Conclusies
Het onderzoek over de mogelijkheden van
een onderbladbespuiting in aardappelen op
vier ROC's heeft geleid tot de volgende conclusies:
Zavel-en kleigronden
- Op deze gronden hebben de middelen
Sencor, MCPA en Gramoxone een redelijk
tot goed onkruidbestrijdingsresultaat gegeven.
- Met de toepassingen MCPA en Gramoxone is soms visuele schade aan het gewaswaargenomen.
- De totaalopbrengst van het ras Bintje is
doordemiddelen SencorenGramoxone in
beperkte mateongunstigbeïnvloed.
Zandgrond
- De bespuitingen laten bijna altijd een gewasreactie zien.
- De middelen Herbogil en Gramoxone hebben een geringe opbrengstderving veroorzaakt inéénvandedrie proefjaren.
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Een onderbladbespuiting in consumptieaardappelen (ras Bintje) met0,25 ISencor, 4
I MCPA of 3IGramoxone kaneengoedeonkruidbestrijding geven zonder dat het gewas
teveel wordt beschadigd en een noemenswaardige opbrengstderving zaloptreden.
Demiddelen Herbogilen Finale hebben inde
proevenonvoldoende bestrijdinggegevenen
meer risico dat er gewasschade en opbrengstderving optreedt dan met de eerder
genoemde middelen.

Onkruidbestrijding door middelvanlagedoseringen
Het onderzoek is in 1991 gestart op de
ROC's Prof. van Bemmelenhoeve en Westmaas. Voor meer informatie wordt verwezen
naarde ROC-verslagen. Hetonkruid isinhet
kiemstadium bestreden met een lage doseringvan devolgende middelen/combinaties:
metribuzin(Sencor),monolinuron (Aresin) en
bentazon (Basagran). Het betreft wel toegelaten middelen, maar niet geadviseerde doseringenentoedieningstijdstippen. Debestrijding is herhaald,ook over het gewas, indien
er onkruidkiemplanten werden aangetroffen.
Het onderzoek is uitgevoerd met een paar
rassen per proefplaats en betrof de rassen
Agria, Bintje, Irene en Santé, waarbij met
nameIreneenSantégevoeligzijnvoormetribuzin.
De eerste resultaten duiden op een goede
bestrijding indevrijdroge proefjaren engeen
gewas- en opbrengstreactie. Het onderzoek
wordt voortgezet.

Duurzameonkruidbestrijdingsstrategie
Naast de huidige praktijkmethoden, uiteengezet in de inleiding, voor de verschillende
teeltgebieden en bodemtypen, inclusief het
gebruik van chemische middelen, is het zeer
goed mogelijk gebleken om het onkruid me-

chanisch in aardappelen te bestrijden. Voor
het betreffende bodemtype komen meerdere
mogelijkheden in aanmerking, die onderling
weinigofgeenverschil inresultaat gevenwat
betreft onkruidbestrijding en opbrengst. De
mogelijkheden voor de verschillende grondsoortenworden hierna uiteengezet.
Het is uit het onderzoek duidelijk gebleken
dat slagvaardigheid van de teler bij toepassingvanmechanische onkruidbestrijding een
eerste vereiste is. Een tijdige uitvoering kan
veel onheil voorkomen, terwijl eveneens de
keuze van werktuig en een goede afstelling
bijzonder belangrijk zijn. Hetdurven uitstellen
tot een later tijdstip kan een bewerking uitsparen, maar kan ook problemen met te
grootonkruid indehandwerken.
Het is ook een eerste vereiste dat er bij de
aanvangvandeteelt geenoverjarige of grote
onkruidplanten/ pollen aanwezig zijn, omdat
deze moeilijk zijnte bestrijden enookbestrijding verhinderen vanwege meeslepen met
de verzorgingsapparatuur. Een kerende
grondbewerking is daarom bij een mechanische onkruidbestrijding als hoofdgrondbewerkingvaak hoodzakelijk omhetindeherfst
ontwikkelde onkruidtevernietigen.
Klei-en zavelgrond
Op deze grondsoort is het gebruik van derijenfrees noodzakelijk. Waar deze incombinatiemeteenbodemherbicide kortnahetpoten
ingezet wordt, dient bijde mechanische aanpak gewacht te worden tot rond de opkomst
van onkruid en aardappelen. Rond de opkomst wilzeggen dat er meerdere tijdstippen
gekozen kunnen worden, namelijk vóór opkomst en bij de opkomst. Het rijenfrezen bij
de opkomst geniet de voorkeur omdat dan
het meeste onkruid verwacht wordt en een
volgende bewerking van eggen en aanaarden achterwege kan blijven. Bij een uitgevoerde bewerkingvlak nahet poten/vooropkomst is een bewerking van eggen over de
rug en aanaarden op een later tijdstip vrijwel
altijd noodzakelijk. Het gebruik van de hoekschoffelterbestrijdingvanonkruidopdeflanken van de ruggen is wat overbodig en kan

de rugvormnegatief beïnvloeden.
De mechanische werkwijze is derhalve rijenfrezen op een later tijdstip dan "praktijk", gevolgd door eggen met gedragen eg en aanaarden.Debeidelaatstebewerkingen kunnen
worden herhaald indien onkruidontwikkeling
dit noodzakelijk maakt en het gewas dit mogelijk maakt wat betreft ontwikkeling. Het is
wel gebleken dat het rijenfrezen naopkomst,
juistwanneer debladereneenoppervlakgroter dan een rijksdaalder hebben bereikt,
enige achterstand in gewasontwikkeling kan
geven en opbrengst kan kosten. Weersomstandigheden, oppervlakte aardappelen en
slagvaardigheid bepalen tot welk moment er
gewachtwordt metdeuitvoering.
Dal-en zandgrond
Meteenmechanische aanpak is,als menhet
verhoogde nachtvorstrisico durft te nemen,
een even goede of zelfs een betere bestrijdingtebereikendanmetdehuidige gevolgde
methode. Bij de mechanische bestrijding zijn
twee werkwijzen te overwegen en wel intensief,gerichtopkiemendonkruidendusregelmatig terugkerend, en extensief, gericht op
wat groter onkruid. De laatste aanpak is te
volgen indien men beducht is voor stuif- of
nachtvorstschade. Deapparatuur voor intensief kan bestaan uit brede schoffels met onkruidverdelgers gevolgd door een bewerking
met een gedragen eg. Beide bewerkingen
kunnen naar behoefte één of twee keer worden herhaald. Voor de extensieve aanpak
voor wat groter onkruid isde visgraatschoffel
beter geschikt, maar wel voorafgegaan en
gevolgd door een bewerking met een gedragen eg.Ook deze bewerkingen kunnen naar
behoefte worden herhaald. Bij de eerste uitgevoerde bewerking met de eg is het gewenst dat de aardappelen wortels hebben
gevormd, teneinde het uieggen te voorkomen.
Wanneerdeaardappelen inrogge,alsgrondbedekking, zijn gepoot dan kan de rogge
eveneens op de extensieve manier worden
bestreden. Het is hierbij niet nodig gebleken
datde laatste roggeplant uit hetgewas wordt
verwijderd.
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Lössgrond
Bij aardappelteelt op loss is gedurende één
jaar aangetoond dat het onkruid ook goed
mechanisch iste bestrijden. Hierbij zijn twee
principes te onderscheiden en wel het gefaseerd aanaarden en het afwisselend eggen
en schoffelen. Het gefaseerd aanaarden is
eengoede methode gebleken,waarbij indrie
maal goeddedefinitieve rug isopte bouwen
en ook het onkruid op de rug steeds wordt
bedekt. Daarnaast is het afwisselend afeggenmetdegedragen egenweeraanaarden,
eventueel herhaald, eveneens een goede
methode gebleken. Bij het eggen is drogend
weer noodzakelijk voor een goed effect.
Naast deze hoofdprincipes kan het gebruik
vanhoekschoffelsoftriltandentussenderuggenincombinatie metaanaarders hetbestrijdingseffect versterken.
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Onderbladbespuiting
Onder natte omstandigheden kan onkruid
zich snel ontwikkelen. Wanneer een mechanische bewerking niet kanworden uitgevoerd
is onderbladbespuiting met chemische middeleneenmogelijkheidomtegrootonkruidte
bestrijden. Eveneens kan het een correctie
zijnvan eenonvoldoende geslaagdevooropkomstbespuiting. Een onderbladbespuiting
met0,25 ISencor (metribuzin),4 IMCPAof3
IGramoxone(paraquat) ishierbijgoedmogelijk.Metdeze middelen isinhet ras Bintje het
risico klein dat er gewasschade optreedt en
dat de knolopbrengst nadelig wordt beïnvloed. Inpootgoedzijnmetdeze middelende
risico's van gewasschade en opbrengstderving ietsgroter dan inconsumptie-aardappelen.

Onkruidbestrijding indroge erwten, veldbonen enstamslabonen
R.D. Timmer,J. Jonkers, P.M.T.M. Geelen
enD.T. Baumann

Inleiding
Bestrijding van onkruiden in droge erwten,
veldbonen en stamslabonen is van belang
voor de opbrengst van het gewas, en ter
voorkomingvaneenalgemene veronkruiding
van het perceel. Bij stamslabonen wordt ook
dekwaliteitvanhetoogstprodukt dooronkruiden beïnvloed: het vóórkomen van bijvoorbeeldzwarte nachtschade inhetgewasofde
partij leidt tot afkeuring.Vooral droge erwten
kunnen sterk veronkruiden door een minder
goede concurrentiekracht van het gewas
(open gewasstructuur en optreden legering),
waardoor oogstproblemen en opbrengstderving kunnen ontstaan. Ook in veldbonen en
stamslabonen kan zich vrij veel onkruid ontwikkelen.
Een goede bestrijding van onkruiden is
daarom in alle drie de gewassen noodzakelijk. De mogelijkheden voor een chemische
onkruidbestrijding zijn door het verdwijnen
van enkele middelen indeze gewassen echter sterk beperkt. Na opkomst kan inveldbonenenstamslabonen nog maar één,en kunnen indroge erwten nogmaar enkele middelen ingezet worden. Dit betekent een
eenzijdige,ensteedsvakeronvoldoende,bestrijdingvan de onkruiden.Situaties metprobleemonkruiden (o.a. varkensgras) worden
hierdoor in de hand gewerkt. Alleen de inzet
van bodemherbiciden vóór opkomst biedt op
chemisch gebied nogverschillende mogelijkheden. De werking daarvan is echter weersafhankelijk, en daardoor wisselvallig, niet
overal toepasbaar, en niet langdurig genoeg
om het gewas voldoende vrij van onkruiden
tehouden.
Gezien de geringe kans op toelating van

nieuwe middelen op korte termijn,en de ontwikkeling van geïntegreerde landbouwsystemen, is derhalve vanaf 1988 indroge erwten
en veldbonen, en vanaf 1992 in stamslabonen, onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van mechanische onkruidbestrijding.
Doel van het onderzoek was te komen tot
een voldoende bedrijfszeker onkruidbestrijdingssysteem met een minimale inzet aan
herbiciden.

Materiaalen methode
In de periode 1988-1992 zijn op een aantal
ROC's en op het PAGV-proefbedrijf te Lelystad proeven uitgevoerd met droge erwten
(Rusthoeve, Vredepeel, Kollumerwaard, 't
Kompas, Lelystad) enveldbonen ('t Kompas,
Vredepeel, Ebelsheerd en Lelystad). Hierin
zijn verschillende mechanische onkruidbestrijdingstechnieken onderzocht, en vergeleken met een gangbare chemische bestrijding. Er is daarbij onderscheid gemaakt tussen bewerkingen vóór opkomst van het
gewas, en bewerkingen na opkomst. Voor
opkomst werd er geëgd,een bodem-of contactherbicide gespoten, of niets gedaan. Na
opkomst werd er geëgd,geschoffeld, eenrijenbespuiting uitgevoerd of aangeaard. Vaak
werden enkele van deze bewerkingen gecombineerd. In de meeste proeven werd ter
vergelijking met de mechanische objecten
een volvelds chemische behandeling aangelegd, en ineen aantal proeven bleef ook een
object geheelonbehandeld.
Een tot twee weken na de laatste bewerking
en/of kort voor de oogst is de onkruidsituatie
in de proef vastgesteld. Bij de beoordeling
kort nade laatste bewerking betrof het veelal
kleinere onkruiden onderin het gewas; bij de
beoordeling kort voor de oogst ging het om
grotere, boven het gewas uitstekende on-
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kruidplanten. Ook isheteffect van de bewerkingen op het gewas nagegaan (beschadigen en/of uiteggen van planten),en uiteindelijkisde korrelopbrengst bepaald.
Het onderzoek bij stamslabonen is later van
startgegaan (1991),enwordt momenteel uitgevoerd op het ROC Vredepeel en het
PAGV-proefbedrijf te Lelystad. De nadruk bij
dit onderzoek ligt op het nagaan van de mogelijkheden van eggen, zowel voor- als na
opkomst, en de combinatie van eggen met
schoffelen, borstelen en/of bespuitingen volgenseenLDS-systeem.Ookindeze proeven
wordt het effect van de bewerkingen op het
gewas (beschadiging), de onkruiden en de
opbrengst nagegaan.
De behandelingen werden telkens in viervoud uitgevoerd. Voor gedetalleerde gegevens betreffende deuitvoering perproef (ras,
zaaitijd,gewasontwikkeling,databehandelingen enz.) wordt hierbij verwezen naar de
jaarverslagen van de eerder genoemde
ROC's (zie literatuurlijst).

erwten. Hiertoe is ongeveer twee weken na
het zaaien voor de eerste keer geëgd. Net
gekiemde onkruidzaden die zich in hetzogenaamde "witte draden stadium" bevinden
wordenhierdoor losgetrokkenenkunnenverdrogen. (Voor een optimaal effect is enkele
dagen droog weer nodig na het eggen.) Bij
een langere periode van zaaien tot opkomst
dandrie weken werd kortvoor of bij opkomst
nog een tweede keer geëgd. Dit eggen voor
opkomst issoms inoverlangse richting uitgevoerd (evenwijdig aan de zaairichting), maar
ook wel overdwars (dwars op de zaairichting).
Op ROC Rusthoevewerdenin1988,1989en
1991 een of meerdere objecten aangelegd
waarin een bodemherbicide werd gespoten.
(In geen van de proeven tijdens de onderzoeksperiode wasdeonkruidsituatie vooropkomst zodanig dat de inzet van eenafbrandmiddel nodig was.) De onkruiddruk in deze
proeven op Rusthoeve was sterk wisselend.
In 1988 was de onkruiddruk gering, in 1989
ontstond een "gemiddelde" onkruidsituatie,
en in 1991 kwam een zeer hoge dichtheid
aan varkensgras voor. Door voor- en/of bij
opkomst te eggen werd steeds een vergelijkbare onkruidbestrijding verkregen als met
een bodemherbicide. (Een mogelijk verschil
in effect kan echter teniet gedaan zijn door
het goede resultaat van de daaropvolgende
naopkomst- behandelingen.) Het eggen had
geen negatief effect op de korrelopbrengst
(tabel 12).
Hoewel het aantal proeven beperkt is geweest, kan er gesteld worden dat er goede
mogelijkheden zijn om met vooropkomst eggen een vergelijkbaar effect te verkrijgen als
meteenbespuiting meteen bodemherbicide.

Resultaten
De resultaten van vergelijkbare behandelingen in verschillende proeven zijn veelal samengevoegd,enintabellenweergegeven.
Drogeerwten
Vooropkomstbehandelinaen
Er is getracht na te gaan of het mogelijk is
dooréénoftweekeerteeggentussenzaaien
en opkomst een vergelijkbaar resultaat te
verkrijgen als met de inzet van een bodemherbicide of een niet selectief contactherbicide ("afbrandmiddel") voor opkomst van de

Tabel12. Effectvanvoor-en/ofbijopkomsteggent.o.v.eenchemischeonkruidbestrijding(bodemherbicide)opdeonkruidbestrijding(10=goedebestrijding,1=slechtebestrijding)endekorrelopbrengstvandrogeerwten.
proefplaats

jaar

Rusthoeve
Rusthoeve
Rusthoeve

1988
1989
1991
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voor
opkomst
X
X

bij
opkomst
X
X

bestrijding
eggen chemisch
9
8,5
9

9
8
9

opbrengst
eggen

(kg/are)
chemisch

22,4
59,4

23,1
60,6
42,0

Tabel13. Effectvanvoor-en/of bijopkomsteggenopdeonkruidbestrijdingendekorrelopbrengstvan
drogeerwten(gemiddeldecijfersoververschillende na-opkomst behandelingen);bestrijding
incijferbeoordeling(zieooktabel12)ofin%t.o.v. onbehandeld.
proefplaats

jaar

Rusthoeve
Kollumerwaard
't Kompas
Lelystad
Rusthoeve
Vredepeel

1990
1990
1990
1990
1991
1991

voor
opkomst

bij
opkomst

X
X

X
X
X

X
X
X

X

bestrijding
-eggen +eggen
8
65%
8
86%
9
8

9
78%
8
90%
9,5
8,5

opbrengst
-eggen
82,0
53,4
52,4
66,6
36,7
49,7

(kg/are)
+eggen
80,6
45,0"
55,5
66,1
35,4
49,7

interactie met na-opkomst-bewerkingen: bestrijdingseffect alleen significant bij (laat) aanaardend
schoffelen(zieROCverslag)
interactie metna-opkomst-bewerkingen:opbrengsteffect alleensignificant bijvervolgenvanhet eggennaopkomst(zieROCverslag)
De vergelijking "vooropkomst eggen" of
"niets doen" is wat vaker onderzocht en bekekenbijverschillende na-opkomst behandelingen. Intabel 13staathetgemiddelde effect
van het vooropkomst eggen in een zestal
proeven vermeld bij verschillende na-opkomstbehandelingen.
Invrijwel alle proeven heeft het vooropkomst
eggen een positief effect gehad op de onkruidbestrijding. Dit gold zowel voor het eggen voor opkomst als voor het eggen bij opkomst, en voor het eggen op beide tijdstippen. Op één uitzondering na is er geen
nadelig effect opgetreden op de korrelopbrengst. Alleen in 1990 op Kollumerwaard
gingen veel planten verloren daar waar het
vooropkomst eggen gevolgd werd door eggen na opkomst. Dit resulteerde in een aanzienlijke opbrengstderving. Hierbij moet worden opgemerkt dat het eggen bij- en na opkomst plaatsvond op een droge en
grofkluiterige grond. In combinatie met een
(achteraf) te hoge rijsnelheid heeft dit ernstige gevolgen voor het gewas en de opbrengst gehad. Op andere proefplaatsen in
vergelijkbare gewasstadia iseendergelijk effect nooitopgetreden.
Na-opkomst-behandelingen
Voor een onkruidbestrijding na opkomst zijn
erverschillende mogelijkheden:eggen,schoffelen, aanaarden, rijenbespuiten of een vol-

velds chemische bespuiting. Wanneer gestreefdwordt naar eenvolledig mechanische
onkruidbestrijding zal vroegtijdig met eggen
en/of schoffelen moeten worden begonnen.
Aanaarden in eenjong erwtegewas isvrijwel
onmogelijk omdat behalve de onkruidplanten
ook een groot deel van de erwteplanten met
grond bedekt wordt. Omdat met eggen een
grotere capaciteit (werkbreedte) kan worden
verkregen dan met schoffelen,en met eggen
bovendien ook in de gewasrij nog enige onkruidwerking kan worden verkregen, lijkt het
voordelen te hebben de naopkomst onkruidbestrijding te beginnen met (enkele keren)
eggen. Wanneer het gewas enige lengte
heeft gekregen kan eventueel worden vervolgd met(aanaardend) schoffelen.
In slechts vier van de tien proeven (meestal
situaties met een beperkte onkruiddruk) die
in de periode 1989 t/m 1992 werden uitgevoerd bleek het mogelijk te zijn een onkruidbestrijding van 80% of meer te verkrijgen
door uitsluitend te eggen (tabel 14). Op percelen met een hoge(re) onkruiddruk was het
zelfs met een groot aantal keren eggen niet
mogelijk een voldoende onkruidonderdrukkingte verkrijgen (VP91, VP92). Een van de
redenen hiervan is dat eggen een bijzonder
weersgevoelige maatregel is gebleken. Eén
keer uitstellen vanwege bijvoorbeeld regen
kanbetekenendatdeonkruidentegrootwordenomzemetgrondtebedekken.Deeffectiviteitvaneenegbewerking opgrotereonkrui-
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denneemt snelaf, ende onkruidontwikkeling
is zeer moeilijk meer af te remmen. Alleen
door intensiever te eggen (hogere rijsnelheid
en/of egtanden meer stekend) ishet mogelijk
ietsgrotereonkruidentebedekkenenhetbestrijdingspercentage te verhogen. Doorteintensief eggen, met name kort na opkomst,
kunnen echter ook vrij veel gewasplanten
met grond bedekt raken en afsterven, waardoordeopbrengst negatief beïnvloedwordt.
Uittabel 14blijkt dat eggen veelal een negatief effect heeft gehad op de korrelopbrengst
(opbrengstderving variërendvan0-25%t.o.v.
eenchemischeonkruidbestrijding). Geheelof
gedeeltelijke bedekking van het gewas met
grond is daarbij een van de oorzaken. Daarnaast is ook het doorrijden door het gewas
van invloed. Daar waar het eggen een
slechtebestrijding heeftgegeven kanookonkruidconcurrentie een bijdrage hebben geleverd aan de opbrengstreductie. Beschadiging (afbreken van planten of plantedelen)
van het gewas is niet of nauwelijks opgetreden. Het uiteggenvanerwteplanten issteeds
zeer beperkt gebleven en heeft geen invloed
gehadopde opbrengst.

dend) te schoffelen. Aanaardend schoffelen
heeft alsvoordeel dat ook indegewasrij een
onkruidbestrijding plaatsvindt. Om te kunnen
schoffelen is echter een ruimere rijenafstand
nodig (25-50cm)danmomenteel gebruikelijk
indepraktijk (12,5cm).
In de meeste proeven werd een aanaardendeschoffelbewerking kortvoor hetsluiten
van het gewas (ranken van naastliggende
rijen grijpen in elkaar) uitgevoerd. Het effect
hiervanopdeonkruidbestrijdingwaszeerpositief (tabel 15). In veel gevallen werd door
het eggen + de aanaardende schoffelbewerking een onkruidbestrijdingspercentage van
±90% verkregen. Ineen aantal gevallen was
de bestrijding in deze volledig mechanisch
schoongehouden objecten beter dan dechemischeonkruidbestrijding (vergelijk mettabel
14). Het late aanaarden heeft geen negatief
effect opdeopbrengst gehad.(Hetverschilin
opbrengst in 1992 in Lelystad is veroorzaakt
door het verschil in rijenafstand.) Voor het
(significant) positieve effect op Kollumerwaardin1989isgeengoedeverklaringtegeven. Mogelijk heeft het verminderen van de
onkruidconcurrentie een rolgespeeld.
Hetaanaarden kortvoordat hetgewassluitis
echter ook een weersgevoelige behandeling
gebleken. Intwee proeven kon de behandeling na enige regen niet meer worden uitgevoerd, omdat de ranken van naastliggende

Opheteggenblijktvaak eenaanvullendebehandeling nodig om eenvoldoende hogeonkruidbestrijding te verkrijgen. Dit kan gebeuren door één of meerdere keren (aanaar-

Tabel14. Effectvan(uitsluitend) eggennaopkomst,invergelijkingtoteenchemische behandeling, op
deonkruidbestrijdingendekorrelopbrengstvandrogeerwten.
proefplaats

jaar

Kollumerwaard
Kollumerwaard
Rusthoeve
't Kompas
Lelystad
Rusthoeve
Lelystad
Vredepeel
Lelystad
Vredepeel

1989
1990
1990
1990
1990
1991
1991
1991
1992
1992

aantalegbewerkingen
2
2
2
2
2
6
3
8
2
5

* onbehandeldobject
sig opbrengstverschilsignificant(=0,05)
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onkruidbestrijding
eggen
chemisch
4
59%
9
7
87%
9
6
7,5
81%
41%

6
63%
9
8
73%
8
8
10
95%
97%

opbrengst (kg/are)
eggen
chemisch
23,8
50,8
78,7
51,6
64,4
35,0
58,3
48,8
67,6

—

31,4si9

-

84,6S|9
61,0S|9
65,7
37,3*
62,2
51,0
67,6

—

Tabel15. Effect vanaanaardend schoffelen naeggenopdeonkruidbestrijding endekorrelopbrengst
vandrogeerwten.
proefplaats

jaar

Kollumerwaard
Kollumerwaard
't Kompas
Lelystad
Rusthoeve
Lelystad
Vredepeel
Lelystad
Vredepeel

1989
1990
1990
1990
1991
1991
1991
1992
1992

sig

aantal
bewerkingen

onkruidbestrijding
eggen
+aanaarden

-t *

•4 *

2

4
59%
7
87%
9
6
7,5
81%
41%

6
89%
9
97%
9
7
9
88%
81%

opbrengst (kg/are)
eggen
+aanaarden
23,8
50,8
51,6
64,4
35,0
58,3
48,8
67,6
—

31,4si9
52,6
53,5
67,3
35,1
55,4**
49,1
55,8**

**

schoffeleni.p.v.aanaardendschoffelen
eggenbij12,5cmrijenafstand,eggen+aanaardendschoffelenbij50cm
opbrengstverschilsignificant(=0,05)

rijeninmiddels inelkaargehaaktwaren,ener
bijdoorrijdenveelschadeaanhetgewasontstond. Eentijdige uitvoering vandeze bewerkingisduszeer belangrijk voor het gewenste
resultaat, ook inverband met de grootte van
de onkruiden in de rij. Zo mogelijk dient al
eerder een aanaardende bewerking te zijn
uitgevoerd. Een nadeel van aanaardend
schoffelen kan zijn dat de grond in ruggen
komt te liggen, wat bij het oogsten van een
zwaar gelegerd gewas problemen zou kunnen geven. Gedurende de proefjaren is echter steeds onder goede omstandigheden in
beperkt gelegerde gewassen geoogst.
Wanneer de onkruiden in de rij te groot zijn
geworden om met aanaardend schoffelen te
bestrijden zoueen rijenbespuiting uitgevoerd
kunnenworden. Inde proeven heeft decombinatievan rijenbespuitingen enschoffelen in
de meeste gevallen een vergelijkbare en
soms zelfs een betere bestrijding gegeven
dan een volvelds chemische onkruidbestrijding (tabel 16). Indegewasrijen isdebehandeling,enook het resultaat, overeenkomstig;
tussen de rijen kan een goed afgestelde
schoffel echter aselectief alle onkruiden bestrijden, en een beter resultaat geven dan
een bespuiting. Chemische middelen bestrijden namelijk veelal niet alleonkruiden,ende
effectiviteit wordt bovendien nogal eens ne-

gatief beïnvloed door niet optimale toepassingsomstandigheden.
Evenals bij het aanaardend schoffelen geldt
voor schoffelen zonder aanaarders dat de
bewerking tijdig moet worden uitgevoerd.
Wanneer bij het raken van de ranken nog
door het gewas wordt gereden kan aanzienlijke schade worden veroorzaakt ('t Kompas
1989).
Ook andere combinaties van eggen,
schoffelen, aanaarden en rijenspuiten zijn
gedurendedeonderzoeksperiode incidenteel
wel bekeken. De gegevens van deze objecten zijn echter te beperkt om hier te vermelden.
Veldbonen
Vooropkomstbehandelingen
In de proeven met veldbonen is evenals bij
deerwten getracht nategaan of het mogelijk
is door één of twee keer te eggen tussen
zaaien en opkomst een vergelijkbaar resultaatteverkrijgen alsmetdeinzetvaneenbodemherbicide of een "afbrandmiddel". Hiertoewerdongeveertweewekennahetzaaien
voor de eerste keer gegd. Zo mogelijk werd
nog een tweede keer geëgd. Het vooropkomst eggen is soms overlangs, soms overdwarsuitgevoerd.
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Tabel16. Effectvanschoffelen +rijenspuiten eneenvolveldschemische bespuitingopdeonkruidbestrijdingendekorrelopbrengstvandrogeerwten.
proefplaats

jaar

't Kompas
Kollumerwaard
Rusthoeve
Lelystad
Rusthoeve
Vredepeel
Lelystad

1989
1990
1990
1990
1991
1991
1992

sig

bewerkingen
schof -rij
2+2
1 +1
2+2
3+2
4+3
3 +3
1 +1

onkruidbestrijding
schof/rij
chemisch
8
86%
9
96%
9
9,5
79%

8
63%
9
73%
9
10
95%

opbrengst (kg/are)
schof/rij
chemisch
53,8
59,7
83,9
67,4
37,8
50,0
55,0

62,8si9

84,6
65,7
37,3*
51,0
54,2

onbehandeldobject
opbrengstverschilsignificant(=0,05)

Tabel17. Effectvanvoor-en/of bijopkomsteggent.o.v.eenchemischevooropkomstbehandelingop
de onkruidbestrijding en de korrelopbrengst vanveldbonen. Bestrijding in cijferbeoordeling
(10=goedebestrijding,1=slechtebestrijding)ofin%t.o.v.onbehandeld.
proefplaats

jaar

Vredepeel
Vredepeel
Ebelsheerd

1988
1989
1990

voor
bij
opkomst opkomst
X
X
X

bestrijding
eggen
chem

opbrengst (kg/are)
eggen chemisch

X
9
79%

9
76%

51,6
43,4

52,7
43,7

*geenvolledigvergelijkbareobjectenaanwezig
De chemische behandelingen werden uitgevoerd met een bodemherbicide (Vredepeel
1988 en 1989) of met een niet-selectief contactherbicide (Vredepeel 1988 en 1989, en
Ebelsheerd 1990). Op ROC Vredepeel was
de onkruiddruk op het proefperceel in 1988
gering, in 1989daarentegen was deonkruiddruk op deze locatie hoog, evenals in 1990
op ROC Ebelsheerd. Door een of twee keer
te eggen werd in 1989 (Vredepeel) en 1990
(Ebelsheerd) een vergelijkbare onkruidbestrijding verkregen als met een bodemherbicide of een contactherbicide (tabel 17). Dezelfde indrukwerdverkregenopVredepeelin
1988; volledig vergelijkbare objecten (alléén
verschillend indevooropkomst behandeling)
warenindeze proef echter nietaanwezig.De
korrelopbrengsten in 1989 en 1990 werden
door het eggen niet negatief beïnvloed. Er lijkendusmogelijkheden aanwezigom meteggen een vergelijkbaar effect te verkrijgen als
meteenbespuiting meteen bodemherbicide.
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Ook de vergelijking "vooropkomst eggen" of
"nietsdoen"isinenkeleproevenbekeken,en
beproefd incombinatie metverschillende naopkomst behandelingen. Erbleek geen interactietebestaantussen hetvoor-opkomsteggen en de na-opkomstbehandelingen. In tabel 18 staat het gemiddelde effect van het
vooropkomst eggen in een drietal proeven
vermeld.
Het vooropkomst eggen heeft een beperkt
positief effectgehadopdeonkruidbestrijding.
In 1990op ROCVredepeel werd vastgesteld
dat in de vooropkomst geëgde objecten de
onkruiden aanzienlijk kleinerwaren dan inde
onbehandelde veldjes. Dit kan de mogelijkhedenenhetsuccesvan na-opkomst-bewerkingen vergroten. In 1991 op ROC Ebelsheerd was het effect van het vooropkomst
eggen zichtbaar aan het aantal onkruiden in
de rij (10% minder onkruid bij vooropkomst
eggen). Tussen de rijen was er, als gevolg

Tabel 18. Effect van voor- en/of bij opkomst eggen op de onkruidbestrijding en de korrelopbrengst van
veldbonen (gemiddelde cijfers over verschillende na-opkomst behandelingen); bestrijding in
cijferbeoordeling (zieooktabel 12)of in%t.o.v.onbehandeld.
proefplaats

jaar

't Kompas
Vredepeel
Ebelsheerd

1989
1990
1991

voor
bij
opkomst opkomst

bestrijding
-eggen
+eggen

X
X

9
7

9
8

X

73/41%

74/51%*

opbrengst (kg/are)
-eggen -i-eggen

52,4
40,1
52,5

55,5
40,3
53,9

* tussende rijen/inde rijen
Opbrengstverschillen nietsignificant (=0,05)
van de na-opkomst-behandelingen, geen
verschil meer aanwezig.
In geen van de proeven is er een nadelig effect opgetreden van het voor- en/of bij opkomst eggen op het gewas en de korrelopbrengst.
Na-opkomst-behandelingen
Wanneer gestreefd wordt naar een volledig
mechanische onkruidbestrijding zal vroegtijdig met eggen en/of schoffelen moeten worden begonnen. Hoewel veldbonenplanten vrij
snel een lengte van ± 15 cm bereiken, waarbij aanaardend schoffelen mogelijk is, zal
toch voor die tijd reeds een onkruidbestrijding
moeten worden uitgevoerd. Hiervoor komen
zowel eggen als schoffelen in aanmerking.
Vanwege de rijenafstand van 50 cm waarop
veldbonen veelal worden gezaaid, en de beschikbaarheid van veel schoffelapparatuur
op deze afstand,zijn er goede mogelijkheden
om te schoffelen. Omdat met eggen echter
een grotere capaciteit (werkbreedte) kan

worden verkregen dan met schoffelen, en
met eggen bovendien ook in de gewasrij nog
enige onkruidwerking kan worden verkregen,
lijkt het voordelen te hebben de na-opkomstonkruidbestrijding te beginnen met (enkele
keren) eggen.Wanneer het gewas ± 15cm is
kan worden vervolgd met (aanaardend)
schoffelen.
In proeven is nagegaan wat de mogelijkheden zijn om met uitsluitend eggen een veldbonengewas schoon te houden. In tabel 19
zijn de resultaten hiervan op de onkruidbestrijding en de opbrengst weergegeven.
Het bleek in twee van de vier proeven mogelijk te zijn een onkruidbestrijding van 9 0 % of
meer te verkrijgen door alleen te eggen (Lelystad 1992 en Vredepeel 1990). Op percelen
met een hoge(re) onkruiddruk was het nodig
een groot aantal keren te eggen; ook dan
was het niet altijd mogelijk een voldoende onkruidonderdrukking te verkrijgen (Ebelsheerd

Tabel 19. Effect van (uitsluitend) eggen opdeonkruidbestrijding ende korrelopbrengst vanveldbonen.
Bestrijdingscijfers zietabel 12.
proefplaats

jaar

aantalegbewerkingen

Ebelsheerd
Vredepeel
Ebelsheerd
Lelystad

1990
1990
1991
1992

4
6
6
3

1

*
*2
*3
si
9

onkruidbestrijding
eggen
chemisch
59%
97%
70%
94%

-

93%*3
0%

-

opbrengst (kg/are)
eggen
chemisch
43,8
41,3
44,6
53,7

44,2*1
39,5
54,8S|9
55,8*2

chemisch object ontbreekt:gemiddeldevanvijf objectenzonder eggen
chemischobject ontbreekt:onbehandeld object
alleendicotyle onkruiden
opbrengstverschil significant (=0,05)

33

1990en 1991). Heteffect vanchemischeonkruidbestrijdingen (Vredepeel 1990: 4x 0,5
l/ha bentazon + uitvloeien Ebelsheerd1991:
3x 0,75 l/ha bentazon + uitvloeier) viel in
deze proeven nogal eenstegen. Reden hiervan was dat met bentazon (het enige middel
dat in het gewas kan worden toegepast) niet
alle onkruiden kunnen worden bestreden. In
1991 op Ebelsheerd kwamen (hierdoor) vrij
groteaantallen paarsedovenetel envarkensgras voor. Straatgras, dat veel voorkwam in
de proef opVredepeel in 1990,werdook niet
bestreden.
Eenvande redenenvanhetbeperkte succes
vaneggen isdateggeneenbijzonder weersgevoelige maatregel is gebleken. Eén keer
uitstellen vanwege bijvoorbeeld regen kan
betekenen dat de onkruiden te groot worden
om ze nog met grond te kunnen bedekken.
De effectiviteit van een egbewerking op grotere onkruiden neemt snel af, en de onkruidontwikkeling is zeer moeilijk meer af te remmen. Door intensiever te eggen (hogere rijsnelheiden/of egtanden meerstekend) ishet
mogelijk iets grotere onkruiden te bedekken
en het bestrijdingspercentage te verhogen.
Door te intensief eggen, met name kort na
opkomst, kunnen echter ookvrij veel gewasplanten beschadigd, uitgeëgd en/of met
grond bedekt raken, waardoor de opbrengst
sterk negatief beïnvloed wordt. Dit was het
geval in 1991 op ROC Ebelsheerd. De opbrengstderving bedroeg daar ± 20% t.o.v.
een chemische onkruidbestrijding. Over het
algemeen kan echter het eggen zonder negatief effect op de korrelopbrengst worden
uitgevoerd.

Op het eggen blijkt een aanvullende behandeling nodig om een voldoende hoge onkruidbestrijding te verkrijgen. Dit kan gebeuren door één of meerdere keren (aanaardend) te schoffelen. Aanaardend schoffelen
heeftt.o.v.schoffelen hetvoordeeldatook in
de gewasrij een onkruidbestrijding plaatsvindt.
In twee van de drie proeven die op Ebelsheerd en Vredepeel werden uitgevoerd werd
de laatste egbewerking vervangen door een
aanaardendeschoffelbewerking. Inéénproef
(Ebelsheerd 1990) werd in een serie egbewerkingen tussentijds een extra schoffelbewerking uitgevoerd. Het resultaat hiervan op
de onkruidbestrijding was op Ebelsheerd in
1990 en 1991 zeer positief; het bestrijdingspercentage werd in beide gevallen ruim 15%
hoger (tabel 20). In 1990op Vredepeel werd
slechts een geringe verbetering van de onkruidbestrijding bereikt; reden hiervan was
dat alleen het eggen al een zeer goede bestrijding gaf. Behalve een flinke verbetering
van de onkruidbestrijding heeft het aanaardend schoffelen geen negatief effect op de
opbrengst gehad. Het is daarmee een zeer
belangrijke schakel in een mechanisch- of
geïntegreerdonkruidbestrijdingssysteem.
Wanneer de onkruiden in de rij te groot zijn
geworden om met aanaardend schoffelen te
bestrijden zou een rijenbespuiting uitgevoerd
kunnen worden. De ervaringen met chemische onkruidbestrijdingen gedurende de onderzoeksperiode, zowel met rijenbespuitingen als met volvelds toepassingen, zijn echter matig (zie bijvoorbeeld tabel 19). In één
van de zes proeven is het aantal onkruiden

Tabel20. Effectvan (aanaardend)schoffelenalsaanvullingop(naopkomst)eggenopdeonkruidbestrijding(in%t.o.v.onbehandeld)endekorrelopbrengstvan veldbonen.
proefplaats

jaar

aantal
bewerkingen

Vredepeel
Ebelsheerd
Ebelsheerd

1990
1990
1991

1x
1x
1x

*)schoffeleni.p.v.aanaardendschoffelen
Opbrengstverschillennietsignificant(=0,05)
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onkruidbestrijding
eggen
+aanaarden
97%
59%
74%

99%
75%
90%

opbrengst(kg/are)
eggen
+aanaarden
41,3
43,8
45,6

39,4,
42,8
48,4

perm 2helemaal nietomlaaggegaan,intwee
andere was het effect onvoldoende. De selectievewerkingvanbentazonendroge,minder groeizame omstandigheden bij toepassing hebben tot dit resultaat geleid. Niet alleen het succes van mechanische bewerkingen, maar ook van chemische is dus in
grote mate afhankelijk van de weersomstandigheden.

andere objecten werden geëgd,eventueel in
combinatie met schoffelen en borstelen. Zowel bij de chemische (m.u.v. 1993) als bij de
mechanische behandelingen werd een
goede onkruidbestrijding verkregen (tabel
21). Zowel in 1992 als in 1993 waren de belangrijkste onkruiden muur, kruiskruid,straatgras, nachtschade, ganzevoet en melkdistel.
Het eggen gaf ook bij een middelmatige instelling (stand 3) en een rijsnelheid van ± 8
km per uur in 1992niet meer dan2%wegval
vanplanten.In1993wasdeplantuitval bijeggen in het "enkelvoudig blad" stadium met
stand 3met4,6of 8km/uur 6%. Bij eggenin
een later stadium was de uitval nihil. De opbrengst werd niet door de behandelingen
beïnvloed.

Ook bij veldbonen zijn andere combinaties
van eggen, schoffelen, aanaarden en rijenspuiten gedurende deonderzoeksperiode incidenteel bekeken. De gegevens van deze
objecten zijnechtertebeperktom hiertevermelden.
Stamslabonen

Eggen op zandgrond bleek echter moeilijker
te zijn. Op ROC Vredepeel werd in 1991 en
1992 onderzocht in welke mate stamslabonen gevoelig zijn voor een eenmalige egbewerking kort na opkomst. Naarmate de bonen groter waren werd de stand van de eg
agressiever gezet; er werd steeds met verschillende snelheden gereden. In 1993 werd
naast enkele enkelvoudige egbewerkingen
op enkele objecten ook meerdere malen
geëgd.
De enkelvoudige bewerkingen hadden een
plantverlies van 1%tot 23%tot gevolg (tabel
22). Voorzichtig eggen in het kromme-nek-

Indepraktijkwordtbijstamslabonenvooropkomst veelal een bodemherbicide toegepast;
naopkomstwordtergeschoffeld en/of enkele
malen meteencontactherbicide gespoten.In
de proeven wordt nagegaan of met eggen,
eventueel in combinatie met schoffelen of
borstelen,eenvergelijkbaar ofbeter resultaat
kan worden verkregen. Ook wordt onderzochtinwelkemateeenstamslabonengewas
gevoelig isvoor beschadigingdooreggen.
In 1992 en 1993 zijn in Lelystad proeven uitgevoerd waarbij op enkele objecten kort na
zaaien een bodemherbicide werd toegepast;

Tabel21. Effect van vooropkomst en naopkomst behandelingen op de onkruid-bestrijding (1992:
10=goedebestrijding,1=slechtebestrijding;1993in%t.o.v.onbehandeld) in,ende korrelopbrengstvan, stamslabonen.
vooropkomst
(3dagennazaai)

naopkomst

onkruidIbestrijding
1992
1993

opbrengst
(ton/ha)
1992 1993

chemisch (volvelds)
chemisch (rijen)
chemisch (rijen)
eggen
eggen
eggen
eggen
eggen

schoffelen (in 1992)
schoffelen
borstelen
eggen+ schoffelen
eggen+ borstelen
chem+borstelen
eggen (3x)
eggen (6x)

8,0
8,7
8,7
8,0
8,0
6,7

15,6
15,7
15,4
15,6
15,7
15,9

-

58%/60%

-/-/93%/97%
97%/94%

-/96%/99%
96%/100%

13,0
14,2
14,6
14,3
13,8

*breedbladigeonkruiden/grassen
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Afb.4a.Op kleigrondbleek hetgedurendetweejaar goedmogelijk om onkruid
in de stamslabonen te bestrijden d.m.v. eggen (4a links van de trekker),schoffelen (a)ofborstelen(b).

Afb.4b.

stadium of een agressieve instelling in een
ouder gewas gaf aanzienlijke plantwegval. In
1993 gaf het voorzichter eggen ineen ouder
plantstadium na enkele eerdere egbeurten
echter nauwelijks extra plantverlies. Langzaam rijden met een lichte of middelmatige
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eginstelling in het enkelvoudige bladstadium
gaf in1991en 1992eenuitvaldieslechts iets
hoger lag dan die bij het PAGV in 1992. In
1993 was de plantuitval echter ook bij een
lichte instelling hoog. Waar bij het PAGV de
snelheid in dit stadium zonder extra plantuit-

Tabel22. Effectvanbewerkingstijdstip enrijsnelheideninstellingvaneeneenmaligeegbewerkingop
hetplantverliesbijstamslabonen(in%uitvalt.o.v.onbehandeld).
gewasstadium

krommenek

enkelvoudig blad

laatenkelvoudig blad

rijsnelheid
(km/uur)

bewerkingsdiepte
(cm)

1
1
1
3

7
3
4
4

2
3
3
4

1
1
1
3
3
3

4
3
7
3
4
7

3
4
4
4
4
4

9

1
3
5
5

4
4
3
7

3
4
5
6

8
7

standeg*

plantuitval
'91

'92

'93

'93 v

14
17

1
16

12
15
7
12

6
7
23

19
22

*) stand1 ishetminstagressief
v) nabijopkomsteggenwataleenplantverliesvan7%gaf
valopgevoerd konwordentot8km/uur,leken
de snelheid en de omgevingsomstandighedenopVredepeelveel kritischer tezijn.
Op het systeemonderzoek op de klei bij het
PAGV kon een goede bestrijding zonder opbrengstverlies meteggenverkregenworden,
ondanks het vermijden van eggen in het
kromme-nek-stadiumeneennietalteagressief ingestelde eg in een ouder gewas. Een
gering plantverlies werd op de klei ook gecompenseerd zodat geen opbrengstreducties optraden. Vervolgonderzoek met vermijding van de gevoelige perioden (eventueel
m.b.v. een lage dosering bespuiting) zal
moeten leren of dit op de veel onkruidrijkere
zand-ofdallokatiesook mogelijk is.

Duurzameonkruidbestrijdingsstrategie
Droge erwten
Door een combinatie van verschillende mechanische maatregelen zoals eggen, schof-

felen en aanaardend schoffelen kan indroge
erwteneenonkruidbestrijding wordenverkregen die in veel gevallen vergelijkbaar (soms
zelfs beter) is dan een volvelds chemische
behandeling. Uitsluitend eggen (de enige
mechanische maatregel bij de gangbare rijenafstand van 12,5 cm) geeft over het algemeen een onvoldoende onkruidbestrijding.
Omeenvolledig mechanische onkruidbestrijding mogelijk te maken is het dus noodzakelijk de rijenafstand te verruimen tot een afstand waarop geschoffeld kan worden.
Vooral het uitvoeren van een aanaardende
schoffelbewerking kort voordat de ranken
van naastliggende rijen elkaar raken, is een
zeereffectieve maatregelgebleken.Eensysteem voor een volledig mechanische bestrijding van het onkruid zou er als volgt uit kunnen zien: beginnen met 2x eggen (zo mogelijk voor opkomst ook al een keer),
vervolgens een keer schoffelen en eindigen
met een keer aanaardend schoffelen. Op elk
perceel en ieder jaar zal de situatie ten aanzienvangewasgroei,onkruidsoorten en-aantallen echter weer anders zijn, wat om een
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andere aanpak vraagt. Er bestaat derhalve
bijeen mechanische aanpak geen algemeen
geldend bestrijdingssysteem.
De weersomstandigheden zijn mede bepalend voor het succes van een mechanische
bestrijding. Uitstel van bewerkingen door regenachtig weer geeft deonkruiden de mogelijkheid zich zodanig te ontwikkelen dat ze
metmechanische methoden nauwelijks meer
tebestrijdenzijn. Hetblijftdaarom noodzakelijk chemische middelen beschikbaar te hebben om zonodig in te kunnen grijpen, hetzij
met een rijenbespuiting danwei via een volveldsbehandeling.
Veldbonen
Ook bij veldbonen kan door een combinatie
van verschillende mechanische maatregelen
zoals eggen, schoffelen en aanaardend
schoffelen een onkruidbestrijding worden
verkregen die in veel gevallen vergelijkbaar
(vaak zelfs beter) en minstens zo bedrijfszeker isdan eenvolvelds chemische behandeling. Uitsluitend eggen geeft over het algemeen een onvoldoende onkruidbestrijding.
Wel kanmeteggendeonkruidontwikkeling in
een jong gewas, zowel in de rijen als tusen
de rijen,onderdrukt worden. Ditverhoogt het
effect van aanvullende maatregelen, welke
nodig zijn om tot een voldoende onkruidbestrijdingtekomen.Derijenafstandvan50cm
biedt uitstekende mogelijkheden om in veld-
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bonenteschoffelen.Zodraditmogelijk isverdient het aanbeveling om aanaardend te
gaan schoffelen. Hiermee kunnen onkruiden
inde gewasrij ook bestreden worden.Omdat
de effectiviteit hiervan op grotere onkruiden
snel afneemt, moet er tijdig mee worden begonnen. De weersomstandigheden zijn echter mede bepalend voor het tijdstip waarop
eenbewerking kanworden uitgevoerd.Hetis
daarom noodzakelijk chemische middelen
achter de hand te hebben om in te kunnen
grijpen onder minder gunstige omstandigheden.
Stamslabonen
Het onderzoek bij stamslabonen is nog niet
ver genoeg gevorderd om al duurzame bestrijdingsstrategieën aan te geven. De resultaten tot nu toe geven echter aan dat, zeker
opkleigronden,evenals bijerwtenenveldbonen er goede mogelijkheden zijn om op een
geheel mechanische wijze de onkruiden te
bestrijden.
Vroegtijdig (voor opkomst) en regelmatigeggen zal de basis zijn van een dergelijk systeem. In combinatie met schoffelen lijkt zo
een voldoende hoog bestrijdingspercentage
mogelijk. Als correctiemaatregel onder minder gunstige omstandigheden is het noodzakelijk ook bij stamslabonen chemische middelen beschikbaartehebben.

Onkruidbestrijding ingranen
A. Darwinkel, R.D. Timmer, H.W.G. Floot,
A.H.J. Rops, M. Tramper,J.G.N. Wanderen
K.Wijnholds

Inleiding
Binnen het Nederlandse akkerbouwplan vervullen granen een belangrijke rol aangaande
de verbetering c.q. handhaving van de bodemgezondheid en bodemvruchtbaarheid.
Dit geldt ook ten aanzien van de bestrijding
vanonkruiden diebijanderegewassen inhet
bouwplangroteproblemengeven.Indepraktijk leidt dit nogal eenstot de gedachte dat in
eengraangewasgeenonkruiden mogenwordengetolereerd.
De schade die onkruiden aan de korrelopbrengst van een graangewas toebrengen, is
meestal beperkt van omvang. Degranen beschikkendoor eensnelle groeiwijze over een
sterke concurrentiekracht tegen onkruiden;
deschade isveelal indirect (problemen bijde
oogst en inhetvolggewas).Alleen bij grotere
aantallen van hoogopgroeiende onkruiden
kan de produktiviteit van het graangewas er
onder leiden (Lotz et al, 1990). Veelal is dit
het geval als de onkruiden reeds vroegtijdig
in hetgewas aanwezig zijn; onkruiden dielater verschijnen (na de fase van uitstoeling)
produceren nauwelijks zaadenzijnalszodanigvanweinig betekenis.
Deacceptatie vanonkruiden ineengraangewas hangt, behalve van de dichtheid, af van
de aanwezige soorten. Bepaalde onkruiden
worden niet of nauwelijks getolereerd (duist,
wilde haver, kleefkruid en wortelonkruiden).
Onkruiden dievóór of tijdens de uitstoelingsfase verschijnen, worden normaliter bestreden. Indepraktijkvindtdebestrijdingvanonkruiden overwegend chemisch plaats. Uitmilieu-overwegingen wordt het gebruik van
herbiciden echter teruggedrongen;de laatste
jaren worden intoenemende mate mechanischetechnieken toegepast.

Ingranen kunnen onkruiden invele gevallen
met mechanische technieken afdoende worden bestreden. Op de OBS te Nagele, waar
granen op 26 cm rijenafstand worden gezaaid, werden met schoffelen goede resultaten verkregen. Door de schoffels enigszins
aanaardend te laten werken, worden niet alleen de onkruiden tussen de rijen goed bestreden, maar ook in de rijen worden kleine
onkruiden door onderdekking met grond gedood. Duidelijk is dat schoffelen goede mogelijkheden voor de mechanische bestrijding
van onkruiden biedt. Wel zal op een ruimere
rijenafstand moeten worden gezaaid (wat
eenopbrengstderving geeftvan2à3%;12,5
t.o.v. 25 cm) en moet de schoffelmachine
worden aangepast aan de zaaibreedte; vanwege de beperkte rijsnelheid is het schoffelennogaltijdrovend.Doordateggenmakkelijkerensneller uitvoerbaar is,heeft het onderzoek zich in eerste instantie ook op de
mogelijkheden van het eggen gericht. In dit
artikel wordt met name ingegaan op deteelttechnische aspecten van eggen bij wintertarwe en zomergerst. Daarnaast zal enige
aandacht worden besteed aan kalkstikstof,
eenstikstofmeststof dieeen onkruiddodende
nevenwerking heeft.

Uitgevoerdonderzoek
Het onderzoek bij granen heeft zich toegespitst op wintertarwe en zomergerst. In eersteinstantie heeftvooraldegevoeligheid van
granen voor het eggen aandacht gehad. De
bestrijding van onkruiden in graangewassen
staat op de meeste proefplaatsen pas vanaf
1992 op de voorgrond. De omvang van de
verkregen onderzoeksgegevens ten aanzien
van de bestrijding is thans nog beperkt. In
vervolgonderzoek zullen de bestrijdingsmogelijkheden van mechanische methoden verderworden bestudeerd engeoptimaliseerd.
Voor wintertarwe hebben de hier vermelde
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gegevens betrekking op onderzoek dat de
laatste 3jaren werd uitgevoerd op de ROC's
Rusthoeve (RH), Kollumerwaard (KW), Kandelaar (KL), Ebelsheerd (EH), Kompas (KP)
en op het PAGV; voor zomergerst zijn gegevens beschikbaar van proeven op het ROC
KW in 1992en 1993en hetOBS in 1993.De
behandelingen betroffen verschillende frequenties en tijdstippen van eggen, in enkele
proeven met wintertarwe aangevuld met het
gebruik van kalkstikstof. Het eggen had normaliter overlangs plaats. In proeven op de
ROC's RHen KP metwintertarwe en in1992
op het ROC KW met zomergerst werd ook
overdwarsgeëgd.
De grootte van de proefveldjes werd veelal
aangepast aan de breedte van de eg en bedroeg meestal 6x 18m. Deobjecten werden
veelal uitgevoerd in een blokkenproef met
vier herhalingen. Voor meer gedetailleerde
informatie wordt verwezen naar de desbetreffende ROC-proefveldverslagen.
De resultaten van deze onderzoekingen zullen niet afzonderlijk worden vermeld, maar
worden gebruikt bij de weergave van de verschillende bestrijdingsmogelijkheden, welke
in dit artikel aan de orde komen. Daarbij zal
eerstworden ingegaanopwintertarwe ennadienopzomergerst. Eerstzullende gevolgen
van eggen voor de gewasontwikkeling en de
korrelopbrengst besproken worden, daarna
wordt ingegaanopdebestrijding.

Wintertarwe
Gewasreactie opeggen
Ervaringen in onderzoek en praktijk hebben
laten zien dat granen tussen opkomst en het
2-bladstadium schade kunnen ondervinden
van eggen. Het eggen zal danook voor opkomst (wat bij wintergranen vaak niet mogelijk is), danwei na het 2-bladstadium moeten
worden uitgevoerd. Tijdens de fase van uitstoeling blijken graangewassen het eggen
goedteverdragen.Ook hetdoorrijden ineen
uitstoelend gewas levert geen noemenswaardige schadeop.Ooktijdensdefasevan
stengelstrekking veroorzaakt het eggen zelf
geen noemenswaardige schade aan het gewas; wel ontstaat dan rijspoorschade, welke
groterisnaarmate laterdoor hetgewaswordt
gereden.
De effecten van eggen op de gewasontwikkeling, welke veelal in aaraantallen worden
gemeten,waren indemeeste proeven nietof
nauwelijks waarneembaar. Alleen indeproef
op KLin 1993werd bijeggen hetaantal aren
wat lager ingeschat. Ditwas ook het geval in
proeven op RH, waar zowel overlangs als
overdwars werd geëgd. In een proef te EH
(1992) gaf eggen minder legering, hetgeen
resulteerde ineen 15%hogere opbrengst.
De effecten van een chemische en een mechanische onkruidbestrijding op de korrelopbrengst van deze proeven zijnvermeld intabel 23. Om een indruk te verkrijgen van de

Tabel23. Korrelopbrengsten vanwintertarwe bij bestrijding van onkruiden op proefvelden vanPAGV
(1991-1993)endeROC'sKandelaar(1993),Kollumerwaard (1993)enKompas(1991-1993)
int/habij15%vocht.
bestrijding

1991

PAGV
1992

1993

KL
1993

onbehandeld
chemisch
3à4x eggen

8,0
8,0
8,2

10,2
10,3
10,1

11,0
11,1
10,9

10,0
10,4
9,8

* veel rijspoorschade
** excl. KP1992
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KW
1993
11,2
11,8
11,2

1991

KP
1992

1993

7,6
7,7
7,8

9,6
8,2*
8,3*

7,8
8,0
8,1

gemiddeld**
9,4
9,6
9,4

variatie in de effecten van de bestrijdingswijzen, zijn de resultaten van de afzonderlijke
proevenvermeld.Indezetabelzijngegevens
vermeldvanoverlangseggen.
Bij de interpretatie van de gegevens van tabel 23 moet bedacht worden dat inde onbehandelde en in de chemisch gespoten veldjes geen rijsporen voorkomen, terwijl in de
netto veldjes van de geëgde objecten (3 à 4
m breed) veelal 2 rijsporen aanwezig zijn.
Omgerekend per hectare betekent dit, dat
korrelopbrengsten van het chemische object
wat te hoog en die van de geëgde objecten
watte laaguitvallen!
Met uitzondering van de proef KP in 1992
met veel rijschade in het chemische en het
geëgde object, laten de gegevens van tabel
23zien,dat opalle proefplaatsen geensignificante verschillen in korrelopbrengsten werden gevonden. De geringe verschillen inopbrengst duiden er echter ook op dat de
schade in deze proeven, aangericht door de
aanwezige (soms vrij omvangrijke) onkruidbezetting,nauwelijks betekenis heeft.
Wel trad enige schade op in gevallen dat er
laat of overdwars werd geëgd. Bij laat eggen
trad rijspoorschade op. Inde proeven op KL
en KW (zie tabel 23) werd kort voor het verschijnen van het vlagblad nog een egbehandelinguitgevoerdtegenkleefkruid;deschade
door laat eggen kan op 2 à 5 % worden gesteld.
Negatieve effecten van eggen werden ook
gevonden bij overdwars eggen. De schade
werdveroorzaakt door hetuiteggenvanplanten, met name in rijen langs sporen die in
overlangse richting in het gewas door teelthandelingen zijn ontstaan. De werkelijke gewasschade zalsterkvande omstandigheden
afhangen. Inproevente RH(zietabel 24) en
te KP kon een schade aan korrelopbrengst
wordenvastgesteldvanca.5%.
Toediening van meer dan 50 kg N/ha als
kalkstikstof kan schade aan de ontwikkeling
van hettarwegewas veroorzaken. Inproeven
ophet PAGV in 1991en 1992gaven kalkammonsalpeter en kalkstikstof geen verschillen
in korrelopbrengst te zien. In 1993daarentegen gaf een kalkstikstof-gift van 80 kg N/ha

een opbrengstreductie van bijna5 %; bij een
combinatiemet3xeggenwasditzelfsruim9%.
Onkruidbestrijdingdooreggen
Uit hetvoorgaande isgebleken datvanaf het
2-bladstadium (herhaald) eggen goed door
wintertarwewordtverdragen.Deresultatenvan
eggen op de bestrijding van onkruiden zijn
beperkt inaantal. Hetonderzoek vande eerste jaren (1991 en 1992) was vooral gericht
op mogelijke schade aan het graangewas,
waarbij onkruiden chemisch werden bestreden om concurrentie ervan op de opbrengst
uittesluiten.Daarnaast bemoeilijkten hetoptreden van een heterogene onkruiddruk en
het ontbreken van een onbehandeld object
een juiste interpretatie. Het onderzoek naar
de bestrijdingsmogelijkheden is niet afgerond; de hier vermelde resultaten moeten
dan ook als een tussenstand worden beschouwd.
Eggen in het voorjaar berust op het lostrekken,danwei hetonderdekken vanonkruiden.
Om eengoedewerkingvan heteggente krijgen, is een vlakke grond voorwaarde. Door
oneffenheden in het veld (bijv. wielsporen)
zullen nietalleonkruiden kunnenwordenlosgetrokken of worden toegedekt met grond.
Eenlichtematevanoneffenheid kandoor rollenof door de eerste keer eggen worden uitgewist.
Jonge onkruiden met een klein wortelstelsel
zijn gevoelig voor eggen. De planten worden
gemakkelijk losgetrokken entoegedekt. Diep
kiemende of sterk wortelende onkruiden
(kleefkruid, wortelonkruiden), alsmede oudere onkruiden worden meteggen nietofonvoldoende bestreden. Een hoog bestrijdingseffect wordt danookverkregen doorvroegtijdiginhetvoorjaar teeggen.Ditwerdduidelijk
aangetoond ineen proef op ROC Rusthoeve
(1991) met veel kamille, waarvan intabel 24
degegevens zijnvermeld. De late bestrijding
zal weinig kamille-planten hebben gedood,
maargezienhetlagereplantgewicht welhebben beschadigd. Eenmalige eggen blijkt in
deze proef niet afdoende; herhaald eggen
was duidelijk beter, maar de resultaten bleven indeze proef toch achter bij die van een
chemische behandeling.
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De bestrijdingswijze van eggen betreft het
uittrekken van onkruidplanten, resulterend in
een afname van het aantal onkruidplanten,
en inhetaftrekkenvanplantendelen,resulterendineengeringere hoeveelheid biomassa.
Beide effecten zijn van belang, omdat ze de
concurrentiekracht en zaadproduktie van het
onkruid verminderen. Gesteld kan worden
datalle (eenjarige) onkruiden tijdens kieming
in verschillende mate gevoelig zijn voor eggen(zieookeerste hoofdstuk).

delen van de onkruidplanten afgetrokken,
watdebiomassaendezaadvormingsterkreduceert. Een voorbeeld van deze verschillende reacties van onkruiden wordt weergegeven door de resultaten met muur en kleefkruid(tabel25).
Door 4 maal te eggen (object A) werd ongeveer driekwart van het aantal muurplanten
gedood. Bij kleefkruid werd in deze proef
geen vermindering van het plantaantal geconstateerd;welwasereenterugganginbiomassa. Intensiever eggen, waarbij heen en
terug werd gereden (object B), had bij muur
weinig invloedop plantdoding, maar bijkleefkruidwerd hetaantal planten met75%ende
hoeveelheid biomassa met meer dan 90 %
gereduceerd. Zeer intensief eggen op een
vroeg en laat tijdstip (object C) bleek ongunstig voor de bestrijding van muur: slechts
eenderde van de planten werd bestreden.
Werdhetintensieve eggenalleenopeenlaat
tijdstipuitgevoerd (object D),danhadnauwelijks plantdoding plaats. Bij kleefkruid bleek
het late, zeer intensieve eggen het aantal
planten met ruim 85 % en de biomassa met
meer dan 95 % op te ruimen; van zaadvormingwas nauwelijks sprake. Indiverseproeven in Duitsland (Gerowitt, 1992) en in Nederland ineen proef op ROC Kandelaar werden ten aanzien van kleefkruid vergelijkbare
resultaten verkregen. Vroeg en herhaald eggen (4x) resulteerde in een afname van de
plantaantallen met ca. 70 % en van de biomassa met ca 80 %. Werd het eggen in een

Bij later eggen zal de mate van bestrijding
sterk samenhangen met de groeiwijze van
hetonkruid;demeesteonkruidenzijndanhet
beste te bestrijden in het kiemplantstadium,
maar sommige kunnen beter ineen later/laat
gewasstadium bestredenworden.Hetbestrijdingseffect van eggen in een graangewas
wordt dan ook in sterke mate bepaald door
de onkruidsamenstelling. Vele mono- en dicotyle onkruiden zullen bestreden moeten
wordendoor plantdoding, hetgeen uitsluitend
door vroegtijdige en herhaalde egbehandelingen kan worden bereikt. In een later stadium is het uittrekken van de meer/fors ontwikkelde planten door hun stevige verankering in de grond vaak niet meer mogelijk en
ook het aftrekken van vitale plantendelen
(met name stengels met bloem/zaadaanleg)
is slechts beperkt van omvang. Onkruiden
met lange, vertakte stengels laten zich later
juist mechanisch goed bestrijden.Doordeeg
als een "kam"te laten werken,worden grote

Tabel24. Aantalengewichtkamilleplanten(perare,resp.g/pl)op16juli,hetaantalarenperm2enkorrelopbrengst(t/ha)bijlaterenherhaaldeggen.
(ProefplaatsROCRusthoeve,1991)
tijdstippenvaneggen
25/3

korrelopbrengst

10/5

522
571
637

7,93
7,92
8,26

10/5
10/5

4
13
11

3,8
3,3
4,3

522
533
490

7,78
7,93
7,71

1

1,4

679

8,11

chemische bestrijding
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aaraantal

4,0
5,6
3,4

15/4
15/4

plantgewicht

31
30
253

15/4
25/3
25/3
25/3

kamille
planten
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Afb.5. Eggenwerktvooraltegenheelkleinonkruid.Sommigesoortenonkruid
zoalskleefkruid,kunnenjuistalszewatgroterzijnmetbehulpvande
egbestredenworden("kammen").
latere periode uitgevoerd,dankon ruim90%
vanhetkleefkruidwordenopgeruimd.
Bij kleefkruid was de reductie in plantaantallengeringer dan de reductie inbiomassa. Dit
betekent dat een bestrijding die wordt gekarakteriseerddooreenverminderingvanplantaantallen,eenonderschatting isvande mate
waarin zaadproduktie wordt voorkómen. Bij
muur werd geen biomassa gemeten; visueel
wasevenwel duidelijk dat de achtergebleven
planten ook veel biomassa hadden verloren
enslechtsweinigzaad produceerden.
Indevrij laat gezaaide proef opde Kollumerwaard in 1993 kwam (pleksgewijs) vrij veel
duist voor. De jonge duistplanten bleken in
het vroege voorjaar gevoelig voor eggen: in
de objecten waar vroegtijdig (en herhaald)
werdgeëgd (objecten A, BenC),werdongeveer 90 % van de planten gedood, hetgeen
slechts weinig minder was dan wat bereikt
werdmeteenchemischebehandeling (93%).
Hetzaaitijdstip vanwintertarwe inde herfst is
van belang voor de ontwikkeling van onkruidenenalszodanigvoor hetbestrijdingsresultaat van eggen. Vaak kan niet eerder dan in

maart geëgd worden,en bijtijdige inzaai zijn
de inhet najaar gekiemde onkruiden vaak te
grootomgoedtebestrijden.Intijdiggezaaide
tarwe (half oktober) bleek kamille inhet voorjaar onvoldoende teworden bestreden (ROC
Rusthoeve, 1993). De goede bestrijdingsresultaten van kamille (zie tabel 24) werden
verkregen bij inzaai na 1 november; eenzelfde resultaat werd reeds eerder vermeld
met duist te KW.Ten aanzien van kleefkruid
werd te KL in 1993 geen positief effect verkregen, wanneer de zaaitijd van begin november naar half december werd verschoven.
Laat zaaien (na 1november) beperkt hetoptreden van (voet)ziekten en onkruiden. Ten
aanzienvandeproduktiviteit van wintertarwe
zijn de omstandigheden waaronder in de
herfst gezaaid wordt, meer bepalend dan de
zaaidatum. De mogelijkheden om laat onder
gunstige omstandigheden te kunnen zaaien
zijn vaak beperkt en bovendien afhankelijk
vandegrondsoort. Metnameopzwaregronden houdt het laatwillen zaaien grote risico's
in.Opdit moment isnogonvoldoende kennis
aanwezig aangaande de relatie tussen zaai-
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Tabel25. Bestrijdingseffecten van eggen op aantallen muur- en kleefkruidplanten en biomassa van
kleefkruidplanten, in procenten t.o.v. onbehandeld (= 0 %) (Proefplaats ROC Kollummerwaard, 1993).
object 10/3
A
B
C
D

1x
2x
4x

tijdstippen van eggen
24/3
15/4
3/5

24/5

1x
2x

1x
2x

1x
2x

-

-

-

chemische bestrijding

tijd en bestrijding van de verschillende onkruidsoorten.Verderonderzoek zalookmoeten duidelijk maken in hoeverre bij vroege
zaaieenaangepastedoseringherbicideinde
winter ofvroegevoorjaar deonkruiden zodanig kan drukken dat eggen wel voldoende
perspectieven biedt.
Indelaatstejaren heeft kalkstikstof aandacht
gekregen door de nevenwerking van deze
stikstofmeststof ten aanzien van de bestrijdingvanonkruiden.Deeffectiviteit issterkafhankelijkvandeheersendeweersomstandigheden:dauwnatweerisdoorslaggevend.Het
gebruik van kalkstikstof heeft in het beperkte
aantal uitgevoerde proeven dan ook sterk
wisselende resultaten laten zien. Soms werdenonkruidengoed,somsnauwelijksbestreden. Toepassing in de herfst ter bestrijding
vankiemendduist hadgeensucces.Ookeggen na een succesvolle toediening van kalkstikstof moet worden vermeden; in de losgemaakte bovenlaag kunnen opnieuw onkruiden kiemen. Gezien de bovenstaande
ervaringen mag aan de onkruidbestrijdende
werking van kalkstikstof slechts weinig
waardewordentoegekend.

Zomergerst
Bij de zaaibedbereiding voor de inzaai van
zomergranen worden de aanwezige onkruiden vrijwel volledig opgeruimd. Na inzaai
vindt bij zomergerst een snelle ontwikkeling
plaats, waarbij het gewas door eenforse uitstoeling en een platte groeiwijze in korte tijd
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_
4x
4x

muur
planten

kleefkruid
planten
biomassa

76
79
34
14

-16
75
89
86

32
94
94
96

100

100

100

een volledige grondbedekking bereikt. Normaliter krijgen onkruiden dan ook weinig
kans. Inde meestezomergerstpercelenisde
onkruidbezetting van dien aard, dat niet van
verliezen aan korrelopbrengst kan worden
gesproken. In proeven blijkt de opbrengst
van het onbehandelde object vaak niet of
nauwelijks lager dan het bestreden object.
Daarom moet een onkruidbestrijding vrijwel
uitsluitend in bouwplanverband worden bezien.
Meer dan wintergranen bieden zomergranen
mogelijkhedenvooreenmechanischebestrijding van onkruiden. Zomergranen kiemen
vlot en vormen een stevig wortelstel; vanaf
het2-bladstadium kan meteen mechanische
bestrijding, zoals eggen, worden begonnen.
Op dat moment zijn ook de onkruiden nog
klein, zodat deze goed bestreden kunnen
worden. De eerste bestrijding kan het beste
vroegtijdig meteen lichte afstellingvandeeg
in het 2-bladstadium plaats hebben. Dit bevordert een vlakke grondligging en maakt de
bovenlaag los. Dit komt de bestrijdende werkingvanheteggennadientengoede.Tijdens
het eggen in een jong gewasstadium (begin
uitstoeling) kunnen ook gerstplanten door
grond worden bedekt. De mate waarin dit
plaatsheeft,issterkafhankelijkvandeafstellingvande egende rijsnelheid.Alhoewel de
(jonge) gerstplanten grond-bedekking goed
verdragen,moet "volledigonderdekken"wordenvermeden.
Inzomergerst kangeëgdengeschoffeld worden. Eggenkanzoweloverlangs (inderijrichting) als overdwars (dwars op de rijrichting)

plaatshebben.Bijeggenzijnverschillendetypen machines beschikbaar, die bij een juiste
afstelling vergelijkbare resultaten geven
(Baumann, 1991). Een schoffeltuig vraagt
aanpassing van rijenafstand en werkbreedte
en kan al dan niet aanaardend worden ingezet.
Afhankelijk van de bodem-enweersomstandigheden kan in het voorjaar een aantal keren worden geëgd. In het onderzoek in 1992
en 1993, uitgevoerdop ROC Kollumerwaard,
bleek eenmalig eggen, ongeacht het tijdstip,
de onkruiden niet afdoende te bestrijden; 40
à 60 % van de onkruiden werden gedood.
Herhaald eggen (2 à 3 keer) verbeterde het
bestrijdingsresultaat aanzienlijk en benaderde daarmee een chemische behandeling
(zietabel26).
Bijoverlangseggenwerdengeensignificante
verschillen in opbrengst gemeten, al was in
1992 bij laat eggen een tendens tot lagere
opbrengsten aanwezig. Ook op de OBS
bleek overlangs eggen in 1993 niet schadelijk.
In 1992 was in deze proef het aspect van
overdwars eggen opgenomen. Overdwars
eggen gaf een iets betere onkruidbestrijding,
maar de verschillen waren niet significant.
Daarentegenwerkteoverdwarseggenduidelijkagressiever ophetplantenbestand vande
zomergerst,watineenniet-onaanzienlijkverliesaanplantentotuitingkwam.Bijoverlangs
eggen gingen, afhankelijk van het aantal keren eggen, 4 tot 11 % van de planten verlo-

ren;bijoverdwarseggenwasdit 12tot34%.
Door het sterk compenserend vermogen van
het gerstgewas leidden de kleine plantverliezen bij overlangs eggen niet tot duidelijk lagere opbrengsten. Bij herhaald overdwars
eggen gaven de aanzienlijke plantverliezen
duidelijk lagereopbrengsten.
In Denemarken werden eveneens goede resultatenverkregen meteggen (Rasmussen&
Svenningen, 1992). In deze proeven werd
meestal drie keer geëgd, waarbij de eerste
keer kort voor opkomst van het gewas. In
1993 werd daarom nagegaan of voor-opkomst eggen de onkruidbestrijding verbetert.
In deze enkele proef bleek eggen voor opkomstvan hetgewasgeenverbeteringtegeven bijdebestrijdingvan muurenpaarsedovenetel; bij perzikkruid gaf vóóropkomst-eggen een negatief resultaat. Overigens bleek
de paarse dovenetel duidelijk moeilijker te
bestrijden dandebeideandere.
Schoffelen lietincombinatie meteggeninhet
onderzoek op de OBS te Nagele een duidelijke verbetering van de onkruidbestrijding
zien. Ineenperceelmetcirca 10onkruidplanten per m 2 werden door eggen melganzevoet, muur enzwaluwtong voor 66%bestreden; eenzelfde bestrijding werd ook bereikt
mettwee chemische bespuitingen. Door een
combinatie van eggen en schoffelen werd
een bestrijdingseffect van 95 % bereikt; dit
was daarmee duidelijk beter dan de chemische variant. Als gevolg van de noodzakelijke, ruimere rijenafstand staat de opbrengst

Tabel26. Effecten vaneggen oponkruidbestrijding (in %)en korrelopbrengst (int/ha) bijzomergerst
(ROCKollumerwaard:1992,1993).
bestrijdingseffect
1992
1993
1xeggen (vroeg)
1xeggen (midden)
1xeggen (laat)
2xeggen(m+l)
3xeggen(v+m+l)

67
45
54
84
95

42
41
52
83
73

chemisch
onbehandeld

nb

90

1992
overlangs

korrelopbrengst
1992
overdwars

1993

7,9
7,6
7,5
6,6
6,7

9,5
9,6
9,7
9,6
9,5

8,0
7,8
7,5
7,4
7,5
7,8
7,7

9,4
9,4
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bij schoffelen wat onder druk; deze blijft wat
achter bijeen nauwe rijenafstand (gemiddeld
2à3%bij25cmt.o.v. 12,5cm).

Duurzame onkruidbestrijdingsstrategie
Op grondvan ervaringen dietot nutoe in de
proeven werden opgedaan, blijkt dat mechanische bestrijding van de meeste onkruiden
goede perspectieven biedt. Dit geldt niet alleen uit oogpunt van opbrengstschade aan
het graangewas zelf, maar lijkt ook te gelden
ten aanzien van onkruidbeheersing in bouwplanverband (Van der Weide & Wallinga,
1993; Davies et al, 1993). Enkele onkruiden
kunnen problemen geven (met name wortelonkruiden) en zijn (voorlopig) alleen chemischinde handtehouden.
Mechanisch bestrijden van onkruiden in
graangewassen zal in de praktijk veelal bestaan uit herhaaldeggen,aldan niet incombinatie met eenchemische bespuiting of met
schoffelen. Aanpassing van de teelttechniek
zal de effectiviteit van een mechanische onkruidbestrijding verhogen. Bijwintertarwe zal
niet (te) vroeg moeten worden gezaaid; bij
zomergerst moet uitgegaan worden van een
onkruidvrij zaaibed. Bij beide graansoorten
moet getracht worden om onkruiden in een
jongstadiumtebestrijden.Meestal kanditalleen in het vroege voorjaar plaatshebben.
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Vanaf het2-bladstadiumtot hetstrekken van
het gewas wordt eggen zonder noemenswaardig plantverlies verdragen en ook de
schade van het doorrijden is dan verwaarloosbaar. Kennis van de onkruidsamenstellingenonkruiddruk, alsmede uitwendigeomstandigheden (weer, bodem) zijn leidraad
voor de strategie van een mechanische onkruidbestrijding.
Een vlakke grondligging is voorwaarde voor
een effectieve, mechanische bestrijding. Insporingen of anderszins zullen moeten worden afgevlakt. Dit kan door rollen geschieden,maarookdeeersteegbeurtdraagt daartoe bij. De beste resultaten worden bereikt
door herhaald te eggen, bijvoorbeeld 3 à 4
keer. De laatste keer moet plaatshebben
voordat het gewas gaat strekken (1-knoopstadium).Als uitsluitend kleefkruid bestreden
moet worden kan beter gewacht worden tot
het 2- à 3-knopenstadium; dan is er wel
sprakevanenige rijspoorschade.
Heteggenkanhetbestoverlangswordenuitgevoerd; ook overdwars eggen is mogelijk,
maar geeft meer gewasschade (plantverliezen) eneennietofnauwelijks betereonkruidbestrijding.Schoffelen kan het bestrijdingseffectweliswaarverbeteren,maardewerksnelheid is laag en er moet op ruime rijafstand
worden gezaaid, wat een lichte opbrengstderving kan inhouden. Het gebruik van kalkstikstof met een nevenwerking tegen onkruidenbiedtonvoldoende perspectief.

Onkruidbestrijding in suikerbieten
J. Wevers(1RS), CE. WesterdijkenJ.C. van
deZande (PAGV)

Hoehetwas
De ontwikkeling van de chemische onkruidbestrijding in suikerbieten is nauwelijks 30
jaar geleden begonnen. Net 10 jaar later
sprak menvaneenhandwerkloze teelt. Deze
handwerklozeteeltwaswatdeonkruidbestrijdingbetreftvollediggebaseerdopchemische
middelen,waarbij slechts inenkele gebieden
deze chemische middelen als rijenbespuiting
werden toegepast. Van een geïntegreerde
benadering was daarbij dan ook amper
sprake.
De handwerkloze teelt werd gerealiseerd
door detoepassing van hogedoseringenonkruidbestrijdingsmiddelen. Voor opkomst van
debietenwarendoseringenvan5kgprodukt
gebaseerd op chloridazon (o.a. Pyramin) of
metamitron (o.a. Goltix) op klei vrij normaal.
Op dalgronden werdtot wel 8 kg profamtoegepast. Na opkomst werd aanvankelijk fenmedifam als 6 tot 7,5 IBetanal één tot twee
maal gespoten. Later werd de beperkte werking van fenmedifam versterkt door toevoegingen van chloridazon (6 I Betanal + 2 kg
Pyramin),metamitron (3tot51Betanal+3kg
Goltix) of ethofumesaat (5 I Betanal + 2,5 I
Tramât). De hoge doseringen bij het zaaien
en na opkomst veroorzaakten regelmatig vrij
ernstige gewasschade. Ook moesten duidelijkegrenzengesteldwordenaandetoepassingen bij hoge (> 18°C) temperaturen en bij
nachtvorstgevaar.
Ineenlaterstadiumwerden bovengenoemde
doseringen ookwelopgesplitst intweeongeveergelijkedelentoegepast zoals31Betanal
+ 1,5kgGoltixof3,51 Betanal +1,5ITramât.
Deze gedeelde toepassing leidde er toe dat
enerzijds minder vaak gewasschade optrad
en dat het anderzijds nog al eens gebeurde
dat de tweede achterwege kon blijven, wan-

neer het effect van de eerste al afdoende
bleektezijn.
De ervaringen met gewasschade leidden er
toe dat uit angst eentoepassing nog al eens
te laatwerd uitgevoerd,waardoor er later vrij
zwarecorrectiemaatregelennoodzakelijkwaren.
Bovengenoemde combinaties met slechts
twee actieve stoffen hebben een vrij smal
werkingsspectrum.Vooraldoorde eenzijdige
onkruidbestrijding in maïs endaarnaast door
deoptredende (kruis-)resistentie is indieperiode het aantal onkruidproblemen in het algemeenvrij sterktoegenomen. Dit isookbevorderddoor hetbeperktaantal middelendat
in een rotatie toegepast werd, onder andere
doordat het aantal gewassen in een rotatie
kleinerwerd.

Hoehetis
Inmiddelszijner,vooralonderdedrukvande
lage inkomens, systemen ontwikkeld waarbij
de kostenminimalisatie een belangrijke rol
speelt. Deze kostenbeperking wordt vooral
bereiktdooreenbeperkingvandetotalehoeveelheid middel. Deze systemen wordenonder één noemer wel de lage-doseringensystemen genoemd. De ontwikkeling hiervan is
gestart in 1985, terwijl de opname in de adviezen in 1988heeft plaatsgevonden.
Watzijnlage-doseringensystemen?
Bijhetzaaienwordtopkleienlossalleeneen
bodemherbicide toegepast wanneer kamille
verwachtwordt.Opdelichteregrondenwordt
nagenoeggeen bodemherbicide meertoegepast, ook niet wanneer kamille verwacht
wordt.
Naopkomstvandebietenkunnen afhankelijk
van de aanwezige orikruidsoorten als lagedoseringensysteem diverse combinaties of
Produktentoegepastworden:
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- 0,5 Ifenmedifam(157g/l) +0,5 kgmetamitron (70 %) of chloridazon (65 %) + 0,5 I
ethofumesaat(200g/l) +0,51 mineraleolie;
- 2 I fenmedifam/ethofumesaat(90/50g/l);
- 1,25 I fenmedifam/desmedifam/ethofumesaat (62/16/128 g/l);
- 2 I fenmedifam/metamitron/ethofumesaat
(53/157/53g/l).
De lage-doseringencombinaties dienen toegepast te worden op onkruiden in het kiembladstadiumtotaanhetmomentdatdebieten
concurrentiekrachtig genoeg zijn. Dat betekent dat een bespuiting met lage doseringen
meestal meer dan eens herhaald moet worden.
Na de toepassing van een bodemherbicide
bij het zaaien zijn op klei twee toepassingen
na opkomst meestal voldoende. Wordt er
geen bodemherbicide gebruikt, dan zijn na
opkomst meestal 4, op dalgrond soms 5 of
zelfs6bespuitingen nodig.Uitdeteeltenquêtes van de suikerondernemingen blijkt dat
landelijk gemiddeld 3,3 keer gespoten wordt;
het minst in Flevoland (2,5 keer), het meeste
opdalgrond (4,5keer).
Van de toepassingen wordt na opkomst zo'n
15%als rijenbespuiting uitgevoerd.Hierbij is
het noodzakelijk te schoffelen of aan te aarden. Ineen aantal gevallen wordt dit ookgedaan bij volveldstoepassingen: landelijk volgens de eerder genoemde teeltenquêtes gemiddeld 1,8 keer, met grote variaties tussen
gebieden. Metde introductie vande lage-doseringensystemen is in enkele gebieden,
vanwegedegeringere besparing aanmiddel,
het aandeel rijenspuiten teruggelopen. Dit
lijkt vooral veroorzaakt te worden doordat de
extra machine- en arbeidskosten van het rijenspuiten in een lage-doseringensysteem
nietvoldoende gecompenseerd worden door
de lagere kosten door besparingen aan middel.

Door detoepassing van lage-doseringensystemen is het aantal gevallen van gewasschade sterk teruggelopen. Tussen - 5° en
+ 25°C behoeft op een gezond gewas geen
schade verwacht te worden. Daarnaast hebben lage doseringen hetvoordeel dat bij een
tegenvallend onkruidbestrijdingsresultaat een
correctie mogelijk is. Dit kan door een versneld herhaalde toepassing of een toepassingvaneenhogeredosering.Uitgaandevan
een normale lage dosering (zoals vermeld),
is het mogelijk om de dosering te verhogen
afhankelijk van hetontwikkelingsstadium van
de bieten (tabel27).
Het is ook mogelijk om het interval tussen
twee bespuitingen in te korten bijvoorbeeld
van 7 dagen naar 4 dagen. In het algemeen
isde beoordeling daarvan moeilijker danvan
de doseringsverhoging met een normaal interval.Hetresultaat isvaak pasnacirca4dagengoed zichtbaar.
De samenstelling van de combinatie in een
lage-doseringensysteem dient bepaald te
worden aan de hand van de aanwezige onkruidsoorten.
Door de toepassing vande lage-doseringensystemen is een aantal onkruidproblemen,
met name die met betrekking tot resistentie
zoals melganzevoet en zwarte nachtschade,
kleiner geworden. Andere onkruidproblemen
met minder gevoelige onkruiden zoals
hondspeterselie en driedelig tandzaad zijn
echter eerder toe- dan afgenomen, niet zo
zeer vanwege het onkruidbestrijdingssysteem op zich, maar vooral vanwege het eenzijdige middelenverbruik in het nauwe bouwplan. Intabel 28staat voor enkele probleemonkruiden weergegeven welke component
zeker in een lage- doseringencombinatie
moetwordenopgenomen.

Tabel27.Mate(%)waarindedoseringineenlage-doseringensysteemverhoogdkanworden.
stadiumbieten
kiembladstadium
tweebladstadium
vierbladstadium
48

matevanverhoging(%)
0
50
100

Tabel28. Noodzakelijkemiddelenterbestrijdingvanprobleemonkruiden.
probleemonkruid

noodzakelijk middel

papegaaiekruid enandere
Amaranthussoorten

desmedifamdus Betanal Progress

hondspeterselie

metamitron

bingelkruid

chloridazon

driedelig tandzaad

triallaat

zwarte nachtschade

metamitron

De bestrijding van deze probleemonkruiden
metdegenoemde middelen isnietaltijdeven
effectief.Voor eenbetere bestrijding moetde
hoop gevestigd worden op de ontwikkeling
van nieuweactievestoffen.

Duurzame onkruidbestrijdingsstrategieanno 1993
Op een vrij groot aantal bedrijven is de laat-

ste jaren ervaring opgedaan met geïntegreerde systemen van onkruidbestrijding.
Hierbij isnaast detoepassing van lagedoseringen als rijenbespuiting (gemiddeld 4 keer)
ookdeschoffelmachine veelvuldiger dannormaal ingezet (gemiddeld 2,7 keer). De toepassing van bodemherbiciden bij het zaaien
isdaarbij tot een absoluut minimum teruggebracht. Voor dalgrond wordt 5 keer een lagedoseringensysteem toegepast met de rijenspuit en3 keergeschoffeld,waarvan de laatstekeeraanaardend.

Afb.6. Insuikerbiet kanop herbiciden bespaardworden door deze metbehulpvaneenrijenspuitalleenopderijtoetedienen.
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Tabel29.Matevanplantwegval opdeproefvelden vanhet PAGV in 1992en 1993(in %).
1992

jaar:
instelling:

1993

zwaar

licht

zwaar

licht

stadium
bieten

rijsnelheid
(km/uur)

2-4 blad

2
4
6
8
10

30
22
40
19
20

6
5
2
7
5

7
13
14
23
20

1
4
8
4
4

4-6 blad

2
4
6
8
10

9
8
13
13
13

4
0
3
0
5

1
2
0
1
3

0
0
0
0
5

Hoehetkanworden
Momenteel vindt veel onderzoek plaats naar
demogelijkheden van eggen alsvolveldsonkruidbestrijdingsmaatregel. In onderzoek op
de OBS te Nagele werd in 1993 opverschillende gewasstadia van het lage-doseringensysteem overgestapt op eggen. Door te eggen ineenjonggewasstadium gingentotwel
85 % van de bieten verloren. De meest gevoelige periode voor het eggen is tijdens en
kort naopkomstvandebieten.
Op het PAGV-bedrijf werd in 1992 en 1993
de gevoeligheid van de biet voor eggen in
verschillende groeistadia vastgesteld. In
1992 werden de meeste bieten eruit geëgd
bij6 kmper uur bijeenzware instelling inhet
twee-totvierbladstadium. In1993hadde rijsnelheid nauwelijks enig effect op de mate
van plantwegval. De snelheid waarbij de
meestebietenverlorengingen,vieloverigens
niet altijd samen met de snelheid waarbij het
meeste onkruid bestreden werd. In beidejaren gaf de zwaarste instelling van de eg wel
de hoogste mate van plantwegval en waren
bieten in het twee- tot vierblad stadium gevoeliger dan bieten in het vier- tot zesblad
stadium (tabel29).
Twee maal eggen vanaf het 6 tot 8-bladstadiumvandebieten natwee lage-doseringenbespuitingen opdeOBS in 1993gaf eenver50

gelijkbaar bestrijdingsresultaat daneenvoortzetting van het lage-doseringensysteem.Eggenveroorzaakte op deze manier bovendien
nauwelijks plantwegval (ca.5 %).
Vanuit het oogpunt van erosiegevaar en om
redenvaneenmaximale aardappelopslagbestrijding is het niet raadzaam ineenjongstadium van de bieten te schoffelen. Dat betekentdat ineenvroegstadium ookgeen rijenbespuiting toegepast kan worden. Beide
gegevens en de goede ervaringen met lagedoseringensystemen leiden tot de volgende
(zij het wat premature) opzet, die invervolgonderzoekzichzelf nogverder moet gaanbewijzen:
- 2 maal lage doseringen volvelds, 2 maal
eggen en 1 maal aanaardend schoffelen
of,
- op minder onkruidrijke gronden: 2 maal
lagedoseringenvolvelds en2 maaleggen.
Daarwaar heterosiegevaar enaardappelopslag geen rolspelen kan hetvolvelds spuiten
vervangen worden door rijenspuiten en
schoffelen.
Door genoemde opzet wordt de inzet van
chemische middelen sterk gereduceerd en
vervangendooreenmechanischeonkruidbestrijding. Hiermee wordt invulling gegeven
aandedrie hoofdlijnen vanhetMJPG:
- minderverbruikvanchemische middelen;

- verminderde afhankelijkheid vandechemi- Tot slot kan de verwachting uitgesproken
sehebestrijdingsmiddelen;
worden dat de afstemming van de samen- door minder toepassingen en minder ver- stelling van de middelencombinaties op de
bruik een verlaging van de emissie naar aanwezige onkruidsoorten verfijnd zal worhet milieu.
den.Daarentegenzalookdeprijsvandeverschillende componenten een belangrijkere
Inde naastetoekomst zal hetverbruik (uitge- rol gaan spelen. Zo zal een zeer lage prijs
drukt inkgactievestof perhectare) endemi- van een fenmedifamformulering er toe kunlieubelasting door bepaalde bestrijdingsmid- nen leiden dat de dosering van deze fenmedelen wellicht nog extra af kunnen nemen difamineencombinatieverhoogd,endievan
doordeontwikkelingvannieuweactievestof- een of meer andere componenten verlaagd
fenen nieuweformuleringen.
wordt.

51

Onkruidbestrijding insnijmaïs
D.A. van der Schans, P.M.T.M. Geelen en
D.T. Baumann

Inleiding
De chemische bestrijding van onkruiden in
maïs is eenvoudig, goedkoop en effectief.
Perhectare maïsligthetverbruikvanherbiciden met 4,5 kg/ha werkzame stof bijna 50%
hoger dan gemiddeld over de andere akkerbouwgewassen. De belangrijkste problemen
bijeennietselectievetoepassingvanherbiciden zoalsjaren inde maïsteelt praktijk isgeweest, zijn naast de emissie naar het milieu,
het zich uitbreiden van resistente onkruidsoorten en resistente planten binnen een
soort. Bovendienzalernaarverwachting een
groot aantal middelen die in maïs worden
toegepast worden verboden (o.a. atrazin,
bentazon, metolachloor en pyridaat). Hoewel
ooknieuwemiddelenhunintrededoen,wordt
de basis voor eenchemische bestrijding dan
mogelijk smaller. Er zal dus selectiever met
een eventueel beperkt assortiment herbicidenmoetenwordenomgesprongen.
De nadelen van de huidige onkruidbestrijdingspraktijk maken het nodig deze zeer kritischonderde loepte nemenende mogelijkheden van alternatieve systemen te onderzoeken en zo mogelijk inteeltmaatregelente
integreren.

Onderzoek
Indeperiodevan 1989toten met 1992werd
opeenvijftallocatiesonderzoekgedaan naar
de mogelijkheden van verschillende onkruidbestrijdingsystemen in de maïsteelt. Op drie
zandlocaties (Cranendonck, HeinoenVredepeel), op een lösslocatie (Wijnandsrade) en
op een locatie op zavelgrond (Lelystad) werden verschillende systemen met elkaar ver-
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geleken.Opdeproefvelden kwamenvoornamelijk eenjarige zaadonkruiden voor. De effecten moeten dan ook tegen deze achtergrondwordenbeschouwd.
De behandelingen werden in viervoud uitgevoerd op velden van zes meter breed met
een lengte van 15 meter. Onkruidtellingen
werdenvlak nahetsluitenvan hetgewasgedaan op een oppervlakte vantwee maal een
strekkende meter tussen twee maïsrijen of
twee maal twee meter bij een lage onkruiddruk. De effecten op de onkruidonderdrukkingende maïsopbrengstwerdengemeten.
Opde meeste proefvelden werdentervergelijking velden zonder bestrijding en velden
met de gangbare chemische onkruidbestrijding meegenomen. Van elk proefveld werd
het effect op de onkruidbestrijding uitgedrukt
als:
100 - [(aantal onkruiden bij behandeling /
aantalonkruiden zonder behandeling) X100]
= bestrijdingspercentage.
Ineen aantal proeven werd naast het aantal
onkruiden ookde hoeveelheid drogestof van
deonkruiden bepaald.Hiermee ishetbestrijdingspercentage van de onkruidmassa berekend.
Deopzet van de proeven isover dejaren en
de locaties niet steeds dezelfde geweest. In
1990en 1991issteedsdevariant welen niet
voor-opkomst eggen meegenomen bij verschillende onkruidbestrijdingsystemennaopkomst. In 1992 is dit niet meer gedaan en is
voor-opkomst eggen standaard met alle mechanischeobjecten meegenomen.Bijdeverschillende na-opkomst-bewerkingen is onderscheid gemaakt tussen eggen, schoffelen
met aanaarden, schoffelen met rijenspuiten
en frezen of borstelen. Ook zijn systemen
waarbij bovengenoemde bewerkingen werdengecombineerd, onderzocht.

Resultatenopzandgrond
Indit hoofdstuk worden de resultaten van de
veldexperimenten in Vredepeel 1990 en
1991 en Heino en Cranendonck 1990, 1991
en 1992 behandeld.Op de proefvelden werd
steeds een aantal onkruidbestrijdingssystemen vergeleken. Bij de verschillende systemen werd onderscheid gemaakt in wel en
geen egbewerkingen voor opkomst. Na opkomst zijn er steeds combinaties van bewerkingen uitgevoerd zoals verschillende frequenties van eggen, combinaties van eggen
mettussen-rij-bewerkingen enalleentussenrij-bewerkingen met aanaarden of rijenspuiten.
Voor-opkomsteggen
In 1990en 1991iseropde locatiesCranendonck, Heino en Vredepeel steeds incombinatie met elk na-opkomst-systeem, voor opkomstwelennietgeëgd.In1992werdwelen
niet eggenvoor opkomst alleen bijdechemischevariant meegenomen.
Voor-opkomst eggen kostte ineenaantalgevallen planten. Dit was het geval als de egdiepte de zaaidiepte benaderde of overschreed en het kiemende zaad door de egtanden werd geraakt. De egbewerking werd
in 1990en 1991dwars opdezaairichting uitgevoerd. Doordezaaisporen bleek hetmoeilijkde egdiepte constant te houden. In Heino
gingdoor eggen in 199020%vande planten
verloren, doordat er ondiep was gezaaid. In

andere proeven was de uitdunning veel geringer of afwezig. Gemiddeld werd er voor
opkomst twee maal geëgd en de maïs werd
daardoor met 5% gedund. Door het voor-opkomst eggen konden alle onkruiden goed
worden bestreden zodat de velden bij opkomst schoon waren. De effecten van voor
opkomst eggen op de opbrengst kwamen
sporadisch voor en waren klein (tabel 30).
Het plantgetal lag steeds rond de 10planten
perm 2 .
De effecten van voor-opkomst eggen op de
onkruidbezetting zijnmoeilijktemeten omdat
het uiteindelijk een gecombineerd effect is
van een bestrijding van vroeg kiemende onkruiden en betere kansen voor later kiemende onkruiden, die dan weer bestreden
moeten worden. Op een aantal proefvelden
was duidelijkteziendat met namevroeggekiemende melde-planten goed bestreden
werden en dat hun plaats later werd ingenomendooranderesoortenzoalszwarte nachtschade,perzikkruid.
Voor-opkomst eggen in combinatie met een
mechanischebestrijding nadeopkomstbetekende nietaltijddatonkruiden ook beter werden bestreden. Voor-opkomst eggen betekende echter wel eenschonere uitgangssituatie op het moment van opkomst. Hierdoor
konden de eerste na-opkomst bewerkingen
wat langerworden uitgesteld en behoefde er
niet op zeer kleine maïsplanten te worden
geëgd of te worden aangeaard. Bovendien

Tabel30. Opbrengstenvansnijmaïs(ton/ha)bijwelennietvooropkomsteggenincombinatiemeteen
volveldsbespuiting.
plaats

jaar

eggenvoor
opkomst
+ volvelds
chemisch

alleen
volvelds
chemisch

Vredepeel
Vredepeel
Cranendonck
Cranendonck
Heino
Heino

1990
1991
1991
1992
1991
1992

17,4
15,6
15,7
14,5
10,0
14,5

17,6
14,8
15,8
14,6
10,0
14,8

14,6

14,6

gemiddeld
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werd de ligging van het veld door de eerste
egbewerkinggelijkmatiger,watde effectiviteit
van een volgende egbewerking ten goede
kankomen.
Eggennaopkomst
Eggen is uit kostenoogpunt een aantrekkelijke techniek om onkruiden te bestrijden. In
alle proeven is het systeem van zolang mogelijkeggendanook meegenomen,somsals
enige bestrijdingstechniek soms aangevuld
met een tussen-rij-bewerking vlak voor het
sluitenvanhetgewas.
Het voordeel van eggen is dat het hele veld
wordt bewerkt zodat ook in de gewasrij de
onkruiden worden bestreden. Het nadeel is
dat alleen kleine onkruiden bestreden kunnenworden endat het gewas bijelke bewerking "geraakt" wordt. De bewerking moet
vaak worden herhaald en kan doorgaan tot
het gewas circa 35 cm hoog is. Het gewas is
dan nog niet gesloten. Onkruiden die aan
eerdere bewerkingen ontsnapt zijn hebben
dekanszichdaarnaalsnogteontwikkelenen
kunnen door concurrentie schade veroorzaken.
Gemiddeld is er in de proeven vijf maal een
na-opkomst bewerking metdeeguitgevoerd.
Ineenaantal proeven isgeprobeerd het aantal bewerkingen te beperken. Uit tabel 31
blijkt dat er gemiddeld een negatieve invloed

is van alleen eggen op de opbrengst. Dit
komtvooraltot uiting alserzowelvóór alsna
opkomst wordt geëgd. Van de acht proefveldentreedt dit effect twee keer insterke mate
en statistisch betrouwbaar op. In deze twee
proeven (Heino 1990 en 1991) werd de
schadeveroorzaakt dooreentegeringezaaidiepte waardoor al bij voor-opkomst eggen
schade werd aangericht die door de na-opkomst bewerking werd vergroot. De schade
op twee andere proefvelden is veel geringer
en statistisch niet betrouwbaar. Waarschijnlijk werd ze veroorzaakt door concurrentie
door onkruiden die nietbestredenwaren.
Hetaantal bewerkingen isvrijgroot. Erisdan
ook een risico van beschadiging van het gewas, waardoor groeiremming kan ontstaan.
Uit bovenstaande tabel blijkt echter geenenkel verband tussen het aantal bewerkingen
en de opbrengst. Ineen aantal proeven iser
nog gekeken naar de mogelijkheid van het
aantal bewerkingen te beperken. Dit is gedaan door bewerkingen achterwege te laten
als het gewas nog klein en kwetsbaar is
(Heino en Cranendonck 1992). In Cranendonck veroorzaakte het achterwege laten
van een bewerking vanaf opkomst tot het
drie-bladstadium een lagere opbrengst en
veel meeronkruid.
Naast de opbrengst is het van belang teweten in welke mate de onkruiden worden bestreden. Nadat in 1990bleekdat hetwaarge-

Tabel31. Drogestofopbrengsten vansnijmaïs (ton/ha) bij na-opkomst eggenwelof niet incombinatie
metvoor-opkomsteggenendeopbrengstenbijvolveldschemischebestrijding.
plaats

jaar

Heino

1990
1991
1992
1990
1991
1992
1990
1991

Cr'donck
Vredepeel
gemiddeld
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aantal
bewerkingen
voor
na
opk.
opk.

droge-stofopbrengsten
alleen
voor en
volvelds
na
na
chemisch
opkomst
opkomst

1
2
3
2
2
2
1
2

3
6
4
2
4
5
8
8

16,4
9,2

17,0
14,9

14,5
8,2
13,8
15,9
15,7
14,1
16,0
14,7

17,8
10,0
14,8
13,7
15,8
14,6
17,6
14,8

2

5

14,7

14,1

14,9

16,1
14,7

Tabel32. Bestrijdingspercentages van onkruid in aantal en in biomassa (tussen haakjes) bij een onkruidbestrijding door dewiedegtenopzichtevan hetaantalonkruiden bijonbehandeld.
jlaats

jaar

aantal
bewerkingen
voor
opk.

Heino
Dr'donck
i/redepeel

1990
1991
1992
1990
1991
1992
1990
1991

gemiddeld

alleen
na
opkomst

na
opk.

46
86 (78)

vooren
na
opkomst

volvelds
chemisch

72
98
100
70
98
98
96
93

1
2
3
2
2
2
1
2

3
6
4
2
4
5
8
8

100
94

24
89
49
38
67
69
100
90

2

5

72

66

43
63 (64)

(80)
(70)
(65)
(90)

(94)
(100)
(100)
(100)
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:
relatief tenopzichtevanchemische bestrijding enbestrijTabel33. [ Drogestofopbrengsten
)rogestofc ipbrengsteinvansnijmaïs
dingspercentages van het aantal onkruiden en (tussen haakjes) de biomassa ervan bij herhaaldeggenenbij herhaaldeggengevolgddoor schoffelen offrezen.
Dlaats

jaar

Heino

1991
1991
1992
1991
1991
1992
1991*

ïr'donck
Vredepeel
gemiddeld

reductie
aantal
egbewerk.

opbrengsten maïs
tussen-rij-bew.
zonder
met

2
2
3
0
0
2
2

83
92
93
99
92
97
100

96
102
100

1,4

94

98

97
93
101
99

bestrijding onkruiden
tussen-rij-bewerking.
zonder
met
86
89
49
63
63
69
92

(79)
(80)
(70)
(65)
(64)
(90)

73 (71)

96
96
78
91
62
90
98

(94)
(97)
(99)
(93)
(93)
(98)

87 (96)

*InVredepeel 1991werden ertwee inplaatsvanééntussen-rij-bewerking(en) uitgevoerd.
nomen aantal onkruidplanten een enigszins
vertekend beeld konden geven van de werkelijke onkruidconcurrentie, werd in een aantal proeven ook de hoeveelheid droge stof
van de onkruiden bepaald. Uit de vier proeven waar de biomassa van de onkruiden
werd bepaald bleek dat het bestrijdingspercentage door enkel eggen circa 80% bedraagt. Dit betekent dat er in situaties met
een zware onkruiddruk toch nog veel onkruid
blijft staan. Ook blijkt dat het mogelijk is door
zeer frequent eggen op Vredepeel in 1990
alle onkruiden te bestrijden. Indat geval moe-

ten weersomstandigheden steeds geschikt
zijn om te eggen als er onkruiden kiemen.
Tussen-rij-bewerkingen
Het probleem van een onvoldoende bestrijding bij eggen wordt veroorzaakt doordat al
vroeg met eggen moet worden gestopt. De
resterende onkruiden kunnen zich dan nog
ontwikkelen. Dit bezwaar kan worden ondervangen door vlak voor het sluiten van het gewas één maal een tussen-rij-bewerking met
schoffel, strokenborstel of rijenfrees uit te
voeren. Als de afhankelijkheid van de wiedeg
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Afb.7a. Onkruidindemaïskangoedbestredenwordendoorteeggen(a)en
aanaardendteschoffelen(b).

Afb.7b.
kleiner wordt doordat er toch standaard een
ander werktuig in het systeem wordt toegepast, kan het aantal bewerkingen met de eg
wordenverminderd.Ditisintabel33weergegeven als reductie van het aantal egbewerkingen.
Indeproeven isditsysteemeenaantal keren
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opgenomen geweest. Door hetopnemenvan
een late bewerking tussen de gewasrijen
konden éénof meerdere late egbewerkingen
achterwege blijven. Uit kostenoogpunt is dit
ook gewenst omdat schoffelen 2,5 keer zo
duur is als eggen. Uit tabel 33 blijkt duidelijk
dat door een aantal late egbewerkingen te

vervangen door schoffelen of frezen de onkruiden beter worden bestreden. Dit leidt tot
hogereopbrengsten. Dehogere opbrengsten
kunnen het gevolg zijn van minder concurrentie door de onkruiden en van minder beschadiging door eggen ineenhooggewas.
Aanaardend schoffelen
De ruime rijafstand waarbij maïs wordt verbouwd biedt uitstekende mogelijkheden het
gewas te schoffelen. Onkruiden inde rij kunnen dan worden bestreden door ze met
grond te bedekken. Als de maïsplanten nog
kleinzijn isaanaarden riskant,want demaïsplanten worden dan makkelijk met grond bedekt. Fors aanaarden is pas mogelijk na het
drie-bladstadium van de maïs. Duurt de periode van opkomst tot en met het drie-bladstadium lang door lagetemperaturen en ontwikkelen de onkruiden zich wel goed, dan
kunnenzedoor aanaarden niet effectief worden bestreden. Door voor-opkomst te eggen
kan worden voorkomen dat onkruiden te
hoog worden om door aanaarden te worden
bestreden.
Opvallend bij de cijfers in tabel 34 zijn de
hogebestrijdingspercentages diemetditsysteem konden worden bereikt. Vooral de cijfers tussen haakjes (die de bestrijding uitge-

drukt in gewicht van de onkruiden weergeven) zijn daar een goede illustratie van. Ook
zijn de opbrengsten in de meeste gevallen
niet betrouwbaar lager dan bij een volvelds
chemische bestrijding. In Heino in 1990 en
1991veroorzaakte eggen metschoffelen wel
een betrouwbaar lagere opbrengst dan de
chemische referentie. De schade werd veroorzaakt door het eggen voor opkomst ten
gevolge van ondiep zaaien en de onvoldoende bestrijding van onkruiden in de rij bij
het object waar voor opkomst niet of onvoldoende langwerdgeëgd.
Rijbespuiting entussen-rij-bewerking
Onkruidbestrijding inderijkanproblemengevenbijeenvolledig mechanischsysteem.Als
de weersomstandigheden de mechanische
onkruidbestrijding bemoeilijken, kunnen grotere onkruiden tussen rijen altijd door
schoffelen of rijenfrezen worden bestreden,
maar grotere onkruiden in de rijzijn dan niet
meertebestrijden.
Een rijenbespuiting kan dan een goede methode zijn, terwijl er toch maar een beperkte
hoeveelheid middel wordt toegepast. Op de
meeste proefvelden is daarom een variant
met rijenspuiten en een tussen-rij-bewerking
opgenomen.

Tabel34. Droge-stofopbrengsten vansnijmaïs relatief t.o.v.chemische bestrijding en hetbestrijdingspercentagevanhetaantalonkruidenendebiomassa(tussenhaakjes)bijschoffelenmetaanaardenwelennietgecombineerdmetvoor-opkomsteggen.
plaats

jaar

aantal
bewerkingen
eg

Heino

Cr'donck

Vredepeel

gemiddeld

1990
1991
1992
1992
1990
1991
1992
1992
1990
1991

schof

maïsopbrengsten
vooropkomsteggen
zonder
met

2
3
5
2
2
2
5
1
2

3
3
2
2
2
4
2
2
4
3

109
93
94
93

87
86
101
100
111
101
95
101
92
100

2,5

2,7

94

97

1

97

79

onkruidbestrijding
vooropkomsteggen
zonder
meit
61
81 (56)

94
63

58
91
83
78
52
67
66
43
97
96

70

73

66
57 (60)

(76)
(99)
(99)
(86)
(91)
(98)

57

Tabel 35. Drogestofopbrengsten van snijmaïs relatief t.o.v. chemische bestrijding en het bestrijdingspercentage van het aantal onkruiden en de biomassa (tussen haakjes) bij rijenspuiten met
schoffelen offrezen,welennietgecombineerd metvoor-opkomst eggen.
plaats

jaar

aantal
bewerkingen
rijsp.
eg

Heino

1990
1991
1992
1992
1990
1991
1992
1992
1990
1991

1
2
3
5
2
2
2
5
1
2

3

3
1

101
102

92
86
96
100
112
96
92
101
95
101

2,8

1,4

97

97

Cr'donck

Vredepeel
gemiddeld

96
70
119
96

Ook bij rijenspuiten en een tussen-rij-bewerkingblijktdatvooropkomst eggeneen betere
onkruidbestrijding geeft danwanneer ditachterwege wordt gelaten (tabel 35). Gemiddeld
wordendeopbrengstendoorenkelevoor-opkomstbewerkingen niet beïnvloed. Er traden
wel significant lagere opbrengsten op op een
aantal proefvelden, te weten Heino 1990 in
combinatie met voor opkomst eggen. In het
voorgaande is reeds toegelicht dat dit te wijten was aan het grote plantverlies. Ook in
1991 was er op het proefveld duidelijk zichtbare schade en langdurige groeiremming na
het rijenspuiten. Dit werd waarschijnlijk veroorzaakt door een combinatie middel (LADDOK+olie) ende lagetemperaturen ten tijde
vanhetspuiten.

Resultaten op lutumhoudendegronden
Evenals op de zandlocaties zijn de proefvelden ook op zware lössgrond en zavelgrond
aangelegd, te weten op ROC Wijnandsrade
enophetPAGV-proefbedrijf teLelystad.
Voor-opkomsteggen
Op vier proefvelden is een vergelijking gemaakt tussen wel en niet voor opkomst eg58

maïsopbrengsten
vooropkc >msteggen
zonder
met

onkruidbestrijding
vooropkc msteggen
met
zonder
60
84 (92)
50
35 (81)
97
88
69

71
88 (97)
89 (99)
92 (99)
61
69 (93)
100(100)
100(100)
98
97
87

genzonder na-opkomst bewerking.
Uit de resultaten van de vier proeven (tabel
36) blijktdatvoor opkomst eggengeennegatieve gevolgen heeft voor de opbrengst. De
opbrengsten werden op een aantal proefvelden zelfs positief beïnvloed. Vooral daar
waar verslemping optrad,verbeterde eggen
de opkomst. Doordat eggen de bovengrond
loshield warmde de grond sneller op, waardoor hetgewaszichsneller ontwikkelde.
Eggennaopkomst
Evenals op de zandlocaties is eggen na opkomst ook op de klei en lösslocatie in alle
proeven meegenomen. De vergelijking voor
en naopkomst eggen metalleen naopkomst
eggen isslechtsindrie proevenopgenomen.
Gemiddeld veroorzaakte eggen op kleigrond
geen lagere opbrengsten (tabel 37). Toch
werdopdekleigronden hetplantgetal sterker
beïnvloed door naopkomst eggen danopde
zandproefvelden. Op de locatie lelystad gingen in 1990,en 1992 respectievelijk 18% en
8% van de planten verloren door eggen. In
1990 in Wijnandsrade was dit zelfs 21%. In
1991 en 1992 bedroeg het dunningspercentagedoor eggen respectievelijk 3%en9%.
Op kleigronden speelde de structuur van de
bovengrond een belangrijke rol bij het effect
van eggen op onkruid en gewas. Een grof

Tabel36. Opbrengstenvansnijmaïs(tondrogestof/ha) bijwelennietvooropkomsteggenincombinatiemeteenvolveldsbespuitinginsnijmaïsoplutumhoudendegrond.
plaats

jaar

Wijnandsrade
Lelystad

1990
1990*
1991
1992

gemiddeld

eggenvoor
opkomst
+volveIds
chemisch

alleen
volvelds
chemisch

13,7
15,0
14,9
20,1

12,7
14,1
15,6
19,7

15,9

15,5

opdit proefveldwasgeenchemischobjectopgenomen.Voor-opkomsteggenishiervergelekenmet
onbehandeld.Deonkruiddrukwasbijzonderlaagwaardooreroponbehandeldgeenopbrengstderving
ontstond.
kluiterige liggingvan de grond in Lelystad en
Wijnandsrade 1990vereiste een meeragressieve egbewerking om onkruiden voldoende
te bestrijden. Hierdoor ontstond een grotere
dunning. Een te fijn zaaibed heeft het voordeel van een meer effectieve onkruidbestrijding, maar heeft tevens het gevaar van verslemping.
Op de proefvelden op kleigrond, Lelystad,
was de onkruiddruk gering. De bestrijdingspercentages zijn uitgedrukt in aantallen onkruiden (tabel 38), omdat een biomassa-bepaling niet zinvol was door de geringe hoeveelheidonkruiden.Doorde lage onkruiddruk
op het proefveld in Lelystad,trad er zelfs op
de onbehandelde velden geen concurrentie

op door onkruiden. Ingeenvan de drie jaren
was de opbrengst van de onbehandelde veldenbetrouwbaar lagerdandievandechemische referentie.
In 1992 werd op Wijnandsrade met verschillende frequenties geëgd. In 1992 was twee
maal na-opkomst eggen voldoende om 96%
reductie in onkruidmassa te krijgen. In 1993
werd de proef opWijnandsrade weer aangelegd. Dit jaar was twee maal eggen na opkomst echter onvoldoende en gaf vier maal
eggen na opkomst een goed bestrijdingsresultaat. Voor een optimaal bestrijdingsresultaat door eggen moet de eg worden ingezet
wanneer de eerste kiemplanten verschijnen.
Deegfrequentie hangt dus af vande soorten

Tabel37. Drogestofopbrengsten vansnijmaïs (ton/ha) bij naopkomst eggenwelof niet incombinatie
metvoor-opkomsteggenendeopbrengstenbijvolveldschemischebestrijding.
plaats

jaar

W'rade

1990
1991
1992
1990*
1991
1992

Lelystad

gemiddeld (3proef)
gemiddeld (6proef)

aantal
bewerkingen

alleen
naopkomst

voor en
naopk.

volvelds
chemisch

3
2
5
4
2
2

11,7

11,8
13,3
16,1
15,1
15,0
20,1

12,7
13,1
15,9
15,0
15,6
19,7

13,9
15,2

14,4
15,3

3
3

14,2
14,7
13,5

Geenchemischereferentie.Onbehandeldmetzeerlageonkruiddrukalsreferentiegebruikt.
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Tabel38. Bestrijdingspercentages van hetaantalonkruiden bijeenonkruidbestrijding metdewiedegen
door eeni /olvelds chemische !behandeling tenopzichte van hetaantalonkruiden bijonbehandeld.
plaats

jaar

W'rade

1990
1991
1991
1992
1992
1992
1990
1992
1992

Lelystad

gemiddelcI

aantal
bewerkingen
voor
naopk.
1
1
2
1
1
1
1
2
1

alleen
naopkomst

3
2
2
1
2
4
4
3
4

50

1,2

3,1

64

bestrijdingspercentage
voor en
naopk.

volvelds
chemisch

65
75
91
76
96
99
55
81
92

96
98
98
100
100
100

81

99

100
100

* geenchemischobject
onkruiden en de weersomstandigheden. Bovendien moet bedacht worden dat in de
proefjaren de weersomstandigheden zeer
gunstig waren voor mechanische onkruidbestrijding waardoor het eggen steeds op tijd
konwordenuitgevoerd.

aantal proefvelden een lichte afnamevan het
aantal onkruiden. Op de objecten waar aansluitend op het eggen nog een tussen-rij-bewerking is uitgevoerd, is over het algemeen
eerder gestopt met eggen. De reductie van
het aantal egbewerkingen compenseert gedeeltelijk de hogere kosten vandetussen-rijbewerking.

Tussen-rij-bewerking
Een late bewerking met schoffel, frees of
strokenborstel tussen de gewasrijen kan laat
kiemende of aan voorgaande bewerkingen
ontsnapte onkruiden nogbestrijden.Zoals uit
tabel 39 blijkt gaf deze bewerking op een

De gevolgen voor de opbrengst van een extra bewerking zijnzeer geringen ingeenvan
de proeven statistisch betrouwbaar. De opbrengstenwijkenooknietbetrouwbaarafvan

Tabel39. Drogestofopbrengsten van snijmaïs relatief t.o.v. chemisch en bestrijdingspercentages van
hetaantalonkruiden bij herhaaldeggen enbijherhaald eggengevolgd doorschoffelen offrezen/borstelen.
plaats

jaar

W'rade

1991
1991"
1991
1991*
1992

Lelystad

gemiddelci

reductie
aantal
egbewerk.

opbrengste:nmaïs
tussen-rij--bew.
zonder
met

1
0
0
0
2

101
102
98
96
101

102
99
95
98
100

75
83

83
94

92

91

0,6

100

98

83

89

zonder eggenvoor opkomst
extraegbewerking +aanrollen grondvoor opkomst
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bestrijding onkruiden
tussen-rij-bewerking.
met
zonder

Tabel40. Drogestofopbrengsten van snijmaïs relatief t.o.v. chemische bestrijding en het bestrijdingspercentage van hetaantal onkruiden bijschoffelen met aanaarden welen niet gecombineerd
metvoor-opkomst eggen.

plaats

jaar

W'rade

1990
1991
1991*
1990
1991
1992

Lelystad

aantal

maïsopbrengsten
vooropkomst eggen
zonder
met

3
2
2
2
2
1

gemiddeld

106
97
97
100

onkruidbestrijding
voor opkomst eggen
zonder
met

103
107
111
106
95
104

73

104

75

59
93

85
85
95
61
89
98
86

natweemaalvooropkomsteggen+aanrollen
hetchemischesysteem.
Opdeproefvelden teWijnandsradewerdeen
betere bestrijding van onkruiden bereikt door
de tussen-rij-bewerking. In Lelystad 1992
werdditnietwaargenomen.
Aanaardend schoffelen
Ook op lutumhoudende gronden bleek onkruidbestrijding door eggen gevolgd door
schoffelen metaanaarden geenopbrengst te
kostenenredelijkeffectief tezijn.Dooreggen
na opkomst ontstond op lutumhoudende
grond geen schade aan het gewas. Het bestrijdend effect liet echter te wensen over.
Ookwaserbijeggennogalwatplantuitval.
Het vervangen van eggen na opkomst door
aanaardend schoffelen resulteerde in minder
plantuitval en een betere bestrijding. Verrassend is de tendens tot hogere opbrengsten
danopdechemische referentievelden.Uittabel 40 blijkt dat de opbrengsten bij na-opkomstalleenschoffelen ietshogerzijndanbij
na-opkomst eggen. Het plantgetal op de geschoffelde objecten was gemiddeld iets (4%)
lager danopdechemische referentie. Ditvarieerdetussen2%en6%. Het bestrijdend effect (uitgedrukt in aantallen onkruiden) was
hoger dan bij eggen. Schoffelen/aanaarden
in combinatie met voor-opkomst eggen gaf
eenietsbeterebestrijdingdanzondereggen.
Evenalsopzandgronden lijktditsysteemook
op kleigronden meer zekerheid te bieden.

Schoffelen is minder weergebonden daneggen en ook grotere onkruiden tussen de rij
kunnen worden bestreden. Mochten onkruiden in de gewasrij te groot worden dan kan
altijd worden uitgeweken naar een beperkte
inzetvan herbiciden met behulpvan de rijenspuit.
Rijenbespuiting met tussen-rij-bewerking
Het systeem van een beperkte toepassing
van herbiciden indevorm van een rijtoepassingwasopdemeesteproefvelden oplutumhoudende grond opgenomen. Deze bespuiting werd over het algemeen vroeg toegepast, in het 2-3 bladstadium van de maïs.
Laterwerdeenbewerking metdeschoffel,de
rijenfrees ofstrokenborstel uitgevoerd.
Wat betreft opbrengsten enbestrijding scoort
dit systeem even hoog als aanaardend
schoffelen (vergelijk tabel 40 en 41).Gemiddeld moet metditsysteem ietsvaker eenbewerkingwordenuitgevoerddanbij schoffelen
met aanaarden. In de proef is rijenspuiten
steeds losvan detussen-rij-bewerking uitgevoerd.
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Tabel41. Droge stofopbrengsten van snijmaïs relatief t.o.v. chemische bestrijding en het bestrijdingspercentage van het aantal onkruiden bij rijenspuiten(rs) met tussen-rij-bewerking(trb),
schoffelen offrezen,welennietgecombineerd metvoor-opkomst eggen.
plaats

jaar

W'rade

1990
1991
1991
1991
1992

Lelystad
gemiddeld

aantal
bewerkingen
rstrb

maii'sopbrengsten
voor opkomst eggen
zonder
met

2+1
1 +1
2+1
1+1
1 +1

106

1,5+1

104

102

103
106
101
95
99

onkruidbestrijding
vooropkomst eggen
zonder
met
85

88
89
98
97

100

*incombinatie metvoor opkomst rollen

Duurzame onkruidbestrijdingsstrategie
Uit de proefveldresultaten blijkt dat met mechanische middelen onkruiden in maïszodanigbestredenkunnenwordendatergeenopbrengstderving in het gewas ontstaat. De
strategie bij mechanische onkruidbestrijding
moet gericht zijn op het onderdrukken van
onkruiden ineenjongstadium.
Aan de basis van een mechanisch systeem
ligt het voor opkomst eggen. Uit de proeven
bleek dat bij voldoende diep zaaien dit geen
opbrengst hoefttekosten.
Volvelds eggen na opkomst kan onkruiden
effectief bestrijden, maar het is een riskant
systeem. Het iets te lang uitstellen van een
egbewerking kan tot gevolg hebben dat de
onkruiden te groot worden om nog door de
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wiedeg te worden bestreden. Gemiddeld is
hetbestrijdingspercentage tegering.
Aanvullen metschoffelen offrezentussende
gewasrijen verhoogt het effect, maar onkruideninde rijontsnappen dannog.
Na circa vier tot vijf keer eggen vanaf het
zaaien gevolgd door schoffelen met aanaardengeeft eenzeer goede bestrijding vanonkruidenmetbehoudvanopbrengst.Ookwerdengoede resultaten verkregen doorvanopkomst enkele malen te schoffelen met
aanaarden en minder lang door te gaan met
eggen.
Schoffelen met rijenspuiten is even effectief
als schoffelen met aanaarden, maar vraagt
om iets meer bewerkingen. Ditsysteem isalleenwenselijkalsdeonkruiden indegewasrij
te groot worden om door aanaarden te wordenbestreden.

Onkruidbestrijdinginwitlof
J. Jonkers (PAGV) en G.J.M. Schroën(IKCagv)

Inleiding
Een effectief en betrouwbaar onkruidbestrijdingssysteemisvangrootbelangvoor hettelenvanwitlofwortels vaneengoede kwaliteit.
Niet alleen de gewasproduktie kan door concurrentie verlaagd worden (Schnieders en
Lotz, 1993), ook de sortering kanverslechteren (Schnieders en Lotz, in prep.). De periode waarin de onkruidbestrijding essentieel
isvaltvooreenbelangrijk deeltussenzaaitot
en met het 4 e echte blad van de witlof. In
deze periode groeit het gewas zeer traag en
is de gevoeligheid voor onkruidconcurrentie
groot.
Hoeweleenaantalherbiciden beschikbaaris,
geeft onkruidbestrijding bijwitlof inde praktijk
toch problemen.Dezewordenvooreengroot
deelveroorzaakt doordat de meestetoegelaten herbiciden in witlof niet of matig werken
tegen composiet-onkruiden zoals kamille,
knopkruid, klein kruiskruid en melkdistel
(Anonymus, 1989).Vanuitdepraktijk worden
bovendien nogaleenswisselende resultaten
gemeld bij de inzet van de meest gebruikte
middelen. Dewerkingvan deze bodemherbicidenvalttegen wanneer ophet moment van
toepassing de bovenste centimeter van de
grond zeer droog is of wanneer er reeds gekiemdeonkruiden aanwezig zijn.
Hetonderzoek isdeafgelopenjaren dan ook
gericht geweest opverbetering of optimalisering van de onkruidbestrijding door het zoeken naar selectief toepasbare middelen met
een breder (ander) spectrum dan de tot nu
toe toegelaten middelen (bij voorkeur in een
lage-doseringssysteem). Verder werd onderzocht in hoeverre mechanische onkruidbestrijding een bijdrage kan leveren aan een
meer bedrijfszekere en duurzame bestrijding
vanhetonkruid inde witlof.

Materiaalenmethode
Gedurende de jaren 1972 tot en met 1992
werden meer dan 25 proeven in witlof in
nauwe samenwerking met de ROC's uitgevoerd op de lokaties Lelystad, Wieringerwerf/Zwaagdijk, Westmaas, Creil, Rolde en
Wijnandsrade. Tot 1990 betrof het voornamelijk proeven waarin gezocht werd naargeschikte herbiciden in volledige dosering of in
eenlagedoseringopkleinonkruid.
In het onderzoek opgenomen middelen warenonderandere:
momenteeltoegelaten (1993)
propyzamide
chloorprofam
carbeetamide
asulam
sethoxydim
momenteel niettoegelaten (1993)
propachloor
pyridaat
fenmedifam
chloridazon
ethofumesaat
metamitron
bentazon
Dekeuzevandeobjectenwerdbepaalddoor
informatie uit literatuur en gelijktijdig uitgevoerdscreeningsonderzoek waaruit middelen
met mogelijk enig perspectief voor toepassing in lage doseringen naar voren kwamen.
De keuze van de middelen en middelencombinaties gebeurde in overleg met betrokken
firma'sen Plantenziektekundige Dienst.
Met name de laatste jaren werd onderzocht
in hoeverre de chemische onkruidbestrijding
verminderd kan worden door de inzet van
mechanische bestrijding. In 1983 op Wieringerwerf (ruggen) en in 1992 op Westmaas
(ruggen) en op het PAGV (ruggen en vlak-
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velds) werden een volveldsbehandeling met
propyzamide, een volveldsbehandeling met
propyzamide plus schoffelen en een rijenbehandeling met propyzamide en schoffelen
vergeleken. In 1991 was op Wijnandsrade,
Westmaas en het PAGV eenvergelijk mogelijk tussen de volvelds- en de rijenbehandeling,beideaangevuld metschoffelen.
Voor meer uitvoerige informatie betreffende
de opzet van de proeven wordt verwezen
naardediverse ROC-verslagen.

Middelenonderzoek

allemiddelenonvoldoende opkamille.Onder
gunstige omstandigheden (vochtige grondbij
toepassing en enige neerslag daarna) bleek
propyzamide vaak nogenig effect op kamille
te nebben. De andere middelen vertoonden
geen werking op dit onkruid. Onder droge
omstandigheden bleek dat inwerken van het
middel inde grond een positief effect hadop
dewerking. Detoepassing van chloorprofam
gaf soms groeiremming en wegval van planten. Demiddelenchloorprofam,chloorprofam
+ carbeetamide en propyzamide mogen ook
na opkomst in het kiemplantstadium worden
toegepast. Deze toepassing moet als noodoplossing worden gezien, omdat de onkruidenalsneltegrootzijn (Schroën 1985).

Bij het middelenonderzoek waarbij de normale dosering van de toegelaten middelen
propyzamide, carbeetamide + chloorprofam
en chloorprofam werd gebruikt, werd gekeken naar de verschillen in bestrijdingseffecten op onkruiden onder verschillende omstandigheden. Onder ongunstige omstandigheden(drogegrondengeenneerslag kortna
toepassing) bleekdewerkingvandetoegelatenmiddelenweinigteverschillenenwerkten

Inhet beginvan detachtigerjarenwerdasulam opgenomen als toevoeging aan propyzamide en carbeetamide. Deze toevoeging
resulteerde in een betere bestrijding van de
composietonkruiden, met name van kamille.
Asulam veroorzaakte in enkele proeven vertakking van de witlofwortels. In aanvullend
kasonderzoek werdaangetoonddatdedosering van 2 IAsulox (asulam) per ha gevolgd
door 5 mm neerslag nog leidde tot een ac-

Resultaten

Afb.8. Indeproeveninwitlofbleekhetnietmogelijkomdeonkruidbestrijding
doortoepassingvanlagedoseringennaopkomstteverbeterenzonder
gewasschade.
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Tabel 42. Het effect van een aantal herbiciden in lage doseringen op onkruid en witlof inWestmaas in
1990.
behandeling
middel

voor opkomst
dosering/ha

opzeerjong onkruid
middel*
dosering/ha

cijfer**
onkruid

gewas

propyzamide

3,0

-

-

5,0

carbeetamide,
chloorprofam

7+1,5

-

-

4,3

carbeetamide,
asulam,
chloorprofam

4+2+2

-

-

4,3

propyzamide,
asulam,
carbeetamide

1+2+3

-

-

5,0

propyzamide

1,5

fenmedifam,
ethofumesaat,
Exell

0,5+0,5+0,5

6,7

fenmedifam,
metamitron,
Exell

0,5+0,5+0,5

7,7

1,3

asulam, Exell

0,5+0,5

6,0

4,3

fenmedifam,
ethofumesaat,
Exell

0,5+0,5+0,5

7,0

1,7

fenmedifam,
metamitron,
Exell

0,5+0,5+0,5

7,0

2,3

asulam, Exell

0,5+0,5

5,3

4,7

fenmedifam,
ethofumesaat

0,5+0,5

5,3

2,7

fenmedifam,
metamitron

0,5+0,5

8,0

1,0

asulam

0,5

5,3

5,0

propyzamide

propyzamide

1,5

1,5

7,3

7,3

7,3

7,3

1,3

* Aldeze middelen zijn niettoegelaten.
** Hogecijfersduidenopeengoedeonkruidbestrijding respectievelijk eengoedegewasstandop4juli.
ceptabele werking van asulam zonder een
wezenlijke toename van het aantal vertakte
wortels (Jonkers, 1986). Het middel asulam
toegepast op onkruidvrije grond direct na
zaai, is inmiddels toegelaten in witlof.
Vervolgens werd onderzocht of andere herbi-

ciden en herbicidencombinaties bij toepassing in lage doseringen mogelijkheden konden bieden. De nieuwe combinaties waarmee in de eerste screeningsproeven wel
hoopvolle resultaten werden verkregen, bleken later (o.a. proef in 1990, tabel 42) wat de
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-ff: '*£ 1
Afb.9. Onkruid aan de zijkanten van de ruggen kan met behulp van hoekschoffelsbestredenworden.

onkruidbestrijding betreft wel een verbetering, maar waren vaak dodelijk voor het gewas (tabel 42). Ook de toepassing van asulam in lage doseringen over het gewas (niet
toegelaten) vertoonde veel gewasremming
engeelverkleuring.
Deuitverschillende proevenverkregenresultatenlatenziendathettot nutoenognietmogelijk is met toepassing van lage doseringen
de onkruidbestrijding te verbeteren zonder
gewasschade.
Mechanische/chemische onkruidbestrijding
Tenslotte werdendemogelijkheden voor een
mechanische bestrijding vanonkruid inwitlof
onderzocht. Daar dejonge,vlak opde grond
liggende witlofplantjes erg gevoelig zijn voor
bedekking metgrond,iseggenenaanaarden
in een jong gewas niet mogelijk. Door de rijenafstand vanwitlof (50cmvlakveldsteelt en
50 of 75 cm bij deteelt op ruggen) is het wel
goed mogelijk om mechanische onkruidbestrijding tussen de rijen toe te passen. Deze
mogelijkheden werden verder vergroot door
de komst van speciale hoekschoffel-apparatuur die kanworden ingezet bijde op ruggen
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geteelde witlof. Het voordeel van een hoekschoffel is dat men bij een goede afstelling
van de machine reeds in een zeer jong stadium van het gewas dicht langs de gewasrij
kan schoffelen, terwijl de schoffeldiepte van
± 1 cmdankzijdeophanging ineenparallellogram goed uitvoerbaar is. De afgeschraapte
grond wordt door de aanaardschoffels weer
omhoog gebracht.
De gebogen schoffels hebben minder instelmogelijkheden, terwijl een iets afwijkende
rugvorm minder goed is te volgen door de
schoffel. Alleen bij groter onkruid heeft deze
schoffel de voorkeur, omdat het risico van
verstopping (opstropen) dan kleiner is. Mechanische bestrijding met behulp van schoffels bleekal mogelijk kort naopkomst vande
witlof. Daarbij werd wel gebruik gemaakt van
beschermschijven om te voorkomen dat
grond op de net gekiemde witlofplantjes
komt. Bij droge weersomstandigheden en
eengoede afstelling vande machine werden
ookdeprobleemonkruiden tussende rijgoed
bestreden. Bij een tijdige aanvang van het
schoffelen was het niet noodzakelijk om propyzamide volvelds te verspuiten (tabel 43 en
ervaringen indeexperimenten in 1991).

Tabel43. Aantal niet bestreden onkruiden per 10m 2 naverschillende onkruidbestrijdingsstrategieën in
dewitlof.

paraquat kortvoor opkomst:
bij noodzaak

nee

ja

Westmaas
1992
ja

volvelds propyzamide
volvelds propyzamide met schoffelen
rijenbespuiting propyzamide met schoffelen

126
53
34

35
13
10

29
16
24

behandeling

Wieringerwerf
1983

PAGV1992
vlakrugveld •
gen
ja
ja
55
9
10

17
4
8

Tabel44. Aantal niet bestreden composiet-onkruiden per 10 m 2 na verschillende onkruidbestrijdingsstrategieën indewitlof.
behandeling
paraquat kortvoor opkomst
bij noodzaak:

nee

ja

Westmaas
1992
ja

volvelds propyzamide
volvelds propyzamide met schoffelen
rijenbespuiting propyzamide met schoffelen

15,0
11,3
5,6

3,8
1,3
0

4,2
0,7
0,4

Het bestrijdingsresultaat op m.n. composietachtige probleemonkruiden door een rijenbespuiting aangevuld metschoffelen wassignificant beter dan het resultaat naeen volvelds
toedieningvanpropyzamide (tabel44).
Indrie experimenten werden de witlofpennen
na het rooien gesorteerd. In twee van deze
experimenten traden geen significante opbrengsteffecten op. Bij de ruggenteelt op het
PAGV in 1992wasdeopbrengst aan pennen
met een diameter groter dan 3 cm na
schoffelen meerdan 10%beterdanwanneer
schoffelen achterwege werdgelaten.
De ruggen worden meestal ruim voor het
zaaien klaargemaakt, zodat ze kunnen bezakken. De voor de opkomst van het gewas
opgekomen onkruiden kunnen dan bestreden worden met de contactmiddelen: paraquat, diquat of glufosinaat ammonium. Dit
bleek essentieel te zijn voor een goede bestrijding (Wieringerwerf 1983, tabel 43 en
44). Uit het onderzoek kwam verder naarvorendat opde rug meestal minder (probleem)

Wieringerwerf
1983

PAGV
1992
ruggen
ja

0,7
0,0
0,0

onkruiden staan dan tussen de ruggen.
Waarschijnlijk ligt de oorzaak hiervan in het
feit dat bij hetzaaien meestal eendun laagje
grondwordt afgeschoven endatdegrondop
de rug sneller opdroogt zodat minder onkruidzaden kunnen kiemen. Bij de teelt op
vlakveld (alleen op lichte gronden) en 50 cm
ruggen is mechanische onkruidbestrijding
optimaal inzetbaar doordat dicht langsdegewasrij geschoffeld kan worden. Bij de 75 cm
rug werden twee rijen per rug gezaaid.
Schoffelen tussen deze rijen is daardoor uitgesloten waardoor meer handwerk noodzakelijkwerd.

Duurzame onkruidbestrijdingsstrategie
Zowel bij de teelt van witlof op ruggen als bij
devlakveldsteelt kan hetgebruik vanherbicidengereduceerdwordendoordezealleenop
de bovenzijde van de ruggen toe te dienen.
Door vervolgens tijdig te schoffelen, worden
67

de in de witlof problemen veroorzakende
composietonkruiden tussen de rijen effectief
bestreden. Tijdig betekent hier dat het onkruidinhetkiemplantstadiumtothet2-echtebladstadiummoetzijn, bijvoorkeur ineenperiodevan droog weer met een schoffeldiepte
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van 1 cm. Bij klein onkruid is de benodigde
droge periode minimaal, soms zijn enkele
uren voldoende. Indien bij zaai reeds onkruidplanten bovenstaan zal bij rijenbespuiting aan het bodemherbicide een contactherbicide moetenwordentoegevoegd.

Bedrijfseconomische beoordeling van onkruidbestrijdingsstrategieën
A.T. Krikke,A.Bos

Inleiding
Bij de beoordeling en vergelijking van onkruidbestrijdingsstrategieën voor de praktijk
spelen bedrijfseconomische aspecten een
belangrijke rol.Een ondernemer ineen praktische bedrijfssituatie zal gestimuleerd worden zijn onkruidbestrijdingsstrategie te wijzigen, alshetuiteindelijke bedrijfseconomische
resultaat vaneen hoofdzakelijk mechanische
onkruidbestrijding beter is dan de huidige
praktijkstrategie.
Bij de gepresenteerde meer duurzame onkruidbestrijdingsstrategieën verschuift het
accent van chemische naar meer mechanische onkruidbestrijding. Dit leidt tot een besparing op de kosten voor onkruidbestrijdingsmiddelen, maar in sommige gevallen
kanook reductie optredenvandefysiekegewasopbrengst. Tegenover de verbetering
van de gewassaldo's staan hogere jaarkostenvoor mechanisatie doordat extrawerktuigen en machines moeten worden aangeschaft. Maardekosten kunnenbeheerstwordendoor machines inmeerdere gewassen in
tezetten.
Veelal betekent mechanische onkruidbestrijding ook een toename van de benodigde arbeid in de periode van de gewasverzorging
ten opzichte van een chemische onkruidbestrijding.Mogelijk kan(eendeelvan)deadditioneel benodige arbeidsinzet worden opgevangen uit beschikbare arbeidvande ondernemer zelf, zonder de inzet van extra losse
(betaalde)arbeid.
Bovengenoemde bedrijfseconomische aspecten dienen in het kader van het gehele
bedrijfsverbandtewordengeëvalueerd.Ditis
vooral van belang voor de beoordeling van
de extra benodigde arbeid. In concreto die-

nendegerealiseerde besparingenopdemiddelenkosten minstens gelijk te zijn aan definanciële opbrengstverliezen plus de meerkosten vanextra benodigde mechanisatie en
arbeid om de hiervoor besproken duurzame
onkruidbestrijding een in economische zin
concurrerende positie te verschaffen. Daarnaast isde uitvoerbaarheid (werkbaredagen,
arbeid)van belangvoor eeneindoordeel.
Voorafgaand aan de bedrijfseconomische
analyseswordendehiervoor beschrevenonkruidbestrijdingsstrategieën kort samengevat. In deze bijdrage wordt vervolgens het
verschil tussen de twee onkruidbestrijdingsstrategieën op gewasniveau enopbedrijfsniveau geanalyseerd. Ten eerste wordt de invloed berekend van de twee onkruidbestrijdingsstrategieën op hetsaldovaneen aantal
gewassen. Daarnaast wordt op basis van
deze strategieën het verschil in arbeidsbehoefte per gewas vastgesteld, weergegeven
perperiodevanhetjaar. Bijdezeanalysesop
gewasniveau wordt ten behoeve van de inzichtelijkheid vooral aandacht besteed aan
de verschillen in gewassaldo en arbeidsbehoefte. Er wordt veel minder aandacht besteedaandeabsoluteomvang.
Degegevens op gewasniveau vormen,tezamen met dejaarkosten van de extra mechanisatie,de uitgangspunten voordeanalysein
bedrijfsverband. Deverschillende onkruidbestrijdingsstrategieën worden met behulp van
een rekenmodel geprojecteerd opeen aantal
bedrijfssituaties op praktijkschaal. Het effect
op de bedrijfsorganisatie en het netto-bedrijfsresultaat wordt weergegeven voor akkerbouwbedrijven van 40 en 70 ha op zowel
klei- enzavelgrond alsopzand-endalgrond.
De gevolgen van de alternatieve onkruidbestrijding in snijmaïs worden in een afzonderlijkebedrijfsopzet beoordeeld.
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Onkruidbestrijdingsstrategieën

natievestrategie gerichtopeen ruimere inzet
van mechanische onkruidbestrijding.

Deonkruidbestrijdingsstrategieën wordengekenmerkt door verschil inbewerkingen. Intabel45zijndebelangrijksteverschillen pergewas onder de kopjes 'praktijk' en 'duurzaam'
kortsamengevat. Detabelgeeft daarmeeinzicht in de belangrijkste uitgangspunten die
bij de vergelijking een rol spelen. Onder
'praktijk'wordtdestrategieverstaandieinhet
uitgevoerde onderzoek representatief werd
geachtvoor detoegepaste strategie op praktijkbedrijven. Bij de als 'duurzaam' aangemerkte strategie wordt gedoeld op een alter-

Uittabel45blijktdatbijdeduurzameonkruidbestrijdingsstrategieën een flinke vermindering optreedt in het gebruik van actieve stof,
een maat voor milieubelasting. Bijaardappelen,zomergerst en peulvruchten isde reductie relatief het grootste, namelijk 100%. Inkg
actieve stof uitgedrukt is de vermindering
voor maïs, fabrieksaardappelen en op klei
geteelde erwten, veldbonen en suikerbieten
hetgrootste.

Tabel45. Verschilinbewerkingeneninzetactievestof(kg/haen%reductie)opgewasniveaubijdeonkruidbestrijdingsstrategieënvoorkleienzavelenvoorzand-en dalgrond.
gewas

suikerbieten

grondsoort
klei
zand

cons.aardapp. klei

praktijk

onkruidbestrijdingsstrategie
duurzaam

actieves ;tof
prakt, red .%duurz.

1 xvoor+3x na-opkomst
volvelds spuiten+2x schoffelen
5xvolvelds spuiten
+ 3x schoffelen/aanaarden

4x rijenspuiten
+ 3x schoffelen
5x rijenspuiten
+ 4x schoffelen/aanaarden

voor opkomst spuiten
+ rijenfrezen

verlaat rijenfrezen
+ v2xeggen +v2x aanaarden

0,7

100

2,94

2,70

56

50

fabrieksaard.

zand

volveldsspuiten + aanaarden

2xeggenenschoffelen+aanaarden

1,85

100

wintertarwe

znd/kl

2x spuiten

2v2xeggen+v2x spuiten

1,95

55

zomergerst

znd/kl

1 xspuiten

3x eggen

1,39

100

witlofwortelen

klei

2xspuiten (vooren nazaai)
+ 2x schoffelen

1xspuiten+1 xrijenspuiten(nazaai)
+ 3x schoffelen

2,1

43

3xna-opkomst spuiten
+ 1 x schoffelen

2xeggen (w.v. 1xvoor opkomst)
+ 2x schoffelen

0,48

100

vooropkomst spuiten (50%)
+ 2xna-opkomst spuiten
2x spuiten

1xeggenvooropk.+2xna
+ 1 x schoffelen
zie klei+ 1xschoffelen extra

2,01

100

0,96

100

1 xeggenvoor opk.+2xna
+2x schoffelen/aanaarden
zie klei

1,72

100

zand

vooropkomst spuiten
+ 2x na-opkomst
2xspuiten na-opkomst

0,72

100

zand

1of2*xvolvelds spuiten

2xeggenvooropkomst+2v2xna
+ 1xaanaard.schoft.+v4rijenspuit

4,04*
1,52

96
91

stamslabonen

erwten

klei

klei
zand

veldbonen

snijmaïs

klei

*)bijaanwezigheidvanprobleemonkruiden
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Suikerbieten
Bij suikerbieten op klei en zavel worden de
vooropkomstbestrijding en drie volveldsbespuitingen na-opkomst in de duurzame strategievervangen doorvier bespuitingen opde
rij. Bij de suikerbietenteelt op de lichte gronden worden devolveldsbespuitingen vervangen door rijenspuiten. Bij de samenstelling
vantabel 45 isuitgegaan van 5 bespuitingen
(dalgronden). Opzandgrond kanworden volstaan met gemiddeld 4 bespuitingen. Bij
beide strategieën wordt het lage-doseringssysteemtoegepast.
De bovenstaande twee strategieën worden
als uitgangspunt gehanteerdvoor de verdere
analyses in deze bijdrage. Maar er zal daarnaast op gewasniveau ook zijdelings aandacht worden besteed aan een mogelijk toekomstscenario dat werd geschetst. Hierbij
wordt het onkruid tweemaal volvelds met
lage doseringen bestreden, aangevuld met
twee egbewerkingen. Vertaald naar de lichtere gronden zou deze strategie kunnen betekenen: driemaal volvelds en tweemaal eggen, eventueel aangevuld met aanaardend
schoffelen.
Aardappelen
Bijconsumptie-aardappelenwordt dechemische onkruidbestrijding volledig vervangen
door een mechanische, bestaande uit (verlaat) rijenfrezen. Er is vanuit gegaan dat de
aardappelen aanvullend eens indetweejaar
moeten worden afgeëgd en aangeaard. Dit
betekent voor deze bewerkingen gemiddeld
duseen halvebewerking perjaar.
In de strategie voor fabrieksaardappelen is
de chemische vooropkomstbestrijding volledigvervangen door mechanische bestrijding,
bestaande uittweemaaleggenenschoffelen.
Granen
Bijwintertarwe isdeduurzame strategie erop
gericht om met eggen het onkruid voldoende
te bestrijden. Dit zal niet in alle gevallen lukken. Er is verondersteld dat eens in de twee
jaar de laatste egbewerking in april zal moeten worden vervangen door een chemische
onkruidbestrijding. Bij de wintertarwe zullen
inbeidestrategieën meer bespuitingen nodig

zijn bij vroeg zaaien, bij aanwezigheid van
veel grasachtigen of kamille en bij voorkomen van meerjarige onkruiden. Dit verschilt
dus niet per strategie en blijft bij de verdere
analyses buitenbeschouwing.
Met driemaal eggen in zomergerst wordt het
onkruid afdoende bestreden en is geen chemischeonkruidbestrijding meernodig.
Witlof
In de duurzame onkruidbestrijding in witlofwortelenwordtdevolvelds bespuiting nazaai
vervangen door een rijentoepassing en een
extra keer schoffelen. Devolvelds bespuiting
vöör zaai wordt bij beide strategieën toegepast.
Peulvruchten
In de teelt van stamslabonen wordt de inzet
van chemische middelen volledig vervangen
door tweemaal eggen en een keer extra
schoffelen.
Ook bij droge erwten wordt in de duurzame
strategie geen chemische onkruidbestrijding
meer uitgevoerd. Er wordt in totaal driemaal
geëgdeneenmaalgeschoffeld,opzandaangevuld met een extra schoffelbewerking. De
rij-afstand isverruimd naar50cm.
Bij veldbonen wordt de chemische onkruidbestrijding volledig vervangen door driemaal
eggenentweemaal schoffelen/aanaarden.
Snijmaïs
Voor snijmaïs is ervan uitgegaan dat onkruid
in de duurzame strategie in principe zonder
het gebruik van chemische middelen voldoende kan worden bestreden, met in totaal
vier à vijf maal eggen en eenmaal aanaardend schoffelen. In uitzonderlijke situaties
(trage beginontwikkeling door koud voorjaar)
is een rijenbespuiting rond begin juni nodig.
Er isverondersteld dat deze bespuiting eens
indevierjaar nodigis.
Het aantal chemische bestrijdingen in de
praktijkstrategie is afhankelijk van de onkruidsituatie op het betreffende perceel. Als
er geen probleemonkruiden voorkomen kan
in de praktijk worden volstaan met één bespuiting, anders is ook een bespuiting voor
opkomst nodig (hanepoot),ofeentweedebe-
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spuitingnaopkomst (resistentezwartenachtschade).

Invloedopgewassaldo
Verminderd middelengebruikvooronkruidbestrijding komttot uiting inhetgewassaldo(d.i.
de financiële gewasopbrengst minus de toegerekende kosten, dus exclusief de kosten
vooronder meerarbeidenmechanisatie). De
middelenbesparing leidt tot verbetering van
het gewassaldo. Dit effect is voor elk gewas
berekend, uitgaande van de verschillen tussen de beschreven strategieën. In de cijfers
in tabel 46 is ook de eventuele opbrengstschade verrekend samenhangend met de
mechanische onkruidbestrijding. Het totale
netto-effect op het gewassaldo geldt bij het
huidige prijsniveau van hetgeoogste produkt
en de onkruidbestrijdingsmiddelen. Voor de
'vrije'produkten isuitgegaanvaneen meerjariggemiddelde opbrengstprijs.
Uit tabel 46 blijkt dat de besparingen op de
kosten van middelen in alle gevallen groter
zijn dan het financiële effect van de opbrengstschade. De duurzame onkruidbestrijdingsstrategie heeft bij deze uitgangspunten
dan ook een positief effect op het gewassaldo. De grootte van het effect verschilt
sterk pergewasenvarieertvancircaf60,-bij
deteelt van zomergersttot meer danƒ200,bijwitlofwortelen enfabrieksaardappelen.

Suikerbieten
Het weglaten van de vooropkomstbestrijding
en het toepassen van de rijenspuit leidt bij
suikerbieten op kleigrond tot een besparing
op de toegerekende kosten van f 195,- per
ha. Bij het rijenspuiten wordt ook bespaard
opmiddelentegengrassen.
Opdalgronden isdebesparingbijhettoepassen van de rijenspuit nog iets groter dan op
de zwaardere grond omdat vijf bespuitingen
worden uitgevoerd. Op de zandgronden bedraagt de totale besparing bijna f 175,- per
ha,doordat er invergelijking metdedalgrondenéénbespuiting minder nodigis.
Bijhetgeschetstetoekomstscenario wordtde
chemische bestrijding weer volvelds uitgevoerd. Als het geschetste toekomstscenario
succesvol zou blijken te zijn, dan wordt een
wat minder grote kostenbesparing gerealiseerd dan in het gepresenteerde duurzame
scenario (f 175,-voor kleigebieden enf 150,voordelichteregronden).
Aardappelen
Voor consumptie-aardappelen wordt in de
duurzamestrategiegeenchemischeonkruidbestrijding meertoegepast. Debesparingbedraagtf 145,-perha.
Het weglaten van de vooropkomstbestrijding
bij fabrieksaardappelen levert een relatief
grotekostenbesparing opvanf250,-perhectare. Er zijn in het onderzoek geen opbrengsteffecten geconstateerd. Opbrengsteffecten

Tabel46. Verschilingewassaldo(gld/ha)bijdepraktijkendeduurzameonkruidbestrijdingsstrategieop
klei- en zavelgrond en op zand- en dalgrond door besparing op middelenkosten, rekening
houdendmeteventueleopbrengstreductie(%) (duurzameminuspraktijkstrategie).
gewas
suikerbieten
consumptie-aardappelen
fabrieksaardappelen
wintertarwe
zomergerst
witlofwortelen
stamslabonen
erwten
veldbonen
snijmaïs
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totaaleffect op gewassaldo
klei/zavel
zand/dal
195
145
100
60
215
85
175
175
-

210
250
105
65
125
95
265

opbrengstreductie
2
2
3,6
0

zouden metnamesamenhangen metschade
door nachtvorst en stuiven. Bij bewerkingen
aan het begin van het groeiseizoen wordt de
kansdaarop vergroot.
Granen
Bij de berekening van het saldo-effect voor
wintertarwe is rekening gehouden met een
chemische bestrijding als aanvulling op de
mechanische. Er is vanuit gegaan dat deze
eens in de twee jaar nodig is. Onderzoek
geeft aan dat het wellicht mogelijk is de kosten voor onkruidbestrijding verder te beperkendoor laattezaaien engeen bodemherbiciden toe te passen. Dit aspect is echter niet
opgenomen indeberekende besparingen.
Het eggen van wintertarwe resulteert in een
iets lagere opbrengst tengevolge van extra
rijsporen. Bij een egvan 6 mbreed bedraagt
de opbrengst-reductie 2%. Dit kost f 46,- per
ha op kleigronden bij 8 ton opbrengst, respectievelijkf38,-opdelichtegrondenbij6,5
tonopbrengst. Ditisverwerkt indecijfersvan
tabel46.Maar hetgebruikvaneenegvan12
m kost geen opbrengst, omdat gebruik kan
worden gemaakt van de rijsporen die bij de
tweedestikstofgift tochalontstaan.Indatgeval bedraagt de totale besparing f 145,- per
hainbeidegebieden.
Ook bij de teelt van zomergerst treedt opbrengstreductie op bij het uitvoeren van de
egbewerkingen. Bijeenegvan6 m bedraagt
de schade 2% (zie tabel 46) en bij een eg
van 12 m 1%.Voor de zwaardere gronden
meteenopbrengst van ruim5,6 ton bedraagt
deopbrengstschadef40,-,enf20,-perhabij
respectievelijk 1en2%reductie.Opdezanden dalgronden kost de lagere- opbrengst respectievelijkf33,-enf 16,50perhectare.Het
totale positieve netto-effect op het saldo van
zomergerst bedraagt ongeveerf60,-.
Degraanprijzen zijn de afgelopenjaren sterk
gedaald door aanpassing van het EG-landbouwbeleid. Uit bovenstaande berekeningen
isafte leidendat hetopbrengsteffect noggeringer zal zijn bij de geplande prijsverlaging
vannogeens5ct/kgtot 1995,waardoordefinanciëleeffectenvaneventueleopbrengstreducties nogverderverminderen.

Witlof
Bij witlofwortelen wordt in de duurzame strategie de onkruidbestrijding na zaai als rijenbespuiting uitgevoerd. De middelenbesparing van 60 procent geeft een relatief grote
kostenbesparing vanf217,- perhectare.
Peulvruchten
De volledige vervanging van de chemische
onkruidbestrijding bij stamslabonen op klei
en zavel levert een kostenbesparing op van
f85,-per ha.
De duurzame onkruidbestrijdingsstrategie
voor droge erwten kost gemiddeld 3,6% opbrengst ten gevolge van een ruimere rij-afstand (50 cm). Bij een opbrengstniveau van
gemiddeld4,5toninkleigebiedenkostditf45,-.
Op de lichtere gronden met een gemiddelde
opbrengstvan4,2tonbedraagtdeopbrengstreductief42,-perha.
Voor de teelt van erwten en veldbonen is de
middelbesparing in kleigebieden met circa
f 175,- hoger dan op de lichtere gronden. Dit
houdt verband met de vooropkomstbestrijding die in de praktijkstrategie op klei wordt
toegepast, bij erwten in50%vande gevallen
enbijveldbonen indemeestegevallen.
Snijmaïs
De berekeningen van het saldo-effect voor
snijmaïs betreffen alleen de lichte gronden.
Bij de berekeningen is rekening gehouden
met deveronderstelde chemische aanvulling
op de mechanische onkruidbestrijding eens
indevierjaarals rijenbespuiting.
De totale saldoverbetering bedraagt zo'n
f265,-perhaingevaleronkruidenophetperceel voorkomen die niet met een standaard
bespuiting afdoende worden bestreden. Als
er geen probleemonkruiden voorkomen kan
in de praktijk worden volstaan met één bespuiting. Detotalebesparing bijde duurzame
strategie isdancircaf110,- perha.
Snijmaïs wordt veelal verbouwd op veehouderijbedrijven. Eenbelangrijk deelvandeonkruidbestrijding in maïs op deze bedrijven
wordt in loonwerk uitgevoerd. Er is in de berekeningen intabel46noggeen rekeninggehouden met eventuele besparingen op loonwerkkosten.
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Voor snijmaïs is bij de berekeningen van het
totale effect op het saldo intabel 46 geen rekening gehouden meteen opbrengstreductie
door mechanische onkruidbestrijding. Bijeen
opbrengstreductie van 5% ten gevolge van
heteggen betekentdateenschadevancirca
f 120,-perha.Hetresterendepositievesaldoeffect bedraagtdanf145,-perha,maar reduceert tot 0 als er in de praktijkstrategie maar
éénbespuiting nodigzouzijn.

een groter aantal bewerkingen, bijvoorbeeld
4 à 5 keer eggen ten opzichte van één volveldsbespuiting bij snijmaïs. Ten tweede is
voor het bewerken van een hectare gewas
veelal meer tijd nodig (hogere taaktijd) door
de geringere werkbreedte, zoals bij het toepassen van een rijenspuit invergelijking met
eenvolveldspuit. Daarnaast verschuift de arbeidsbehoefte ook in de tijd, zodat in bepaalde perioden meer en in andere minder
arbeidgeleverd moetworden.
Tabel47geeft inzicht indeverschuiving inde
arbeidsbehoefte en de gevolgen voor debenodigde arbeid bij overschakeling van de
praktijkstrategie naar deduurzame strategie.
De hoeveelheid extra arbeid en de periode
waarin die extra arbeid nodig is, bepalen in

Arbeidsinzet
Een strategie met meer mechanische onkruidbestrijding zal in het algemeen meer arbeidsinzet vragen. Dit komt ten eerste door

Tabel47. Verschilinarbeidsbehoeftetussendepraktijkendeduurzameonkruidbestrijdingsstrategieop
kleienzavelenopzand-endalgrondintotaalenverdeeldover halfmaandelijkse perioden
(duurzaamminuspraktijk,uren/ha).
gewas
suikerbieten

grond
soort

werk
br.*

totaal
(u/ha)

april

mei

juni

1

2

1

2

1

-0,5
-0,5

0,8
0,2

2,3
1,1

0,3

1,6
0,7

3
6

4,5
1,5

zand

3
6

5,0
1,6

1,6
0,4

2,1
1,0

0,5

0,8
0,2

0,3

-2,5

2,0

0,3

0,5

0,7
0,5

1,2
1,0

klei

fabrieksaardapp.

zand

3
6

1,9
1,5

wintertarwe

0,5

zomergerst

0,8

witlofwortelen

klei

stamslabonen

klei

0,8

erwten

klei

1,5

zand

3,1

klei

2,6

zand
zand

snijmaïs

maart
2

klei

consumptie-aard.

veldbonen

1

3

0,5

-0,5

0,5
0,3

-0,5

0,5

2,1

0,5
2,1
0,8

1,0

-0,5

1,3

1,0

0,8

1,3

0,5

0,5

0,8

0,8

3,1

1,0

0,5

0,8

0,8

2,3

-0,1

1,0

0,1

1,3

-0,3

Devermeldewerkbreedtesvan3en6mhebbenbetrekkingopdeschoffelapparatuurenderijenspuit.
Bijdeoverigegenoemdewerktuigenisuitgegaanvandegebruikelijkewerkbreedtes.
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2

belangrijke mate of een strategie met meer
mechanische onkruidbestrijding haalbaar is.
Bij de bepaling van de extra arbeidsbehoefte
isuitgegaanvantaaktijden (normen) voorhet
uitvoeren van de werkzaamheden. Daarbij is
rekening gehouden met werksnelheid en
werkbreedte van de werktuigen. De werkbreedte blijkt van grote invloed te zijn op de
taaktijd,vooralbijbewerkingenals schoffelen
en rijenspuiten. Er is daarom bij de samenstelling van tabel 47,voorzover praktisch relevant, onderscheid gemaakt naar werkbreedtesvan3en6meter.Vooregbewerkingen is in tabel 47 uitgegaan van een
werkbreedte van 6 meter. Bij de berekening
van de verschillen is steeds uitgegaan van
gelijke werkbreedtes bij beide strategieën,
voor eenzozuiver mogelijkevergelijking.Tabel 47 geeft dus geen inzicht in de absolute
invloed van overschakeling naar grotere
werkbreedtes bij gelijktijdige overschakeling
naar een meer mechanische gerichte onkruidbestrijding.
De arbeidsbehoefte is verdeeld over halfmaandelijkse perioden. De verdeling van
werkzaamheden moet binnen enige marges
worden gehanteerd, want ondanks een
nauwkeurige indeling van de werkzaamhedenindetijdzalde uitvoering inbepaaldejaren verschillen en/of verschuiven onder invloed van de weers- en gewasomstandigheden.
Suikerbieten
Door het weglaten van de vooropkomstbespuiting bijsuikerbieten ontstaateentijdwinst
van 0,5 uur per hectare inde eerste helft van
april (april-1). Dit blijkt uit het min-teken voor
het verschil in arbeidsbehoefte in de betreffende periode. In de overige perioden is
dearbeidsbehoefte duidelijk groter. Ditwordt
veroorzaakt door de extra schoffelbewerking
endoorhetrijenspuiten inplaatsvanvolvelds
spuiten.
Door het relatief grote aantal bewerkingen
heeftdewerkbreedteeengroteinvloedopde
totaal benodigde tijd. De taaktijd voor
schoffelen en rijenspuiten in suikerbieten bij
een werkbreedte van 3 meter bedraagt op
kleigrond 1,3 uur/ha; op lichtere gronden is

deze iets lager door een hogere rijsnelheid.
Bijeenwerkbreedte van6meter bedraagt de
taaktijd 0,7 uur/ha. Vooral bij grotere oppervlaktes zal veelal een werkbreedte van 6 m
nodig zijn met het oog op een slagvaardige
uitvoering.
In het toekomstscenario voor onkruidbestrijding in suikerbieten wordt de chemische bestrijdingweervolvelds uitgevoerd, aangevuld
met eggen. In de voorgaande paragraaf
bleek datde kostenbesparing minder groot is
dan bij de duurzame strategie. Maar de arbeidsbehoefte is geringer dan bij de duurzame strategie en zelfs kleiner dan in de
praktijkopzet, omdat een schoffelbewerking
kan worden uitgespaard. De vervanging van
volveldsbespuitingen (praktijk) door eggen
(toekomstscenario) levert op zich geen arbeidsbesparing op, omdat de taaktijden tussen deze twee bewerkingen nauwelijks verschillen. De eerste egbewerking (voor opkomst) kostzelfs ietsmeertijd.
Aardappelen
Voor de gepresenteerde alternatieve strategie voor onkruidbestrijding in consumptieaardappelen is in totaal maar 0,3 uur arbeid
perhaextranodig.Ertreedtduidelijk eenverschuiving indetijdopindebenodigdearbeid.
Het rijenfrezenwordt een periode opgeschoven (mei-1) en de chemische onkruidbestrijding in april-2 wordt vervangen door eggen
(eind mei) en aanaarden (begin juni). Er is
vanuit gegaan dat deze laatste twee bewerkingeneens indetweejaar nodigzijnomhet
onkruid afdoende te bestrijden. Als gemiddelde isdus een halve bewerking aangehouden.
In de duurzame strategie voor fabrieksaardappelen wordt de volveldbespuiting in mei
vlakvoor opkomst vervangen door eencombinatie van eggen en schoffelen in mei-2 en
juni-1. Hierdoor neemt de arbeidsbehoefte in
die perioden toe met respectievelijk 0,7 en
1,2uurper habijeenschoffelbalk van3men
eenwerksnelheid van 8 à 9 km per uur. Ook
bij dit gewas is de invloed van de werkbreedte van de schoffel- en aanaardapparatuurvan merkbaar belang.De mogelijkheden
van een 6 m brede schoffel/aanaarder zijn
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echter beperkt vanwege problemen metaansluitrijen. Dewerkbreedte vande eg is6meter. Eengrotere werkbreedte van 9of 12meter vermindert de taaktijd met respectievelijk
0,1 en0,2 uur per ha. Een vergroting van de
werkbreedte bij eggen vermindert de benodigde arbeid dus maar in geringe mate en
vraagt meer trekkervermogen. De werkbreedte van schoffelapparatuur heeft in verhoudingveelmeer effect opdetaaktijd.
In de gepresenteerde praktijkstrategie wordt
geenschoffelbewerking uitgevoerd. Indeakkerbouwpraktijk wordt echter veelal al wel
een schoffelbewerking uitgevoerd in periode
beginjuni. Injuni-1vermindert indatgevalde
extra benodigde arbeid tot 0,4 uur per hectare,benodigdvoordeegbewerking.
Granen
Door het eggen in wintertarwe verschuift de
arbeidsinzet van maart-2 naar maart-1. Aanvullendmoet inapril-1eenhalf uurarbeidextra per ha worden geleverd voor het eggen.
Er is in het arbeidsschema rekening gehoudenmeteenvolveldbespuiting eens pertwee
jaar in plaats van een egbewerking om het
onkruid afdoende te bestrijden. Maar aangezien de taaktijden voor beide bewerkingen
gelijk zijn blijkt het verschil in bewerkingen
niet uitdegetallen intabel47.
Devolveldsbespuiting inzomergerst (april-2)
wordt vervangen door drie egbewerkingen.
Bijdeeersteegbewerkingwordt aanmerkelijk
sneller gereden, zodat uitgegaan is van een
lagere taaktijd per hectare in april-1. De resterende extra arbeidsbehoefte ligt in mei.De
totale toename van de arbeidsbehoefte bedraagt 0,8 uurperha.
Witlof
Bij de alternatieve onkruidbestrijding bij de
teeltvanwitlofwortelen isde arbeidsbehoefte
alleen groter in periode mei-2 doordat de
chemische onkruidbestrijding na zaai als rijenbespuiting wordt uitgevoerd aangevuld
met een extra schoffelbewerking (werkbreedte 3 m). Hiervoor isnetto intotaal2 uur
arbeidperhameernodig.
Indepraktijk wordtwitlof veelal op ruggenop
een afstand van 75 cm geteeld of vlakvelds
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op 50 cm rij-afstand. De beschreven strategieën voor witlof gelden voor beide teeltsystemen.
Peulvruchten
Bijdeonkruidbestrijding bijdeteeltvanstamslabonen wordt op de lutumhoudende gronden de inzet van chemische middelen volledig vervangen door vooropkomst en na-opkomst eggen en een keer extra schoffelen.
Het aantal bewerkingen is in totaliteit gelijk,
maar de extra schoffelbewerking in juni-2
heeft een grotere taaktijd ten opzichte van
volveldspuiten. Netto resteert een toename
vandearbeidsbehoefte van0,8 uurperha.
In de onkruidbestrijding in droge erwten
wordtdeinzetvanchemischemiddelenvolledig vervangen door driemaal eggen en eenmaal schoffelen. Op lichtere gronden is in
vergelijking met kleigrond nog een extra
schoffelbewerking nodig. De totale arbeidsbehoefte neemt toe met 1,5 uur en 3,1 uur
per ha voor respectievelijk kleigrond en lichtere gronden. Door hetachterwege laten van
de vooropkomstbespuiting in kleigebieden
(50%vandegevallentoegepast) treedt inde
tweede helft van maart een geringe arbeidsbesparing op.
Ook bij veldbonen wordt het onkruid in de
duurzame strategie alleen nog mechanisch
bestredenviatotaaldriemaaleggenentweemaal schoffelen. Dit kost naar verhouding
meertijddanhettweemaalvolveldspuiten na
opkomst. In kleigebieden is de hoeveelheid
extra arbeid geringer, omdat met de duurzame strategie ook nogeenvooropkomstbestrijdingwordt uitgespaard.
Snijmaïs
Intabel 47 iservan uitgegaan dat inde praktijkstrategie het onkruid tweemaal chemisch
wordt bestreden. Bij het alternatief wordt het
onkruid enkel nog mechanisch bestreden
met eggen en aanaardend schoffelen, aanvullend met een incidentele chemische bestrijding toegepast als rijenbespuiting. Detotalearbeidsbehoefte neemt bijdeze strategie
toe met 2,2 uur per hectare, voornamelijk
door het eggen in de periode mei-1 en het
aanaardend schoffelen inperiodejuni-1. Ook

het rijenspuiten (eens per vier jaar) is in de
berekeningen meegenomen.
Als nadeel van de gepresenteerde alternatieve onkruidbestrijdingsstrategieën wordt
vaak genoemd de extra benodigde gewascontrole om het juiste tijdstip te bepalen
waarop een bewerking moet worden uitgevoerd. Maar indepraktijk hoeft dit inveelgevallen nauwelijks te leiden tot een duidelijke
toename van de arbeidsbehoefte, omdat
controles vaak gecombineerd kunnen worden met andere gewasinspecties of werkzaamheden. In de gepresenteerde berekeningen is aan dit aspect dan ook geen aandachtbesteed.

Jaarkostenextramechanisatie
Bij het ruimer inzetten van mechanische onkruidbestrijding zal een ondernemer vanwege de gewenste slagvaardigheid veelal
zelf de betreffende bewerkingen willen kunnen uitvoeren. Ook uit oogpunt van kosten
zal het voor een ondernemer aantrekkelijk
kunnen zijn om de betreffende bewerkingen
niettelatenuitvoerendoordeloonwerker. De
totale afweging rond aante schaffen mechanisatie moet in bedrijfsverband worden gemaakt.
Indeze paragraaf wordt ingegaan opdejaarkosten van de benodigde werktuigen. De
jaarkosten van machines en werktuigen bestaan uit de kosten voor onderhoud,afschrijving en rente. Deze kosten worden in tabel
48 uitgedrukt als een percentage vandevervangingswaarde (actuele nieuwprijs). In de
praktijk worden de betreffende werktuigen
soms ook tweedehands aangeschaft en/of
aangepast. Indat geval zullen de jaarkosten
lager liggendanintabel48isaangegeven.
De schoffelbalk van 3 m die in tabel 48 is
weergegeven isinde praktijkssituatie al aanwezig. Dezewordt toegepast voor suikerbieten, stamslabonen en witlof (50 cm rij-afstand, vlakvelds). In de duurzame strategie
zal deze ook worden ingezet bij de onkruidbestrijding in droge erwten en veldbonen.

Ook voor de duurzame strategie bij de teelt
van witlof op ruggen met 75 cm rij-afstand
hoeft geen schoffelapparatuur te worden
aangeschaft, omdat in de praktijkstrategie al
eenschoffel aanwezigis.
Deschoffelbalk met6mwerkbreedte isnodig
om met name op grotere bedrijven de onkruidbestrijding in suikerbieten voldoende
slagvaardigtekunnen uitvoeren.
De rijenspuit moet in de duurzame strategie
worden aangeschaft voor deteeltvan suikerbieten.Degewenstewerkbreedte isafhankelijk van de specifieke bedrijfsopzet en bedrijfsgrootte. In het geschetste toekomstscenario voor de suikerbieten is dit werktuig
overigens nietmeernodig.
Indeduurzamestrategieisookeen rijenspuit
nodig voor onkruidbestrijding in witlof. Hoewel de rij-afstanden van een rijenspuit verstelbaar zijn, wordt in principe uitgegaan van
afzonderlijke machines voor witlof en suikerbieten; de tijd benodigd voor het omstellen
zal in de kritische periode van gewasverzorgingveelaltenkostegaanvandetijdvoorhet
uitvoerenvandebewerkingen.
Tenslotte is een rijenspuit ook noodzakelijk
voor de duurzame strategie voor snijmaïs.
Maar door de geringe gebruiksfrequentie
(eens pervierjaar) bijeen loonwerktarief van
circaf95,-zaldeze machine niet snel rendabel ineigen mechanisatie kunnen wordeningezet. Deze machine isdanooknietopgenomenintabel48.
Een aanaarder is eens in de tweejaar nodig
bij de duurzame strategie (op klei) voor consumptie-aardappelen, toe te passen na het
eggen.
Deschoffel- enaanaardapparatuur op75cm
rij-afstand is nodig voor de duurzame onkruidbestrijding infabrieksaardappelen. Inde
beschreven praktijkstrategie is dit werktuig
niet nodig, maar het komt op het Veenkolonialebedrijf veelvuldig voor. Voor dezeapparatuur zijn twee werkbreedtes en jaarkosten
aangegeven. Een werkbreedte van 6 m stuit
echter vaak op praktische problemen met
aansluitrijen.
Voor de duurzame onkruidbestrijding in snijmaïs iseenaparteschoffelbalk nodig.Het al-
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Tabel48. Gemiddeldejaarkostenvandebenodigde werktuigen voor het uitvoerenvandeduurzame
onkruidbestrijding (gld/jaar), berekend als vervangingswaarde maal de kostenpercentages
voorafschrijving,gemiddeldonderhoudenrente.
werktuig

werkbreedte

vervangings
waarde

rente*

onderhoud afschrij- totaaljaar+ verzek.
ving
kosten

schoffel50cm rij-afstand

3m
6m

9.500
17.000

4,4

2,9

6

rijenspuit

3m
6m

5.800
7.700

4,4

0,5

7,5

720
950

aanaarder met rugvormer

3m

7.500

4,4

2,7

6

980

schoffel/aanaarder 75cm

3m
6m

9.000
18.000

4,4

2,9

6

1.200
2.390

4,5m

14.000

4,4

2,9

6

1.860

6m
12m

9.000
17.000

4,4

1,8

6

1.100
2.070

schoffel snijmais
onkruideg

1.260
2.260

* Derenteindejaarkostenwordtberekendoverdegemiddeldewaardevandemachinegedurendede
levensduur,uitgaandevaneenrestwaardevan10%eneenrentepercentagevan 8%.
ternatief voor eigen schoffelapparatuur is uitvoering in loonwerk. Dit k*ostcircaf 120,- per
ha.
De onkruideg is een werktuig met relatief
lagejaarkosten dat inde duurzame strategie
voor vele gewassen wordt ingezet. Dit vormt
in bedrijfsverband een aantrekkelijk aspect.
Dezemachinewordtingezetvoordeonkruidbestrijding inconsumptie-enfabrieksaardappelen, in granen, in peulvruchten en in snijmais.

Bedrijfsopzetten
De gegevens uit het voorgaande vormen de
basis voor een analyse in bedrijfsverband.
Hiertoe is een zestal bedrijfsopzetten voor
akkerbouwbedrijven geformuleerd bijeenbedrijfsgrootte van 40 en 70 ha op zowel kleien zavelgrond als in de Veenkoloniën. Bedrijfsgroottes van circa 40 ha komen vrij veel
voor. De bedrijfsgrootte van 70 ha is gekozen, omdat dit een zodanige omvang heeft
datdit nogjuist als eenmansbedrijf kanfunctioneren.Bijdezebedrijfsgroottemagworden
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verwachtdatbijtoepassingvandeduurzame
strategie eventuele arbeidsknelpunten in de
gewasverzorgingsperiode duidelijk naar vorenzullenkomen.
Bij de invulling van het bouwplan is zoveel
mogelijk gebruik gemaakt van praktische en
zinvolle combinaties van de gewassen uitde
beschreven onkruidbestrijdingsstrategieën.
Voor snijmais is één bedrijfsopzet voor een
veehouderijbedrijf geformuleerd voor de
lichtegronden.
In tabel 49 zijn de bouwplannen weergegeven voor de onderscheiden bedrijfsopzetten.
Bij het 40 ha bedrijf op kleigrond is onderscheid gemaakt ineenvariant meteenintensief bouwplan met een teeltfrequentie voor
aardappelen van 1op3eneenwatextensievere variant met 25% consumptieaardappelen.
De gewassen zaaiuien en graszaad zijntoegevoegd aan het bouwplan van een aantal
bedrijfsopzetten om daarmee een praktisch
en bestaanbaar bouwplan te kunnensamenstellen. Zaaiuien is een gewas dat in de verzorgingsperiode ook enige arbeid vraagt en

Tabel49. Overzicht van de bouwplannen (ha) bij de vier onderscheiden bedrijfsopzetten voor akkerbouwenvoor het veehouderijbedrijf.
bedrijfsopzet

kleien zavel
40ha

gewas/teeltfrequentie aardapp.

1 :3

1 :4

70ha
1 :4

suikerbieten
consumptie-aardappelen
fabrieksaardappelen
wintertarwe
zomergerst
witlofwortelen
stamslabonen
erwten
veldbonen
zaai-uien
graszaad
snijmais
grasland

8
13,3

8
10

14
17,5

totaal

40

3,1
2
5,3
3

7,5
2,5
2
5

5,3

5

8

14

14

20
6
6

35
11
10

23,3
16,7
16,5

zand
30ha

5
4
5
7
23

40

graszaad past in het wat extensieve bouwplanvan een kleibedrijf van 70 ha. Er isvoor
deze twee gewassen geen onderscheid gemaakt in een praktijkstrategie en een duurzamevariant voor onkruidbestrijding.
OphetVeenkoloniale eenmansbedrijf van70
hawordt naast een bouwplan van 1op 2fabrieksaardappelen een wat extensiever 1op
3 bouwplan indevergelijking betrokken.
Ingeen van de bouwplannen zijn de gewassendroge erwten enveldbonen opgenomen.
Door de recente aanpassingen van het EGlandbouwbeleid zijn deze gewassen niet
meer interessant om op te nemen in het
bouwplan.
Voor de beoordeling van de strategieën voor
de teelt van snijmaïs is een veehouderijbedrijf van 30 ha geformuleerd met 23 ha gras
en7hasnijmaïs (ziepar. 'snijmaïs').
Voor bovenstaande bedrijfsopzetten wordt
debenodigde arbeidberekendvoorallewerkzaamheden die in de gewasverzorgingsperiode moeten plaatsvinden. Er wordt uitgegaanvaneeneenmansbedrijf waarbij zonodig
losse arbeid of meewerkende gezinsleden
worden ingezet voor bijvoorbeeld wiedwerk
of hettransport bijoogsten.
1

17,5
7

zand- en dalgrond
40ha
70ha
1
:
1 :2
2
1 :3

70

40

70

70

30

Niet alle beschikbare tijd is geschikt voor het
uitvoeren van de werkzaamheden door het
voorkomen van onwerkbaar weer. De werkbaarheid verschilt per bewerking.Zo zijn poten en pootklaar maken weersgevoelige bewerkingen;hetwerkbaarheidspercentage bedraagt dan ook vanaf half april ca. 40%. Dat
betekentdatvandebeschikbaretijd40%aan
deze bewerking kan worden besteed. Voor
chemische onkruidbestrijding en rijenfrezen
geldteenwerkbaarheidspercentage indebetreffende maanden van 55%.Voor mechanische onkruidbestrijding en spuiten van ziektenwordt indegenoemde maandeneen percentage werkbare tijd gehanteerd van circa
70%.1
Bij de beoordeling van de arbeidsbehoefte
wordt gerekend met een bovengrens aan arbeidsinzet van 85 uur per halve maand. Een
ondernemer zal in de praktijk echter flexibel
omgaan metzijn arbeidstijd omdebewerkingengoedtekunnen uitvoeren en inte spelen
op de omstandigheden. Er is daarom verondersteld dat er ongeveer 120 uur arbeid per
halve maand beschikbaar is. Dat betekent
bijvoorbeeld dat in principe bijna 50 uur
(40%) kan worden benut voor het poten van
aardappelen. Door het voorkomen van onwerkbare omstandigheden zal het aanbod

Bron:IMAG, inKwantitatieveInformatievoorhetLoonbedrijf1992-1993,IKC-Akker-enTuinbouwenIKC-Veehouderij.
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van 120uurnietvolledigwordenbenut. Bijde
evaluatie van een bedrijfsopzet wordt als criterium voor de haalbaarheid gehanteerd dat
detotale aanspraken opvaste arbeid binnen
degesteldegrensvan85 uur moetenblijven.
Hiermee wordt ook de noodzakelijke ruimte
geboden binnen de arbeidsorganisatie, samenhangend met de spreiding rond de taaktijden enbewerkbaarheid.

Vergelijking arbeidsbehoefte
40habedrijvenklei
Op het bedrijf met een derde deel consumptie-aardappeleninhetbouwplan neemtdetotale arbeidsbehoefte met 59 uur per jaar toe
bij overschakeling van de praktijkstrategie
naardeduurzame strategie. Inde praktijkopzet ontstaat een piek in april-2 (zie figuur 1)
door een combinatie van (een deel van) de
pootwerkzaamheden, rijenfrezen (aardappelenenwitlof) endechemische onkruidbestrijding in suikerbieten en aardappelen. In de
duurzame strategie verschuift de piek van
april-2 naar mei-1, samenhangend met het
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verlate ruggenfrezen in de aardappelen en
deonkruidbestrijding insuikerbieten.
Bijdevergelijking enanalysevandearbeidspiekenvandetweestrategieënvaltopdatde
piekvan de duurzame strategie iets lager ligt
dan voor de praktijkstrategie. Bovendien bestaat de piek in de duurzame strategie voor
een deel uit minder weersgevoelige bewerkingen. Zo geldt voor poten en rijenfrezen
een relatief gering aantal werkbare uren.
Deze bewerkingen komen tezamen voor in
de piek in de praktijkstrategie, terwijl het rijenfrezenindeduurzamestrategiejuistisverlaat. De arbeidspiek bij de duurzame strategie is dus iets lager en heeft een iets hoger
aantal werkbare uren (o.a. mechanische onkruidbestrijding).
Daarentegen is het in de praktijkstrategie
soms mogelijk bewerkingen in piekperiodes
enigszins door te schuiven naar een volgende periode,waardoor eenpiekafvlakt.Zo
zouhetrijenfrezenvoordeaardappelen inde
praktijkstrategie iets kunnen doorschuiven
naar mei-1; in de duurzame strategie is dit
niet mogelijk.

apr2
meil
mei2
halfmaandelijkse perioden

Baä Praktijk

^ H Duurzaam

Fig. 1. Benodigdevastearbeidvoor het uitvoerenvandebewerkingen volgens
de praktijk ende duurzame onkruidbestrijdingsstrategie voor een40 ha
bedrijf opkleigrond met33%consumptie-aardappeleninhetbouwplan.
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Indeperiodemei-2enjuni-1isdearbeidsbehoeftevoor uitvoeringvandeduurzamestrategie duidelijk groter, veroorzaakt door het
schoffelen enrijenspuiten indewitlof (mei-2),
in combinatie met de onkruidbestrijding in
suikerbieten enaardappelen.
De grotere arbeidsbehoefte in mei-1 tot en
metjuni-1hoeftniettotproblementeleidenin
de uitvoering, want ook al zouden alle betreffende bewerkingen een werkbaarheidspercentage hebben van 55% dan is de beschikbare capaciteit nogsteedsvoldoende.
De onkruidbestrijding in de duurzame opzet
is insommige gevallen kritischer qua uitvoeringstijdstip danindepraktijkstrategie. Bijbovenstaande analyse kangeen uitspraak wordengedaan over de matewaarin knelpunten
optreden met betrekking tot tijdigheid binnen
de halfmaandelijkse periode. Maar bij de gekozen uitgangspunten is er enige speling in
de arbeidsorganisatie.

Bij de variant waarin het aandeel consumptie-aardappelen25%bedraagt stijgt detotale
arbeidsbehoefte met 55 uur in de duurzame
onkruidbestrijdingsstrategie. De totale arbeidsbehoefte ligt voor deze bedrijfsopzet
iets lager dan voor de intensievere variant.
Dit geldt ook voor de beschouwde perioden.
De uitvoering van de werkzaamheden in de
duurzame onkruidbestrijdingsstrategie zal
dan in principe ook geen problemen opleveren.

Detotalearbeidsbehoefte bijdezebedrijfsopzet stijgt niet boven de veronderstelde arbeidscapaciteit van 85 uur per halve maand.
In de weergegeven arbeidsfilm is opgenomen dat de helft van het wiedwerk inde bieten en witlof door de ondernemer zelf wordt
uitgevoerd,maarhetisinbeidestrategieën in
principe mogelijk om al deze werkzaamheden zelf uit te voeren binnen het gestelde
maximum aantal uren, zonder de inzet van
losse arbeid. De conclusie daaruit is dat de
vergroting van de arbeidsbehoefte in de
duurzame strategie in dit geval niet hoeft te
leiden tot een toename van de inzet van
lossearbeid.
Als echter als uitgangspunt wordt genomen
datdearbeidsinzet vandeondernemer inde
perioden mei-2 tot en met juni-2 gelijk moet
zijn voor beide strategieën, dan is voor de
duurzame strategie de inzet nodig van intotaal 40 uur losse arbeid extra à f 15,- (wiedwerk),datisf600,-.
Er is uitgegaan van een werkbreedte 3 m
voor de onkruidbestrijdingsapparatuur voor
desuikerbieten eneen egvan6 m. Inditgeval hoeven in principe geen werktuigen met
een grotere werkbreedte te worden aangeschaftomdeonkruidbestrijdingtekunnenuitvoeren.

Bij de aangegeven verdeling van werkzaamheden over de perioden blijkt ook hier in de
praktijkstrategie een piek teontstaan inapril2, maar op het 70 ha bedrijf is de arbeidsbehoefte groter dan het aanbod in die periode.
Er is enige afvlakking van de piek mogelijk
door het rijenfrezen van de aardappelen iets
te latendoorschuiven naar mei-1. Uitfiguur 2
blijktdaarvoor welruimtetebestaan.
Bij toepassing van de duurzame strategie
blijkt wederom een duidelijke verschuiving
van de verlaagde piek naar periode mei-1,
samenhangend met onder meer de verlate
rugopbouw bij aardappelen. In principe zal
deze piek minder knellendzijndandepiek in
de praktijkstrategie; de piek is minder hoog
en hetaantalwerkbare uren isgroter voor de
betreffende bewerkingen. Daarentegen zijn
erminder mogelijkhedentotverschuivingvan
werkzaamheden, temeer omdat bijvoorbeeld
de onkruidbestrijding in suikerbieten in een
beperkttijdsinterval moetplaatsvinden.
Het is overigens denkbaar dat een ondernemer er in extreme situaties voor kiest om bijvoorbeeld in mei-1 een rijenbespuiting plus
schoffelbewerking in de suikerbieten te vervangen door één volveldbespuiting. Daarmee wordt in zo'n geval bijna 13 uur arbeid
bespaard.Maardaarbij neemtdebegrotebe-

70habedrijfklei
Bij de beoordeling van de arbeidsbehoefte
vande bedrijfsopzet van70haopkleivaltop
dat het patroon goeddeels vergelijkbaar is
met datvan het40 ha bedrijf, maar de totale
arbeidsbehoefte endusookdepieken daarin
zijn groter. De analyses lopen dan ook deels
parallel.
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Fig.2.Benodigdevastearbeidvoorhetuitvoerenvandebewerkingenvolgens
depraktijkendeduurzameonkruidbestrijdingsstrategie vooreen70ha
bedrijf opkleigrondbijeenwerkbreedtevanschoffel enrijenspuitvoor
suikerbietenvan6 m.
sparingaf metcircaf40,-perha.
Bijdeopzetvandearbeidsfilmiservanuitgegaandatvoorde 14hasuikerbieten kanworden beschikt over een rijenspuit en een
schoffel op een werkbreedte 6 m. Dit is voor
deduurzame strategie zeker noodzakelijk.
De additionele arbeidsbehoefte in mei-2 en
juni-1 hangtsamen metde onkruidbestrijding
in suikerbieten en aardappelen. De extra arbeid injuni-2 houdt verband met de onkruidbestrijding in stamslabonen. De uitvoering
vandezewerkzaamheden zal inprincipe niet
tot knelpuntenleiden.
Voor deze bedrijfsopzet bedraagt de toename van de arbeidsbehoefte bij overschakeling naar de duurzame strategie in totaal
48 uur ten opzichte van de praktijkstrategie.
De extra uren die de duurzame strategie
vergt kunnen door de ondernemer zelf worden geleverd. Hierbij is ervan uitgegaan dat
het wiedwerk in beide strategieën voor 75%
•door losse arbeidskrachten wordt uitgevoerd
(zie figuur 2). Maar met name in de periode
mei-2enjuni-1heeftdeondernemer bijbeide
strategieën ruimte om meerwiedwerk zelf uit
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te voeren. Het iszelfs mogelijk dat indie periodegeheelgeenlossearbeidwordt ingezet.
Dit betekent in de betreffende perioden 30
uurmeerarbeidsinzet vande ondernemer.
Als echter als uitgangspunt wordt genomen
dat de arbeidsinzet van de ondernemer in
deze beide perioden gelijk moet zijn voor
beide strategieën, dan is daarvoor de inzet
nodig van in totaal 30 uur losse arbeid voor
wiedwerk àf 15,-,dat isf450,-.
40habedrijf Veenkoloniën
Inde bedrijfsopzet van40 havoor hetVeenkolonialegebiedtredenzowel indepraktijksituatiealsindealternatieve bedrijfsopzet geen
knelpunten op in de arbeidsorganisatie in de
verzorgingsperiode. De totale arbeidsbehoefte neemt toe met86 uur. Maar dezetoename leidt niettot specifieke piekperioden.In
april-2 en mei-1 zijn het vooral de suikerbietendiemeerarbeidvragen,inmei-2enjuni-1
kosten de fabrieksaardappelen extra arbeid
vanwege het eggen en schoffelen. De totale
arbeidsbehoefte is binnen de verzorgingsperiodenietgroterdan60uurperperiode.

70habedrijven Veenkoloniën
Het70habedrijf met50%aardappelen inhet
bouwplan laat een geheel ander beeld zien
van de arbeidsbehoefte (zie figuur 3). In dit
bouwplantoontdearbeidsfilmeen heel grote
arbeidsbehoefte in een aantal opeenvolgende perioden in het vroege voorjaar. In
maart moet voornamelijk de grondbewerking
worden uitgevoerd en het zaaien van de
gerst, in april-1 wordt het grootste deel van
detijdbesteedaanhetpotenvandefabrieksaardappelen.
Inhet voorjaar treden enkele lichteverschuivingen op in de arbeidsbehoefte tussen de
praktijkstrategie en de duurzame strategie,
samenhangend met het verschil in de onkruidbestrijding in granen. Dit leidt tot een
kleineafvlakkingvandepiek indearbeidsbehoefte inbegin maart.
Met name inmei-2 enjuni-1 isdearbeidsbehoefte indeduurzame strategie aanmerkelijk
groter. Dithangtsamenmetdeextraarbeidsbehoefte voor suikerbieten en fabrieksaardappelen. Het is overigens wel noodzakelijk
om voor de werkzaamheden inde suikerbie-
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ten te beschikken over machines met een
werkbreedte van6meter.Andersstijgtdearbeidsbehoefte in april-2, mei-2 en juni-1 tot
bijna 100 uur per periode. Wanneer het
schoffelen/aanaarden in fabrieksaardappelenookopeenwerkbreedtevan6mzou kunnenplaatsvinden,danvermindert dearbeidsbehoefte inmei-2totjuni-2 met intotaal circa
15uurperperiode.
Detotalearbeidsbehoefte neemttoemet 103
uur opjaarbasis. Deze extra benodigde uren
kunnen door deondernemer zelf worden geleverd. Bij de berekening van de arbeidsbehoefte is ervan uitgegaan dat driekwart van
hetwiedwerkdoorlossearbeidskrachtenwordt
verricht. Ditisindeduurzameopzetookzeker
nodig, gezien de grote benutting van de arbeidscapaciteit van de ondernemer indebetreffende perioden. Maar inde praktijkstrategie zou de ondernemer in de periode mei-2
enjuni-1zelfeengroteraandeelvanhetwiedwerk voor zijn rekening kunnen nemen. Het
betreft intotaal zo'n 60 uur. Bij een beloning
vanf15,-peruurkosthetwiedwerkindeduurzamestrategie inverhoudingf900,-meer.

apr2
meil
mei2
halfmaandelijkse perioden

IPraktijk
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I Duurzaam

Fig.3. Benodigde vaste arbeidvoor de bewerkingen volgens de praktijk ende
duurzame onkruidbestrijdingsstrategie voor een 70 ha bedrijf in de
Veenkoloniën met 50% fabrieksaardappelen in het bouwplan bij een
werkbreedtevanschoffel enrijenspuitvoorsuikerbietenvan6m.
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Op het extensievere bedrijf van 70 ha met
een derde deel fabrieksaardappelen in het
bouwplan valt een duidelijke verschuiving en
verlaging van de arbeidsbehoefte te constateren in vergelijking met het bedrijf met 50%
fabrieksaardappelen. Door de opname van
een grotere hoeveelheid zomergerst in dit
bouwplan vraagt met name maart-1 veel arbeid. Ten opzichte van het intensievere
bouwplan valt duidelijk het effect op van het
geringere areaal fabrieksaardappelen; de arbeidsbehoefte is vanaf de eerste helft van
aprilduidelijk lager.
Voor de duurzame strategie indeze bedrijfsopzet isperjaar89 uurextraarbeid nodig.Er
is daarbij voor beide strategieën uitgegaan
van onkruidbestrijding in bieten met een
werkbreedte van 6 m. Deze werkbreedte is
voordeuitvoeringvandeduurzame strategie
noodzakelijk. In de praktijkstrategie is het
echter denkbaar dat nog met een werkbreedtevan3meter wordtgewerkt. Invergelijking metdeze laatste isdetoename vande
arbeidsbehoefte in het duurzame alternatief
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met6mwerkbreedte geringer.
Ook in dit geval is er in principe geen extra
lossearbeid nodig,behalvedande geplande
inzet voor het wiedwerk. In de praktijkstrategie zou de ondernemer in de periode mei-2
enjuni-1zelf hetwiedwerkvoorzijn rekening
kunnen nemen. Het betreft ook hierbij in totaal zo'n 60 uur. Bij een beloning van f 15,per uur kost het wiedwerk in de duurzame
strategie inverhoudingf900,-meerdaninde
praktijkopzet.

Gevolgen voor bedrijfsresultaat
Als laatste stap in de analyse moet worden
nagegaan of de besparingen op onkruidbestrijdingsmiddelen in de duurzame strategie
(tabel 46) opwegen tegen dejaarkosten van
de extra mechanisatie (tabel 48) en de kosten van de eventueel extra benodigde losse
arbeid (zie par. 'vergelijking overheidsbehoefte'). Als daaruit een positief verschil re-
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Fig.4. Benodigde vaste arbeid voor de bewerkingen voor de praktijk en de
duurzame onkruidbestrijdingsstrategie voor een 70 ha bedrijf in de
Veenkoloniën met 33% fabrieksaardappelen bij een werkbreedte van
schoffel en rijenspuitvoor suikerbietenvan6m.
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sulteertdanvormt dit eenvergoeding aan de
ondernemer voor deextra arbeidsinzet inhet
kader van de meer duurzame onkruidbestrijdingsstrategie.
40habedrijven klei
Uit de samenvattende cijfers intabel 50 blijkt
dat op de klei-bedrijven van 40 ha de totale
besparingen f 4.800,- bedragen op het 1 op
3-bedrijf tot meer dan f 5.300,- op het 1op 4
bedrijf. De grotere besparing bij deze laatste
bedrijfsopzet hangt samen met het grotere
aandeel witlofwortelen en de daarbijbehorende hogebeparingperha.Tegenover deze
besparingen staanextrainvesteringen inmachines. Zo moet een 3 m rijenspuit worden
aangeschaft voor de bieten. Ook moet een
onkruideg worden aangeschaft en een aanaarder. Voor het geringe areaal witlof op het
extensievere bedrijf is het niet rendabel om
een aparte rijenspuit aan te schaffen. Als de
witlof op 50 cm wordt geteeld kan de rijenspuit voor de bieten worden gebruikt. Anders
moet de rijenspuit op een andere breedte
wordeningesteld.Inditgevalisgekozenvoor
hetalternatiefvangezamenlijkgebruik(f360,-,
50% van de kosten).Op het intensievere bedrijf iseen rijenspuit welrendabel.
Het totale bedrijfsresultaat voor het intensievebedrijf neemttoe metf1.810,-bij59uur
extra arbeid perjaar en met f 1.620,- op het
extensievere bedrijf bij 55 uur extra arbeid
perjaar. Er resteert hierbij dus een positieve
beloningvancircaf30,-peruurvoordeextra
arbeidsinzet vande ondernemer.
Bijdeze bedrijfsopzetten kan bij beidestrategieën al hetwiedwerk inprincipe door deondernemer zelf worden uitgevoerd. Er is
daarom geen rekening gehouden met kosten
voor extra losse arbeid. Maar wanneer als
uitgangspunt wordt genomen dat dearbeidsinzet vandeondernemer inde perioden mei2 tot en metjuni-2 gelijk moet zijnvoor beide
strategieën, dan kost dat ongeveer f 600,meer voor de inzet van losse arbeid in de
duurzame strategie. Het uiteindelijke resultaat vermindert dan tot f 1.020,- en 1.210
voor detwee bedrijfsopzetten.

70habedrijfklei
Ook op het kleibedrijf van 70 ha rendeert de
duurzame onkruidbestrijdingsstrategie. De
kosten van een schoffelbalk op 6 m voor de
suikerbieten zijn niet opgenomen in de berekening, omdat ervan is uitgegaan dat deze
ook in de praktijkstrategie al nodig zal zijn
voor een slagvaardige uitvoering van de onkruidbestrijding. Wel is rekening gehouden
metdeaanschaf vaneenaanaarder, een6m
rijenspuit eneenonkruideg.
Bij toepassing van de duurzame onkruidbestrijdingsstrategie verbetert het uiteindelijke
netto-bedrijfsresultaat metongeveerf4.800,perjaar. Er is bijdeze bedrijfsopzet rekening
gehouden meteenzekere inzetvanlossearbeid voor het uitvoeren van het wiedwerk,
maar in principe kan ook hier het wiedwerk
geheel door de ondernemer zelf worden uitgevoerd. Bij gelijke arbeidsinzet van de ondernemer inde periode mei-2toten metjuni1 voor beide strategieën impliceert ditf450,aan kosten voor extra losse arbeid (wiedwerk) in de duurzame strategie. Als dit bedrag als extra kosten wordt meegerekend
vermindert dit de verbetering van het nettobedrijfsresulaat totf4.350,-.
40habedrijf Veenkoloniën
Op het Veenkoloniale bedrijf van 40 hadient
een eg te worden aangeschaft en een rijenspuitvan 3 m. Er isgeen rekening gehouden
met de kosten van schoffelapparatuur voor
fabrieksaardappelen, omdat dit werktuig ook
bij de praktijkstrategie al gebruikt wordt voor
hetaanaarden.
Detotaleverbeteringvanhetnetto-bedrijfsresultaat voor dit bedrijf bedraagt ongeveer
f5.900,- perjaar.
70habedrijf Veenkoloniën
Door de relatief grote kostenbesparing in de
fabrieksaardappelteelt en suikerbieten is de
totale besparing op het intensieve bedrijf van
70harelatief groot,zekergeziendeextrabenodigdearbeidopjaarbasis. Indeanderegewassen in dit bouwplan zijn de besparingen
veel minder groot. Dit isde redendatdekostenbesparing op de extensievere variant
f 1.900,-lageris.
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Tabel50. Invloed van de onkruidbestrijdingsstrategieën op het netto-bedrijfsresultaat van de onderscheiden bedrijfsopzetten voor akkerbouw (jaarresultaten (gld) duurzame strategie minus
praktijkstrategie).
bedrijfsopzet
teeltfrequentie aardapp.

kleien; zavel
40ha
70ha
1 :3
1 :4
1 :4

besparingen:
suikerbieten
consumptie-aardappelen
fabrieksaardappelen
wintertarwe
zomergerst
witlofwortelen
stamslabonen

1.580
1.930

1.580
1.450

2.760
2.540

300
120
1.150
260

740
150
430
430

1.720
410

totaal besparingen

5.330

4.780

7.840

1.440

1.080

kostenextrawerktuiaen:
schoffel50cm rij-afstand,6m
rijenspuit 3m
idem6m
aanaarder met rugvormer 3m
schoffel/aanaarder 75cm rij.,3m
onkruideg6m
totaalextrakosten mechanisatie
kostenextralosse arbeid
verschil in netto-bedrijfsresultaat
extrabenodigde arbeid

1.690

2.950

2.950

5.000
640
390

8.750
1.170
650

5.830
1.770
1.070

7.710

13.520

11.620

950

950

430

p.m.
720

980

980

950
980

1.100

1.100

1.100

p.m.
1.100

p.m.
1.100

p.m.
1.100

3.520

3.160

3.030

1.820

2.050

2.050

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

900

900

1.810

1.620

4.810

5.890

10.570

8.670

59

55

48

86

103
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Voor deze bedrijfsgrootte moet geïnvesteerd
worden ineen rijenspuit voor suikerbieten en
eenonkruideg.Maardetotalejaarkostenvan
deze werktuigen zijngering,zodat hetuiteindelijke verschil in netto-bedrijfsresultaat relatiefgrootis,namelijkbijnaf10.600,-enf8.700,voor de intensieve variant en de extensieve
vanhet70habedrijf. Inditbedragis rekening
gehouden met de losse arbeid die naar verhoudingextranodig isvoorde uitvoeringvan
duurzame strategie.
Inhetalgemeen leverendeduurzame strategieënvoor alleonderscheiden akkerbouwbedrijvenduseenpositief resultaat.Zelfsalsde
berekende besparing eens indevierjaar niet
zou worden gehaald resteert in alle gevallen
nogeenenigszins positief resultaat.
Voor een volledige vergelijking van de on-
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zand- en dalgrond
40ha
70ha
1 :2
1 :3
1 :2

kruidbestrijdingsstrategieën zou feitelijk ook
rekening moeten worden gehouden met een
verschil in kosten voor brandstof en smeermiddelen,omdat hetaantal draaiuren vande
trekkers toeneemt. In bepaalde gevallen is
ook meer trekkervermogen nodig. Dit aspect
is echter buiten beschouwing gelaten. Voor
de meeste verzorgingswerkzaamheden is
eenvermogen nodigvan35kW(schoffelen 3
m) tot 50 kW (eggen 6 m). De kosten voor
brandstof ensmeermiddelen bij50 kWbenodigdvermogen bedragenf6,50 per uur.

Snijmaïs
Snijmaïswordt over hetalgemeen verbouwd
op veehouderijbedrijven. Voor de afweging

vandetweeonkruidbestrijdingsstrategieën is
uitgegaanvaneenbedrijf van30 hamet7ha
snijmaïs. Bij de berekeningen moet onderscheid worden gemaakt tussen percelen
waarop met één bespuiting kan worden volstaan in de pratktijkstrategie en die waarop
twee bespuitingen nodig zijn in verband met
'probleemonkruiden' (o.a. hanepoot en resistente zwarte nachtschade). Bij toepassing
van een hoofdzakelijk mechanische onkruidbestrijding wordt aan middelen in totaal ruim
f 1.840,-bespaard,respectievelijk f840,-(zie
tabel51).
De chemische bestrijding wordt in het algemeen uitgevoerd door de loonwerker. Bijeen
tarief vanf45,-per hawordt bijhet alternatief
nogeensf630,-off315,- bespaard.Daarentegen moetweleens indevierjaar een rijenbespuiting worden uitgevoerd. Dejaarkosten
van deze machine zijn te hoog om met de
aangegeven gebruiksfrequentie rendabel in
eigen mechanisatie te worden ingezet. Het
loonwerktariefvoorrijenspuitenbedraagtf95,-.
Bovendien isdebeparingopmiddelenkosten
bij rijenspuiten (f72,-)voldoende omdeextra
loonwerkkosten ten opzichte van een volveldsbespuiting (ca.f50,-)tecompenseren.
Uit de besparing moeten verder ook nog de
jaarkosten worden vergoed van de aan te

schaffenonkruidegende schoffelapparatuur.
Dejaarkostenbedragenrespectievelijkf1.100,enf 1.860,-.Hettotalebedragaanjaarkosten
is groter dan de mogelijke besparingen. De
jaarkosten van de schoffelapparatuur zijn in
dit geval hoger dan de totale kosten voor
loonwerk (7 x f 120.-), zodat de schoffelbewerking in loonwerk zal worden uitgevoerd.
Dejaarkosten van de eg zijn relatief laag en
het werktuig wordt veelvuldig ingezet, zodat
ditalsnelopheteigen bedrijf zalvoorkomen.
Destrategie gerichtopmechanischeonkruidbestrijding levert, meteggen ineigen mechanisatieenschoffelen plusrijenspuiten inloonwerk, een positief saldo op van f 365,- per
jaar bij het voorkomen van probleemonkruiden. Daartegenover staatdatinapril-2,mei-1
enmei-2respectievelijk0,35,1en0,6 uurper
hectaremoetwordenbesteedaaneggen2.Als
erindepraktijkvolstaan kanworden metéén
chemische onkruidbestrijding in de snijmaïs,
dan isdebeschreven strategie nietrendabel.
Ondanks de mogelijkheid van een positief
economisch resultaat kan het in de praktijk
voorkomen dat nietvoordezestrategie wordt
gekozen, omdat door de voederwinning
(gras) op het bedrijf onvoldoende tijd overblijft om slagvaardig te kunnen eggen.Op dit
aspect kanindit kader verder nietwordeningegaan.

Tabel51. Invloedvandeonkruidbestrijdingsstrategieën voorsnijmaïs ophetbedrijfsresultaat vaneen
veehouderijbedrijf met7hasnijmaïs (jaarresultatenduurzamestrategie minuspraktijkstrategie).
met probleemonkruiden

zonder probleemonkruiden

middelenbesparing
besparingop loonwerk

1.840
630

840
315

totale besparing

2.470

1.155

rijenspuiten (loonwerk, 1x4/jr.)
schoffelen (loonwerk)
jaarkosten eg

24
840
1.100

24
840
1.100

totaalextra kosten

2.105

2.105

365

-950

verschil in netto-bedrijfsresultaat
2

Daarbijisuitgegaanvaneentaaktijdvan0,35uurperhavooropkomsten0,5uurperhavoorhetna-opkomsteggen.
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Perspectief
Dezebijdragegeefteniginzicht indebedrijfseconomische gevolgen van een hoofdzakelijk mechanische onkruidbestrijding. Inhetalgemeen blijkt datde bedrijfseconomische resultaten verbetereren, doordat de besparing
op de toegerekende kosten voor middelen
groter isdandejaarkostenvoorextramechanisatie en de kosten van eventueel extra benodigde losse arbeid. Een meer mechanische onkruidbestrijding in snijmaïs is echter
nietinallegevallen rendabel.
In de praktijk worden de beschreven duurzame onkruidbestrijdingsstrategieën vaak
uitgevoerd in het kader van een meer algemeen doorgevoerde geïntegreerde bedrijfsvoering. Ditvindt ook z'n weerslag inrassenkeuze, bemesting en bestrijding van ziekten
enplagen.Dezeelementenzijnindeanalyse
buiten beschouwinggebleven.
De beschreven onkruidbestrijdingsstrategieën worden door ondernemers in de praktijkvooreendeelaltoegepast. Deverschillen
in bedrijfseconomische resultaten met de
duurzame strategie zullen dan kleiner zijn,
omdataleendeelvandemogelijke resultaatverbeteringwordtgerealiseerd.
Detotale arbeidsbehoefte bijtoepassing van
eenduurzame onkruidbestrijdingsstrategie is
groter, maar dit zal in veel gevallen kunnen
worden opgevangen door extra inzet van de
ondernemer zelf,zonderextralossearbeidte
hoeven aantrekken. Op de grote eenmansbedrijven, vooral inde Veenkoloniën, zal uitvoering van de duurzame onkruidbestrijdingsstrategie tenkostegaanvanenige inzet
vandeondernemervoorwiedwerk. Indiegevallen zal wel aanvullend losse arbeid moetenwordenaangetrokken.
De grotere arbeidsbehoefte levert voor de
beschouwde bedrijfsopzetten in het alge-
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meen geen problemen opvoor deuitvoering,
ook als rekening gehouden wordt met de
weersgevoeligheid van bewerkingen. Bij een
grotere arbeidsbehoefte en/of bij uitzonderlijke weersomstandigheden zullen echter bij
een voornamelijk mechanische onkruidbestrijding inprincipe eerder problemen kunnen
ontstaan in de uitvoering, mede in verband
met de tijdigheid van uitvoering van de onkruidbestrijding. Dit aspect kan slechts ten
dele kwantitatief wordengeanalyseerd.
Onder minder gunstige omstandigheden
heeft een ondernemer evenwel (nu nog) in
veelgevallenchemische bestrijdingen achter,
de hand, zodat de onkruidproblematiek niet
onbeheersbaar hoeft te worden. Daartoe is
enigefinanciële ruimteaanwezig.
Overigens leiden de beschreven duurzame
onkruidbestrijdingsstrategieën tot een aanzienlijke vermindering van het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen. De verminderingvande inzetvan actieve stof voor debetreffende gewassen isindebesproken bouwplannenvoldoendevoordebeoogde reductie
van55%inhetjaar2010volgens hetMJPG.
Bij devertaling vandeze resultaten naar een
praktijkbedrijf hangthetafvandebedrijfsspecifieke situatie welke keuzes gemaakt worden binnen de onkruidbestrijdingsstrategie.
Het bouwplan, de soort gewassen en de oppervlaktevandegewassen bepalenofdeextrabenodigdearbeidgeleverdkanwordenen
of de extra mechanisatie en arbeid efficiënt
kunnen worden ingezet. Welke werktuigen
aangeschaft worden hangt weer af van de
mogelijkheden die het bestaande machinepark biedt en de beschikbare investeringsruimte op het bedrijf. Tenslotte is de bereidheid van de ondernemer zelf bepalend hoe
de uiteindelijke onkruidbestrijdingsstrategie
eruitzalzien.

Evaluatieen perspectief
R.Y. vander WeideenF.G. Wijnands
In dit themaboekje is een stand van zaken
geschetst van het praktijkgerichte onderzoek
aan onkruidbestrijding. Dit onderzoek staat
de laatste jaren in het teken van het ontwikkelen van meer duurzame vormen van onkruidbestrijding. Dit tegen de achtergrond
van milieutechnische, economische en teelttechnische overwegingen. Duurzame onkruidbestrijding streeft naar het beheersen
van onkruid met zo min mogelijk kosten en
milieubelasting zodanig dat geen economisch belangrijke schade optreedt aan de
gewasgroei, opbrengst en kwaliteit in deze
en volgende jaren. Vanuit deze doelstelling
dienen per gewas de beschikbare methoden
en technieken optimaal op elkaar afgestemd
te worden in een bestrijdingsstrategie. In
deze Strategienstaan bedrijfszekerheid, rendabiliteit en uitvoerbaarheid centraal en ligt
het accent op mechanische bestrijding waar
nodigaangevuld metchemische bestrijding.
Duurzame onkruidbestrijding vormt ook een
onderdeel van geïntegreerde akkerbouw. Op
de locaties voor bedrijfssystemen-onderzoek
(Nagele, Borgerswold en Vredepeel) wordt
reeds sedert vele jaren getracht deze onkruidbestrijdingsstrategiën te ontwikkelen en

toe te passen in vele gewassen op praktijkschaal en in bedrijfsverband. Ook uit dit onderzoek bleek dat in vrijwel alle gewassen
(16), die op de drie locaties verbouwd worden, de herbiciden-inzet sterk teruggedrongen kon worden (30tot 100 % reductie). Op
bedrijfsniveau bedroegde reductie opallelocatiescirca65%.
Deze reducties zijn gebaseerd op het zoveel
mogelijk vervangen van herbiciden door mechanischebewerkingen.Enerzijdsnamhetaantal chemische bespuitingen af en anderzijds
nam het aantal mechanische bewerkingen
toe. Ditdestemeer naarmatede onkruiddruk
hoger is, zoals op de zand -en dalgronden
(tabel 52). Uit de bedrijfssystemen-vergelijking werd tevens duidelijk dat aanzienlijke
besparingen op de directe herbicidenkosten
mogelijk zijn (tabel 52). Natuurlijk werd wel
meer aan machines uitgegeven (investeringen in nieuwe apparatuur) en werd er meer
arbeid verricht. Voor een volledige evaluatie
vandeonkruidbestrijding inhetbedrijfssystemen-onderzoek wordt verwezen naar het
PAGV-IKCthemaboekje nr.14.
Indevoorgaande hoofdstukken werd verslag
gedaan van de bestrijdingsstrategieën die
vanuit het gewasgerichte en onkruidkundige

Tabel52. Kosten(gld/ha)actievestof inzet (kg/ha) enaantal bewerkingen voor debestrijdingvanonkruiden op de drie locaties voor bedrijfssystemen-onderzoek (GA=gangbaar; Gl=gentegreerd).
INagele
'86- '90
actievestof
kosten herbiciden
aantal bewerkingen1:
mechanisch
thermisch
chemisch
totaal
1

Borgerswold
86- '90
GA
Gl
i

Vredepeel
'86- '90
GA
Gl

GA

Gl

4,0
285

1,4
120

2,8
205

1,0
95

3,0
320

1,0
105

0,9
2,6
3,5

2,0
0,2
1,5
3,7

2,1
1,6
3,7

4,5
1,2
5,7

1,3
3,6
4,9

6,3
2,3
8,6

exclusiefloofdoding
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onderzoek onderzocht werden ter onderbouwing en verdere ontwikkeling van een meer
duurzame onkruidbestrijding. Op grond van
de ervaringen die in dit onderzoek en het bedrijfssystemenonderzoek verzameld zijn kan
de volgende tussenbalans van de mogelijkheden voor een meer duurzame onkruidbestrijding opgemaakt worden (tabel 53).
De mogelijkheden voor een maximale inzet
van mechanische onkruidbestrijding en een
minimale inzet van chemische bestrijding
worden bepaald door:
1) de mogelijkheden en beperkingen van machines,
2) het type gewas met betrekking tot groeiwijze (gevoeligheid in afhankelijkheid van
gewasstadium voor eggen), snelheid grondbedekking en bladrijkdom (duur mechanische bestrijding nodig en mogelijk; mogelijkheid tot verruiming van rijafstand),
oogsttechniek en opgerichtheid (mogelijkheden voor aanaarden).

Herbiciden inzet wordt meer onontkoombaar
naarmate het gewas gevoeliger is voor eggen en een ruime rijafstand met schoffelen
en/of aanaarden niet mogelijk is (van rechts
boven naar links onder in tabel 53) en weinig
conçurrentiekrachtig is. In een gevoelig gewasstadium of bij een te natte grond kan het
nodig zijn om een egbewerking te vervangen
door een bespuiting. Het voordeel van afwisselen van eggen en spuiten wordt dan bepaald door de mogelijkheid met een lager gedoseerde bespuiting (LDS of aangepaste dosering) te volstaan.
Uit het onderzoek werd duidelijk dat het teelttechnisch goed mogelijk is om de besparingen in het herbicidengebruik, die in het MJPG
van de akkerbouw gevraagd worden, te realiseren. De grote van de besparing hangt samen met de te telen gewassen. In belangrijke
gewassen als suikerbiet, aardappelen en
maïs is hetteelttechnisch mogelijk om op een
groot deel van het areaal in de meeste jaren

Tabel53. De mogelijkheden voor een meer duurzame bestrijding van onkruid inverschillende gewassen (tussenbalans).
incomb, met:

mogelijkheidvooreggen:
nee

ouder gewas

jaU

schoffelen +
aanaarden

bloemkool
broccoli

sluitkool
spruitkool

aardappel
maïs
veldbonen
erwten

schoffelen + rijenspuit2)+ later
aanaarden

prei

suikerbiet

schoffelen +
rijenspuit2)

koolzaad3)
witlof
winterpeen

engels raaigras3)
uien

schoffelen +
volvelds spuiten2)

sla/andijvie
schorseneer

volvelds spuiten2)

waspeen

1

stamslabonen

zomergerst
wintertarwe

) nieteggen rondopkomst bijaardappelen,tussen 3dagenvoor opkomst en 1 e echte bladstadium bij
stamslabonen,tussen opkomst entwee-blad-stadium bijgranen
2
) bij noodzaak
3
) mogelijkheidvooreggenwordt beperkt doordeweersomstandigheden inde herfst
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besparingen te realiseren tussen de 60 en
100%. Deze laatste zin geeft echter ook een
aantal belangrijke beperkingen aan ten aanzien van uitvoerbaarheid, bedrijfszekerheid
enrendabiliteit (haalbaarheid).
Niet alle percelen lenen zich voor een maximale inzet van mechanische onkruidbestrijding.Operosieofstuifgevoelige grondenkan
gedurende sommige perioden in het jaar en
insommige gewasstadia beter de grond niet
frequent bewerkt worden. Er is ook nog te
weinig kwantitatief inzicht in de extra risico's
van mechanische onkruidbestrijding invorstgevoelige gewassen opvorstgevoelige gronden (aardappels in de Veenkoloniën). Hoewel in het bedrijfssystemenonderzoek op
Borgerswold ende proeven in 1990t/m 1992
op Valthermond geen extra vorstschade
t.g.v. mechanische onkruidbestrijding in de
aardappelen werdwaargenomen,wordt door
aanvullend onderzoek toch geprobeerd derisico's meer inzichtelijk te maken. Mogelijk
kanvervolgens door keuze van eenjuist tijdstip en type mechanische bestrijding het risicoopvorstschadeverderverkleindworden.
Niet inallejaren zal mechanische onkruidbestrijding haalbaar zijn. M.n. op de zwaardere
gronden kunnen problemen ontstaan in een
vochtigvoorjaar, wanneer mennietoptijdhet
landopkanvoor de nodige mechanische bestrijdingen. Ondernemers zullen hiermee alleen kunnen leven indien er een alternatief
voor de mechanische bestrijding of een
noodmaatregel ook dan nogvoor handen is.
Stoffen- en toelatingsbeleid zal er voor moeten waken deze alternatieven, desnoods op
receptbasis, beschikbaartehouden.
De inzet van mechanische technieken dient
overigenswelingepasttezijnineenstrategie
dievoldoende bedrijfszeker is. Zo dient er in
de strategie rekening mee gehouden te worden dat wanneer nodig (weer, arbeid, onkruid) mechanische bestrijdingen door chemische vervangen kunnen worden. Duurzaamheid in beheersing van onkruiden
betekent ook attent zijn op selectie van probleemonkruiden door eenzijdig en veelvuldig
gebruik van specifieke technieken. Dat geldt
nietalleenvoor herbiciden maarookvooreggen. Een juiste keuze en afwisseling van

technieken kan problemen voorkomen. Bij
een meer mechanische aanpak dient vooral
het meerjarig onkruid attent aangepakt te
worden door alle mogelijkheden slagvaardig
te benutten (pleksgewijs, indien nodig volveldsingranen etc).
Watteelttechnisch mogelijk is,isbedrijfstechnisch en bedrijfseconomisch niet altijdmogelijk. De besparingen aan bestrijdingsmiddelenkostenzijninvelemaarnietinallesituaties
(maïszonder probleemonkruiden) voldoende
om de extra inzet aan mens- en machinekracht te compenseren. Een beperkte beschikbaarheid van menskracht (pieken in de
arbeidsfilm) kan ertoe leidden dat in een nat
voorjaar een grotere inzet van mechanische
onkruidbestrijding nietinallegewassengerealiseerd zal kunnen worden. Bovendien vragen de strategieën veel vakmanschap, slagvaardigheid en een grote betrokkenheid van
de ondernemer. Extra investeringen in machines zijn veelal welliswaar rendabel, maar
worden wel gevraagd in een periode waarin
vele akkerbouwers zich zorgen maken over
de perspectieven voor deakkerbouw enover
decontinuïteit vande bedrijfsvoering.
Voor de telers die hiermee aan de slag gaan
is natuurlijk maatwerk vereist voor iederebedrijfsspecifieke situatie (grondsoort, gewassen, arealen, aanwezige mechanisatie, beschikbare arbeid en investeringsruimte etc).
Standaardisatie van mechanisatie is daarbij
van groot belang voor de uitvoerbaarheid en
de beheersing van kosten. Met een bedrijfsspecifieke invullingvandeze meer duurzame
Strategien is veel ervaring opgedaan op de
innovatiebedrijven geïntegreerde akkerbouw
(38) gedurende de periode 1990-1993 (Wijnands et al., 1993). Deze bedrijven werden
intensief begeleiddoorde voorlichtingsdienst
en maakten gebruik van alle ervaringen uit
zowel het gewasgerichte onderzoek als het
bedrijfssystemen-onderzoek.
Uit de resultaten (tabel 54) blijkt dat gemiddeld over de38 bedrijven in 1992een reductievan 60%aan inzet actieve stof herbiciden
werd gerealiseerd ten opzichte van de bedrijfseigen referentiejaren 1987-1989. Ook in
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Tabel54. Gemiddelde herbicideninzet en besparingen in actieve stof en kosten op 38 innovatiebedrijventenopzichtevandebedrijfseigen referentiejaren '87-'89.
inzet kg/ha

reductie (%t.o.v. '87-'89)

1992

1990

1991

1992

1,33

37

54

58

de praktijk en op bedrijfsniveau zijn er dus
goede mogelijkheden om de onkruidbestrijding een meer duurzaam karakter te geven
en te kunnen voldoen aan maatschappelijke
enpolitiekewensen (MJPG).

gewenste reductie inMJPG
1995
2000

30

45

kostenbesparing
(gld/ha)

1990 1991 1992
90

120

110

Tochzijnerophetonkruidkundig gebied nog
vele uitdagingen voor de toekomst. In het
eerste hoofdstuk werd een beeld geschetst
van alle strategische elementen van een
duurzame onkruidbestrijding. Deze elementen zijn maar in beperkte mate in de andere
hoofdstukken teruggekomen. Een belangrijk
deelvan het praktijkgerichte onderzoek heeft
zich in eerste instantie gericht op de ontwikkelingentoetsingvanalternatieveonkruidbestrijdingsmogelijkheden. Hoewel dit onderzoekineenaantalgewassen nognietisafgerond, liggen de vragen nu steeds meer in de
fase van optimalisatie, integratie met andere
strategische elementen (tabel 1)enkostenreductie:

druktwordenomgeenproblemen inbouwplanverbandte krijgen?
3) Inhoeverrewordtdeselectiviteitenbestrijding door middel van eggen beinvloed
doortypeengroottevandetebestrijdenof
te sparen planten,dewerktuiginstelling en
deomgevingscondities ?
4) Indien bespuitingen nodig zijn, wat is dan
de minimaal benodigde dosering (aanpassing van de dosering op grond van soort
en grootte onkruid en omgevingsomstandigheden) en in hoeverre kan een geschikte hulpstof, andere middelencombinatieentoedieningstechniek de resultaten
verder verbeteren?
5) Kunnen de systemen economischer en
bedrijfszekerder gemaakt worden door
een verdere integratie van technieken en
reductie van het aantal werkgangen?
(combinatiesvanlaaggedoseerdebespuitingen, (preventieve) teeltmaatregelen en
mechanische bestrijding;optimale inzet)

1)Wat ishet belangvan preventieve maatregelen zoals de vermindering van de onkruiddruk buiten de gewasfase om en de
verzwakking van de concurrentiepositie
vanhetonkruid inhetgewas?
2) Inwelkematemoetendeverschillendeonkruiden in verschillende gewassen onder-

Beantwoording van deze vragen zal veel inzet en samenwerking vragen van zowel het
meer fundamentele als het praktijkgerichte
onderzoek. Ietswaarvoorwijonsgraaginzetten omdat het een bijdrage kan leveren aan
hetbevorderenvaneenduurzame,veiligeen
concurrerende landbouw.
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juli 1986
ƒ
53. Opkomstperiodiciteit bij 40 eenjarige akkeronkruidsoorten en enkele hiermee samenhangende onkruidbestrijdingsmaatregelen. Ir.W.G.M,van den Brand,oktober 1986.... ƒ
54. Deteelt van wintertarwe als dekvrucht voor veldbeemd- en roodzwenkzaadgewassen.
Ir.W.J.M.Meijer, oktober 1986
ƒ
56. De invloed van het maaien van de tarwestoppel op ondergezaaide veldbeemd- en
roodzwenkzaadgewassen. Ir.W.J.M.Meijer, oktober 1986
ƒ
57. Benuttingafvalwarmte bijvollegrondsteelten. Ing.J.A. Schoneveld,november 1986
ƒ
59. Het bestrijden van verstuiven op landbouwgronden. Dr. ir. A. Darwinkel, november ƒ
1986
60. Stikstofbemesting van wintertarwe. Ir. K. Reinink, december 1986
ƒ
63. De invloed van teeltmaatregelen bij winterkoolzaad op de zaadproduktie in NoordNederland. S.Vreeke ,maart 1987
ƒ
66. Bewaren envoorkiemenbij pootaardappelen. Ing.J.K. Ridder, mei 1987
ƒ
69. Biologie en ecologie vanvogelmuur (Stellaria media). Ir.W.G.M, van den Brand,september 1987
ƒ
70. Ontwikkeling van een biotoets voor het Noordelijk wortelknobbelaaltje (Meloidogynehapla). Ing.A.A.W.Zondervan, november 1987
ƒ
71. Het EPIPRE-adviesmodel, een kritische analyse. Werkgroep EPIPRE, december
1987.
ƒ
72. Teelttechnische en economische aspecten bij de teelt van kleine witte kool. Ing. C.
vanWijk, ir.C. Kramer, ing.G.Schroën en ir. R. Booij,januari 1988
ƒ
73. Het optimale oogsttijdstip van snijmaïs. Ing. H.M.G. van der Werf, april 1988
ƒ
74. Ontwikkelen van teeltbegeleidingssystemen voor aardappelen en suikerbieten. Ir.
C.L.M, deVisser e.a., mei 1988
ƒ
75. Bedrijfseconomische aspecten van de grondontsmetting in rotaties met consumptieaardappelen, suikerbieten en wintertarwe op het proefveld te Westmaas (1981 t/m
1986). Ing. H. Preuter, mei 1988
ƒ
78. Bijzaaienenoverzaaienvansnijmaïs.H.M.G.vanderWerf enH.Hoek,december 1988. ƒ
80. Economische aspecten van de plantdichtheid bij witlof. Ir. C.F.G. Kramer, februari
1989
ƒ
81. Stikstofbemesting van ijssla. Dr. ir. J.H.G.Slangen (LU), ir. H.H.H. Titulaer (PAGV), ir.
H. Niers (IB) endr. ir.J.van der Boon (IB),februari 1989
ƒ
84. Oppervlakkige grondbewerking in het gewas maïs. H.M.G. van der Werf (PAGV),J.J.
Klooster (IMAG) en D.A. van der Schans (PAGV), mei 1989
ƒ
85. Toedienen van drijfmest in maïs (vervolgonderzoek 1985-1987). Ir. J. Schroder
(PAGV) en ir. L.C.N, de la Lande Cremer (IB),mei 1989
ƒ
86. Teelt van fabrieksaardappelen op bedden ten opzichte van op ruggen. Ing. J.K.
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Ridder,juli 1989
ƒ 10,91. Overzaaien van suikerbieten. Dr. ir.A.L Smit, oktober 1989
ƒ 10,92. Bedrijfseconomische perspectieven van akkerbouwbedrijven in deVeenkoloniën. Drs.
S.Cupersus,oktober 1989
ƒ 10,93. Wortelverbruining bijsnijmaïs.J.Schröder,A.G.M.Ebskamp,K.Schölte,oktober 1989.. ƒ 10,94. Noodzaak van roestbestrijding in Engels raai- en veldbeemgras. Ir. G.H. Horeman,
november 1989
ƒ 10,95.Stikstofbemesting van peen. J.H.G. Slangen, H.H.H. Titulaer, H. Niers en J. van der
Boon,januari 1990
ƒ 10,
96. Deteeltvan Bintjefritesaardappelen oplössgrond. Ing. P.M.T.M. Geelen,januari1990. ƒ 10,97. Epipré-adviesmodel. Ing. H. Drenth en ing.W. Stol, maart 1990
ƒ 10,98.Zuiveringsslib indeakkerbouw. Ing.A.deJong,april 1990
ƒ 10,99.Aardpeer een potentieel nieuw gewas - teeltonderzoek 1986-1989. Ing. H. Morrenhof
en ir. C. Bus,mei 1990
ƒ 10,100.Teeltvervroeging bijsuikerbieten. Ir.A.L.Smit, mei 1990
ƒ 10,101.Teeltsystemen parthenocarpe augurken. J.T.K. Poll, ing. F.M.L Kanters, ir. C.F.G.
Kramer en ing.J.Jeurissen,mei 1990
ƒ 10,102. Stikstofbemesting bijspruitkool. Ing.J.J.Neuvel,mei 1990
ƒ 10,103.Minerale olie, insekticiden en bladluisdruk bij de teelt van pootaardappelen in relatie
tot deverspreiding van het aardappelvirusy n . Ir.C.B. Bus, mei 1990
ƒ 10,104. Het effect van een grondbehandeling met pencycuron (Moncereen) tegen Rhizoctonia
op deopbrengst van zetmeelaardappelen. Ing.J.K. Ridder,juni 1990
ƒ 10,105.Jaarverslag 1988 proefproject Borgerswold. Ing.J. Boerma,juni 1990
ƒ 10,106.Stikstofdeling bijsnijmaïs. Ir.J.Schröder,juli 1990
ƒ 10,107. Langdurige bewaring van kroten in een geventileerde kuil en in een mechanisch gekoelde cel in seizoen 1986/1987, 1987/1988 en 1988/1989. Ing. M.H. Zwart-Roodzant,juli 1990
ƒ 10,108.Optimale plantgetal vansnijmaïs envan korrelmaïs, Ir.J.Schröder, juli 1990
ƒ 10,109.(Stikstof)bemestingvan witte kool. Ir.H.H.H. Titulaer, december 1990
ƒ 10,110.Voorvruchteffecten bij inpassing vanvollegrondsgroente in een akkerbouwrotatie. Ing.
Th. Huiskamp, december 1990
ƒ 10,111.Teelt van bakwaardige tarwe in Nederland. Dr. ir.A. Darwinkel,december 1990
ƒ 10,112.Schietgevoeligheid van knolselderij. Ing. M.H.Zwart-Roodzant, december 1990
ƒ 10,113. Populatie-ontwikkeling van het bietecysteaaltje en de optredende schade bij continu
teelt van suikerbieten in combinatie met grondontsmetting. Ir.J.G. Lamers, december

1990

ƒ 10,-

114.Onderzoek naar het effect van systemische nematiciden bij koolgewassen. C. de
Moei,december 1990
ƒ 10,115. Rhizomanie-onderzoek 1987-1989. Ir.Y. Hofmeester, december 1990
ƒ 10,116.Bladrandkeverbestrijding door middel van zaadcoating bij veldbonen. A. Ester, december 1990
ƒ 10,117.Gewasdag mais,december 1990
ƒ 10,118.Graszaadstengelgalmuggen inveldbeemdgras. Ir.G. Horeman,december 1990
ƒ 10,119. Inventarisatie van ziekten en plagen in veldbeemdgras. Ir. G. Horeman, december
1990
ƒ 10,120. Biotoetsvoetziekten inerwten.Ir.P.J.Oyarzun,maart 1991
ƒ 10,121. Opbrengstvariabiliteit bij erwten en velbonen. Ing. D.A. van der Schans en ir. W. van
den Berg,april 1991
ƒ 10,122. De bepaling van de opbrengst van een perceel snijmaïs bij de oogst. Ing. H.M.G. van
der Werf MSc, ir.W.van den Bergening.A.J.Muller, april 1991
ƒ 10,123.Optimalisering toedieningstechniek dierlijke mest. Ing. G.J.van Dongen,ing. D.T. Baumann ening.L.M. Lumkes,april 1991
ƒ 10,124. Beïnvloeding van het drogestofgehalte, opbrengstniveau en bewaarbaarheid van uien
doorteeltmethoden. Ir.C.L.M,deVisser, april 1991
ƒ 10,125.Onderzoek naargroeistofschade bijwitlof (Cichorium intybus L.var.foliosum) indesei-
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zoenen 1986/1987 t/m 1988/1989. Ir. G. van Kruistum en ing. C. van der Wel, mei
1991
ƒ
126.Teeltonderzoek tennisbloem in Nederland. Ing.J.G.N.Wander, ing.H.P. Versluis en ir.
P.M. Spoorenberg, mei 1991
ƒ
127. Rendabiliteit van een verminderde bodembelasting. Bedrijfseconomische evaluatie van
een lagedruk-berijdingssysteem. Ing. S.R.M.Janssens,juli 1991
ƒ
128.Effect van de hoogte en een deling van de stikstofbemesting op de opbrengst en
kwaliteit van zomergerst. Ing. R.D. Timmer, J.G.N. Wander en ir. I.D.C. Duijnhouwer,
september 1991
ƒ
129. Bepaling van de informatiebehoeften van agrarische ondernemers. Ir. P.W.J. Raven,
ing. H. Drenth,ing.S.R.M.Janssens endrs.A.T. Krikke
ƒ
130. Landbouw/technische-, economische-, bedrijfskundige- en milieu-aspecten bij het
toedienen en direct inwerken van dierlijke organische mest in de akkerbouw en de
vollegrondsgroenteteelt. Ing. G.J.van Dongen,september 1991
ƒ
131.Teeltaspecten van wintergerst voor opbrengst en kwaliteit. Dr. ir. A. Darwinkel,
september 1991
ƒ
132.Groei, ontwikkeling en opbrengst van witte kool in relatie tot het tijdstip van planten.
Dr. ir.A.P. Everaarts enO.P.de Moei, september 1991
ƒ
133. Information modelling for arable farming. Integrale vertaling van verslag 67 (Het
globale informatiemodel OpenTeelten), oktober 1991
ƒ
134. Het verloop van wegrotten van moederknollen bij pootaardappelen. Ing. J.K. Ridder
en ir.C.B. Bus,december 1991
ƒ
135. Bedrijfseconomische perspectieven van akkerbouwbedrijven op Trichodorusgevoelige grond. Ing. A. Bos endrs.A.T. Krikke,december 1991
ƒ
136. Kwantitatieve aspecten van de verdelingsnauwkeurigheid van meststoffen. Ing. D.T.
Baumann, december 1991
ƒ
137.Vergelijking van het bewaren van fijne peen op het veld, onder stro en in de natte
koeling. Ing.J.A. Schoneveld,december 1991
ƒ
138.Jaarverslag 1989 proefproject Borgerswold. Ing.J. Boerma,januari 1992
ƒ
139.De invloed van de intensiteit van het bouwplan op pootaardappelen, suikerbieten en
wintertarwe (vruchtwisselingsproefveld) FH82). Ing. H.W.G. Floot, ir. J.G. Lamers en
ir.W.vanden Berg,januari 1992
ƒ 10,140. De invloed van pootgoedbehandeling op het aantal stengels en knollen bij
aardappelen. Ir.C.B. Bus,april 1992
ƒ 10,141. Analyse van het gebruik en de acceptatie van teeltbegeleidingssystemen in de
praktijk. IngA. Grunefeld en ir.W.A. Dekkers, april 1992
ƒ 10,142. Bestudering van het groeiverloop van zaaiuien en bouw van een groeimodel. Ir.
C.L.M,deVisser, oktober 1992
ƒ 25,143.Teeltfrequentie-effecten bij erwten, veldbonen, bruine bonen, snijmaïs, vlas en
zaaiuien. Ing.Th.Huiskampen ir.J.G. Lamers,oktober 1992
ƒ
144. Innovatiebedrijven geïntegreerde akkebouw/opzet en eerste resultaten. Ir. F.G.
Wijnands, ing.S.R.M.Janssens, Ing. P.v.Asperen en ing.K.B. v. Bon,oktober 1992. ƒ
145.Voorjaarstoediening van dunne dierlijke mest op kleigronden ing. G.J.M, van Dongen
en ing.J.Alblas, oktober 1992
ƒ
146.Bedrijfssystemenonderzoek Borgerswold. Invulling gewijzigde voortzetting vanaf
1991. Ing.J. Boerma en ir.Y. Hofmeester, november 1992
ƒ
147.Koolvliegbestrijding met behulp van zaadcoating met insecticiden in bloem- en
spruitkool,A. Ester, november 1992
ƒ
148. Effecten van wintergewassen op de uitspoeling van stikstof bij de teelt van snijmaïs
Ir.J. Schröder, L. ten Holte, Ir. W. van Dijk, ing.W.J.de Groot, ing.W.A. de Boer en
ir. E.J.Jansen,november 1992
ƒ
149.Najaarstoediening van dierlijke mest op kleigronden. Ir.H. Hengsdijk, november 1992 ƒ
150. Planning van deoptimale sortering bijpeen. Ing.J.A. Schoneveld,december 1992
ƒ
151. Invloed van varkensdrijfmest op het nitraatgehalte van groenten. Ir. H.H.H. Titulaer,
december 1992
ƒ 10,152. Informatiemodel "gewasgroei en -ontwikkeling'. Ir. P.W.J. Raven,ing.W. Stol, dr.ir. H.
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van Keulen,ing.R.F.I,van Himste, dr. M.A.van Oijenen ir. H. Marring maart 1993
ƒ
153.Arbeidsprestatie bij de oogst van ijsbergsla en bloemkool; een verkennende studie.
Ing. C l Dekker en ing.B.J. van der Sluis,februari 1993
154.Gebruik van insektengaas opvollegrondsgroentegewassen. A. Ester e.a.,febr. 1993..
155.Produktie- en kwaliteitsverloop bij snijmaïs. Ing. D. van der Schans, ing. H.M.G. van
der Werf MSc en ir.W.vanden Berg,april 1993
156.Perspectieven van de teelt van brouwgerst buiten het Zuidwestelijk kleigebied.
Ing. R.D.Timmer, april 1993
157.The information model for crop protection in arable farming. Ir. A.J. Scheepens, april

1993
158 Biospectron, een systeem van mineraalvoorziening voor wintertarwe. Dr. ir. A.
Darwinkel enA. Bramsvik,juli 1993

15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,-

ƒ 15,ƒ 15,-

Publikaties
30. Effecten van grote drijfmestgiften bij de teelt van snijmaïs; ir. J.J. Schröder, september

1985

ƒ 10,-

36. Informatiemodel 'OpenTeelten'-bedrijf, juni 1987
ƒ 10,42. Optimalisering van de stikstofvoeding van consumptie-aardappelen. Ir.CD. van Loon en
J.F.Houwingjanuari 1989
ƒ 20,44. Bouwplan envruchtopvolging. Ir.T.G.F.M.Aerts en ir.W.A.M.Kromwijk, maart 1989.. ƒ 20,47. Handboek voor deakkerbouw en degroenteteelt indevollegrond,augustus 1989
ƒ 35,50. Geïntegreerde akkerbouw naar de praktijk, maart 1990. Dr. P. Vereijken en ir. F.G.
Wijnands
ƒ 15,59. Bedrijfshygiëne inde praktijk, november 1991
ƒ 15,60. Werkplan 1992,februari 1992
ƒ 10,61. Jaarverslag 1991, april 1992
ƒ 15,62. Verspreiding van onkruiden en planteziekten met dierlijke mest. Ir. A.G. Elema en dr.
ir. P.C. Scheepens, augustus 1992
ƒ 15,63. Kwantitatieve informatie 1992-1993, oktober 1992
ƒ 30,64. Jaarboek 1991/1992,oktober 1992
ƒ 45,65. Werkplan 1993,februari 1993
ƒ 15,66. Jaarverslag 1992,april 1993
ƒ 15,67. 28jaar De Schreef, ing.O. Hoekstra en ir.J.G. Lamers,april 1993
ƒ 40,68. Planning van de vervangingsinvestering van een machine of werktuig. Ir. H.B.
Schoorlemmer,augustus 1993
ƒ 20,69. Kwantitatieve informatie 1993-1994,september 1993
ƒ 30,Themaboekjes
4. Snijmaïs; maart 1984
5. Zomergerst; november 1985
6. Kwaliteitszorg bij deteelt vanwitlof;december 1985
7. Organische stof indeakkerbouw,februari 1986
8. Geïntegreerde bedrijfssystemen, 17november 1988
9. Vruchtwisseling, november 1989
10. Benutting dierlijke mest indeakkerbouw, maart 1990
11. Bewaring vanvollegrondsgroenten, december 1990
12. Bodemgebonden plagen enziekten van aardappelen,november 1991
13. Gewasbescherming vollegrondsgroenten, november 1992
14. Bedrijfssystemen voor eenAkkerbouw mettoekomst, december 1992
15. Duurzame onkruidbestrijding, november 1993
OBS-uitgaven
1. Verslag over 1980 (mei 1983)
2. Verslagover 1981 (december 1983)
3. Verslag over 1982 (mei 1984)
4. Verslagover 1983 (augustus 1985)

ƒ 10,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 25,ƒ 25,ƒ 25,ƒ 25,ƒ 25,ƒ 20,-
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

Verslagover 1984 (augustus 1986)
Verslag over 1985 (mei 1988)
Verslag over 1986 (april 1991)
Verslag over 1987 (december 1991)
Verslagover 1988 (februari 1992)
Verslag over 1989 (juni 1993)

ƒ 20,ƒ 20,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,-

Teelthandleidingen
12. Witlof, teeltvan dewortel en produktie van het lof, augustus 1989
ƒ 20,13. Voederbieten,april 1983
ƒ 10,15. Bestrijding van onkruiden in suikerbieten (incl. de gids "Akker-onkruiden en hun kiemplantenƒ 15,-"),maart 1985
ƒ 12,50
17. Sluitkool, mei 1985
ƒ 10,19. Sla,oktober 1985
ƒ 10,21. Suikerbieten,december 1986
ƒ 15,22. Andijvie, augustus 1987
ƒ 10,23. Wintertarwe, september 1987
ƒ 15,24. Kroten,juli 1988
ƒ 15,25. Luzerne,september 1988
ƒ 15,26. Graszaad,oktober 1988
ƒ 15,27. Stamslabonen, november 1988
ƒ 15,28. Teelt van droge erwten, maart 1989
ƒ 15,29. Teelt van augurken, november 1990
ƒ 15,30. Teelt van knolselderij, november 1990
ƒ 15,31. Teelt van spruitkool, november 1990
ƒ 15,32. Teelt van rabarber, februari 1991
ƒ 15,33. Teelt vantuinbonen, maart 1991
ƒ 15,34. Teelt vanvlas,april 1991
ƒ 15,35. Teelt vantriticale, april 1991
ƒ 10,36. Teeltvan peen,juni 1991
ƒ 20,37. Teelt van schorseneren,oktober 1991
ƒ 15,38. Teelt van spinazie, november 1991
ƒ 15,39. Teeltvan plantuien,november 1991
ƒ 15,40. Teeltvan radicchio, november 1991
ƒ 10,41. Teelt vanwinterrogge,december 1991
ƒ 10,42. Teeltvan witteasperge,december 1991
ƒ 15,43. Teeltvan boerenkool, maart 1992
ƒ 15,44. Teeltvan rammenas,april 1992
ƒ 15,45. Teeltvan zomergerst,juni 1992
ƒ 20,46. Teelt van peterselie en bladselderij,oktober 1992
ƒ 10,47. Teelt van groene asperge, december 1992
ƒ 15,48. Teeltvan doperwten,december 1992
ƒ 15,49. Teelt vanthijm,februari 1993
ƒ 10]50. Teeltvan Digitalis lanata,februari 1993
ƒ 10,51. Teelt van bloemkool,april 1993
ƒ 35,52. Teelt vanzaaiuien,juni 1993
ƒ 30,53. Teelt vansuikermaïs,juli 1993
ƒ 25,54. Teelt van broccoli,juli 1993
ƒ 30,55. Teelt van knolvenkel,augustus 1993
ƒ 25,56. Teelt van prei, oktober 1993
ƒ 30,Korte teeltbeschrijvingen
1. Teunisbloemen, maart 1986
3. Paksoi enamsoi, augustus 1986
4. Bosui,december 1986
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ƒ 5,ƒ 5,ƒ 5,-

7. Courgette en pompoen,december 1988
8. Chinese kool, november 1989

ƒ 5,ƒ 10,

Niet opgenomen ineen reeks
Bouwboek (inhoud + ringband;voor het bijhouden van uiteenlopende bedrijfsadministratie),januari 1988
ƒ 35,
Phomabijaardappelen. Ing.A. Schepers en ir. C D . van Loon,maart 1988
ƒ 5,-
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