© KBIVB

er

en

bo

nd

DOSSIER de teelttechniek van suikerbieten

ht

Bo

WAAROP lETTEN BIj DE
zAAI VAN SUIKERBIETEN?
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De zaaimachine moet het zaad regelmatig afleggen, zowel op afstand als in de
diepte. Op die manier zorgt ze voor een snelle en homogene opkomst van de bieten.
Dat heeft uiteindelijk een invloed op de opbrengst en de externe kwaliteit van de
wortels. De homogeniteit van de opkomst vergemakkelijkt eveneens de
onkruidbestrijding. – Jean-Pierre Vandergeten, KBIVB
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e diepte-instelling van de zaaimachine is waarschijnlijk het
delicaatste punt. Die bepaalt de
opkomst en de ontwikkeling van de
wortels. Het doel is om de zaden in de
aangedrukte vochtige bodem te plaatsen,
maar met een voldoende verluchting. Je
moet vermijden dat het zaad met meer
dan 2 tot 2,5 cm aarde wordt bedekt.
Om de diepte goed te bepalen, moet de
afstelling gebeuren op een vlakke
ondergrond, door blokken of planken van
identieke dikte onder de steunwielen en
de aandrukwielen te plaatsen. Op deze
manier kan men nauwkeurig de werk-

diepte van de zaaikouters afstellen en de
aansluiting ervan met de staven met
schaalverdeling controleren.
Controleer zelf de cellen en de slijtage
van de schijven, de uitwerpsystemen van
de zaden, de afdichtingen (voor de
pneumatische zaaimachines), de staat

Een goed uitgevoerde zaai is
dikwijls een garantie voor een
snelle en homogene opkomst.
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van de aandrijfsystemen (kettingen,
tandwielen, lagers …) en de goede
werking van het aandrukwiel. Je kan dit
ook laten doen.
De bedekking van het zaad gebeurt door
holle wielen met een rubberen vlak, die in
een V geplaatst zijn. Het doel is om de
zaaivoor goed te sluiten door een
regelmatige hoeveelheid aarde bovenop
het zaad te brengen en te vemijden dat
aarde op het zaad wordt gedrukt.
Bij het onderhoud van de zaaimachine
moet men ervoor zorgen dat de elementen goed zijn uitgelijnd. Voor machines
die met v-wielen werken, is de afstelling
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van de afstand van deze wielen van
essentieel belang. Te ver uit elkaar
staande v-wielen leggen de zaden bloot.
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De plaatsing van het zaad is rechtstreeks
afhankelijk van het ontwerp van het
zaai-element en van de zaaisnelheid. Dit
kan een directe invloed hebben op de
opbrengst en de tarra.
In vergelijkende proeven waren de
mechanische zaaimachines altijd
nauwkeuriger dan de pneumatische. Bij
mechanische zaaimachines komt de
uitwerpsnelheid van het zaad vaak
overeen met de zaaisnelheid. Ook is de
valhoogte over het algemeen vrij laag,
waardoor ze een hogere nauwkeurigheid
behouden tot 7 km/uur. De zaaimachines
Kverneland Monopill s, vicon unicorn en
Monosem Meca V4 zijn gekend voor hun
precisie in de aflegging van het zaad. Het
is interessant om te zien dat in recente
proeven de pneumatische zaaimachines
Kuhn Maxima en Monosem ng+4 de
prestaties van de vermelde mechanische
zaaimachines benaderen (figuur 1).
vergelijkbare resultaten werden verkregen op een niet-geploegd perceel. De
trend is duidelijk, maar er moeten nog
meer proeven worden uitgevoerd.
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nauwkeurigheid
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vermijd versleten zaaikouters. Hierdoor daalt de
nauwkeurigheid.

Vermijd versleten zaaikouters
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Ongeacht de zaaimachine, moet men
vermijden om met versleten of weinig
geslepen zaaikouters te werken. Daardoor kunnen de zaden in de lengterichting of zijwaarts rollen. Hierdoor daalt de
nauwkeurigheid. Wanneer men met
smalle aandrukwielen werkt, wordt er
hierdoor soms te weinig aangedrukt.

Zaai in ploegloze percelen
Om erosie te voorkomen, adviseert men
voor percelen met een helling van meer
dan 6% om direct in een afgestorven
groenbedekker te zaaien, zonder voorafgaande oppervlakkige grondbewerking.
Het maken van wielsporen vóór het zaaien
moet worden vermeden. In percelen met
een helling van minder dan 6% raadt men
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De plaatsing van de zaden heeft een grote invloed op de kwaliteit van het ontbladeren en ontkoppen
tijdens de oogst. 1 Het effect van slecht geplaatste zaden. 2 Het effect van op dezelfde hoogte
geplaatste zaden.

een oppervlakkige voorbereiding van het
zaaibed (5 cm) aan. Vermijd intensieve
bewerkingen. Het doel is om een
minimale hoeveelheid fijne grond te
hebben om de zaden te bedekken. Kies
voor geschikte zaaimachines of voor
loonwerkers die beschikken over aangepast materiaal voor wat zaaischijven, de
overbrenging van de last op de zaaielementen en aangepaste afdekkingselementen betreft. Laat de bodem enkele

uren opdrogen voor de zaai. Kies voor een
intensieve aandrukking van de zaden.
zaai systematisch op 2,5 cm diepte,
zonder rekening te houden met de
zaaidatum. Indien de techniek goed wordt
toegepast, is het risico op korstvorming
minimaal. Zorg dat je tussen de zaden de
afstand van 20 cm niet overschrijdt.
gebruik – waar mogelijk – lichte tractoren om te zaaien en aarzel niet om met
brede en lagedrukbanden te werken.
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De zaaimachines zijn voldoende verfijnd.
Daardoor kan je ze, mits op oordeelkundige wijze de optionele uitrusting te
kiezen, gebruiken om te zaaien in alle
bodem- en teeltomstandigheden. De
proeven tonen duidelijke verschillen aan
tussen de materialen. uit de proeven
blijkt ook dat sommige pneumatische
zaaimachines (Kuhn Maxima et Monosem ng+4) hun precisie verbeterd
hebben en kunnen concurreren met de
mechanische zaaimachines. Deze trend
moet echter worden bevestigd in latere
proeven.
De ervaring toont aan dat de gebruiker
die zijn zaaimachine zorgvuldig onderhoudt en afstelt, en die bovendien met de
juiste snelheden zaait, een hoger
kwalitatief zaainiveau zal bereiken. Een
gebrek aan controle van de afstellingen
en onaangepaste snelheden kunnen
heterogene en verspreide opkomsten
veroorzaken. In dit geval wordt de
onkruidbestrijding ingewikkeld. Ondanks
het gebruik van lage dosissen kunnen de
zwakste planten daardoor worden
afgeremd. De slecht verdeelde bieten
zullen ook het ontbladeren en ontkoppen
verstoren.
Een goed uitgevoerde zaai is vaak een
garantie voor een snelle en homogene
opkomst. Dat kan latere risico’s beperken. Kortom, een kwaliteitszaai is
synoniem voor een hogere opbrengst. n
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Bereik een hoger en
beter zaainiveau
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Links een versleten zaaikouter (sterk afgerond). Rechts een nieuwe zaaikouter. Een versleten
zaaikouter leidt tot een slechtere zaaikwaliteit.
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Voor meer informatie kan je de gids:
‘afstellingen en onderhoud van de
zaaimachines’ raadplegen. Dit is een
brochure van het Koninklijk Instituut tot
Verbetering van de Biet (KBVIB) en het
iTB (het franse bieteninstituut). Bekijk
ook de individuele fiches per zaaimachine. Die kan je vinden via www.
irbab-kbivb.be/nl/research/mechanization/09_Br_5_3.pdf

zaaimachines

Figuur 1 precisiecoëfficiënt (pC3) van diverse zaaimachines in functie van de snelheid
- Bron: ITB & KBIVB

in deze proef, die in 2012 werd opgezet door het iTB met medewerking van het
KBivB in saint Quentin sur Coole (frankrijk) wordt de precisie van diverse
zaaimachines en de impact van de snelheid op de nauwkeurigheid van het
zaaien vergeleken. pC3 is de precisiecoëfficiënt 3 cm. Dit is het percentage
zaadkiemen dat geplaatst is binnen een tolerantiezone van 1,5 cm aan beide
zijden van de reële zaaiafstand.
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hEB AANDAChT VOOR hET
NITRAATRESIDU
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Het bemestingsadvies op het perceel
bedroeg 160 eenheden n. Er werd 22 ton/
ha varkensmengmest geïnjecteerd (110
eenheden N) en een basisbemesting van
400 kg/ha kaliumchloride uitgevoerd.
Daarbovenop werden de volgende
bemestingsstrategieën vergeleken: een
dosis van 50 eenheden n/ha die respectievelijk vollevelds en in rijenbemesting
werd toegediend, zodat het advies
volledig werd ingevuld, en 30 eenheden
n/ha in rijentoediening – of 40% minder
dan de 50 eenheden. voor de vollevelds-
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Het inwerken van het blad geeft aanleiding tot hogere mineralisatie. Hierdoor krijg je een hoger
nitraatgehalte in de bodem.
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toepassing werkte men met kalkammonsalpeter (Kas). voor de rijentoediening
werd stikstof in vloeibare vorm gebruikt.
Die behandelingen vergeleek men met
een controle zonder bijkomende bemesting en met braakpercelen.
Op het tweede gedeelte van het proefveld
werden 50 eenheden n/ha vollevelds
toegediend onder vloeibare vorm. Daar
werd het effect van een vroeg rooitijdstip
(19 september), vergeleken met rooien op
29 oktober. op beide rooitijdstippen werd
op een gedeelte van het proefveld het
blad ingewerkt tijdens het rooien, en op
een ander deel werd het blad afgevoerd.
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Het blad inwerken bij vroeg
rooien, kan leiden tot
verhoogde nitraatresidu’s.
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it de proefresultaten die men
tijdens deze studiedag voorstelde,
bleek dat er problemen kunnen
optreden op plekken waar de bieten vroeg
worden gerooid en waar tijdens het
rooien het blad wordt ingewerkt. Dit door
het mineraliseren van de oogstresten.
suikerbieten hebben gemiddeld 250 kg n/
ha nodig. Het Mestactieplan 2011-2014
(Map4) beperkt de bemesting in het
systeem van totale stikstof op niet-zandgronden tot 220 kg n, waarvan 170 kg n/
ha uit dierlijke mest en maximaal 50 kg/
ha uit kunstmest. Het Bieteninstituut
(KBivB) legde, samen met de Bodemkundige Dienst van België (BDB) en met de
steun van de provincie vlaams-Brabant,
in Melkwezer proeven aan om de invloed
van het rooitijdstip op het nitraatresidu na
te gaan, en meteen ook de mogelijkheden
van rijenbemesting te demonstreren.
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“Suikerbieten zijn, wat reststikstof betreft, de goede leerlingen van de klas”, vertelde
Barbara Manderyck tijdens de studiedag van de Afdeling Duurzame
landbouwontwikkeling (ADlO) die in januari plaatsvond in Ninove. – Patrick Dieleman

Rijenbemestingsproef
Barbara Manderyck refereerde naar
proeven van het KBIVB uit de periode
1988-1997. Toen bleek dat een stikstofgift
door middel van rijenbemesting op het
moment van het zaaien, op zo'n 6 cm
naast de rij en ook 6 à 7 cm diep, een
aantal voordelen oplevert in vergelijking
met een volleveldstoepassing. De
aangeleverde stikstof is beter beschikbaar en benutbaar voor de plant, waardoor de jeugdgroei sneller verloopt. Door
de korte tijdspanne tussen toediening en
opname, blijven de migratie en uitspoeling van de stikstof beperkt. Ook de
denitrificatie en de verliezen door
vervluchtiging blijven beperkt. Destijds
leverde rijenbemesting ook een lagere
hoeveelheid reststikstof in het bodemprofiel op na de teelt.
Door de koude aprilmaand in 2012
verliepen de groei en de ontwikkeling van
de bieten traag. Bij de opkomsttellingen
bleek dat het aantal opgekomen bietenplanten in de reeks proefveldjes waar
vollevelds bijbemest werd met Kas, zowat
10% lager lag dan in de veldjes van de
andere behandelingen. Wellicht was dit
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verschillen vaststellen inzake wortelopbrengst, tarra en suikergehalte. Ook de
perceeltjes met vollevelds toegediende
Kas haalden een vergelijkbare opbrengst,
doordat de andere bieten het verlies in
plantenaantal compenseerden. Voor die
behandeling was wel de extraheerbaar-
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NO3-n/ha in percelen met 50 kg n
toegediend in rijenbemesting en 34 kg
NO3-n/ha in de percelen waar 50 kg
minerale N/ha vollevelds werd
toegediend.
Barbara Manderyck besloot dat in het
proefjaar 2012 en op dat perceel de
meerwaarde van rijenbemesting niet kon
worden aangetoond. De piekopname van
stikstof viel ten gevolge van het koude en
natte voorjaar een maand later dan
normaal. op het moment van de opnamepiek was er al voldoende stikstof aanwezig in de bodem (door toediening en
mineralisatie van de mengmest), zodat de
toegediende startstikstof niet of weinig
benut kon worden door de bieten. De
stikstof die toegediend werd onder de
vorm van mengmest was in de omstandigheden van 2012 voldoende om het
opbrengstpotentieel van het perceel in te
vullen.
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het gevolg van verbranding op plaatsen
waar een meststofkorrel vlakbij de
kiemplantjes kwam. Hierbij speelden ook
de natte en koude weersomstandigheden.
De bieten bleven gedurende een maand
in het kiemlobstadium. pas nadat de
temperaturen stegen, konden de bieten

Figuur 1 evolutie van de stikstofreserve in de bodem per behandeling - Bron: KBIVB & BDB
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object 1 = staal genomen op 24/09 kort na rooien (rooi 19/9/2012); 2 = blad
verwijderd (voeg), staal genomen op 15/10; 3 = blad verwijderd (vroeg), staal
genomen op 31/10; 4 = blad verwijderd (vroeg), staal genomen op 19/11; 5 =
blad ingewerkt (vroeg), staalgenomen op 15/10; 6 = blad ingewerkt (vroeg),
staal genomen op 31/10; 7 = blad ingewerkt (vroeg), staal genomen op 19/11; 8
= blad verwijderd (laat), staal genomen op 31/10; 9 = blad verwijderd (laat),
staal genomen op 19/11; 10 = blad ingewerkt (laat), staal genomen op 31/10; 11
= blad ingewerkt (laat), staal genomen op 19/11.

tabel 1 Opbrengst en de kwaliteit van de suikerbieten - Bron: KBIVB
Bruto
(kg/ha)

Wortels
netto (kg/ha)

Suiker
(%)

Extraheerbaarheid (%)

Bruto suiker
(kg/ha)

Witsuiker
(kg/ha)

Netto financieel
(euro/ha)

0 eenheden n

88.981

79.271

17,8

91,3

14.095

12.872

2.573

50 eenheden vollevelds

89.028

79.433

17,7

90,7

14.024

12.726

2.555

50 eenheden rij

88.414

78.356

17,7

91,1

13.900

12.662

2.535

30 eenheden rij

90.231

80.093

17,7

91,2

14.182

12.929

2.585
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Behandeling

zich verder ontwikkelen. De onderzoekers
konden op geen enkel moment verschillen in ontwikkeling en bladvolume
vaststellen tussen de verschillende
behandelingen.
Bij de oogst werden de opbrengst en de
kwaliteit van de suikerbieten bepaald
(tabel 1). Men kon tussen de verschillende behandelingen geen significante

heid significant lager (door een hoger
gehalte alfa-aminostikstof, één van de
melassevormende elementen). Ook voor
het nitraatresidu werden geen significante verschillen gevonden, niet in het
totaal nitraatresidu en ook niet in de
verschillende lagen van 30 cm. voor de
totale bodemlaag van 0 tot 90 cm diep
varieerden de nitraatresidu’s tussen 29 kg
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Op dit proefperceel werd een deel van de
bieten vroeg gerooid (19 september) en
een gedeelte laat (29 oktober). Telkens
werd op een deel het loof afgevoerd of
ingewerkt. figuur 1 geeft de evolutie
weer van de stikstofreserve in de bodem
voor elk van de behandelingen. uit de
figuur kunnen we duidelijk afleiden dat
het inwerken van het blad aanleiding
geeft tot hogere mineralisatie, en
bijgevolg tot een hoger nitraatgehalte in
de bodem. op 19 november kon al
duidelijk de invloed van vroeg ten opzichte
van laat rooien worden waargenomen.
Het nitraatresidu in percelen met
ingewerkt bietenloof bij vroeg rooien
bedroeg toen 71 kg no3-N/ha tegenover
36 no3-n/ha op de percelen met ingewerkt blad bij laat rooien.
Barbara Manderyck besloot dat vroeg
rooien met een bietenrooier die het blad
inwerkt, wel degelijk kan leiden tot
verhoogde nitraatresidu’s in de laag
0-90 cm van het bodemprofiel. Het
gemeten residu bleef onder de toegelaten
Map4-norm van 90 eenheden op nietzandgrond in normaal gebied. in focusgebied en op zandgrond zouden dergelijke residu’s wel al problemen opleveren,
want daar is de norm in 2012-2013 70
eenheden reststikstof in het bodemprofiel. vanaf 2014 wordt deze norm van 70
eenheden toegelaten reststikstof uitgebreid naar alle bodemtypes. n
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hOE OPMARS VAN RESISTENTE
MElgANzENVOET STOPPEN?
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Is het voorkomen van metamitronresistente melganzenvoet vooral te wijten aan het
veelvuldig gebruik van atrazin op maïsvelden in de jaren 80? Ten behoeve van zijn
doctoraatswerk onderzocht jonas Aper de oorsprong en de verspreiding van
metamitronresistente melganzenvoet en het metabolisme van metamitron in
melganzenvoet. – Patrick Dieleman
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l ruim 10 jaar blijkt melganzenvoet
zich moeilijker te laten bestrijden
in suikerbietvelden. Dit verschijnsel
komt zowel in België voor, als in de
omliggende landen. Die gebrekkige
bestrijding is vooral te wijten aan
resistentie tegen metamitron (oorspronkelijk goltix, nu meerdere producten). Els
Mechant van het onderzoeksteam van
prof. robert Bulcke van de gentse
faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
stelde vast dat die resistentie te wijten is
aan een mutatie in het Dna die identiek
is aan een mutatie die voorkwam in de
atrazinresistente populaties, die in de
jaren 80 terug te vinden waren op
maïsvelden. Deze mutatie veroorzaakte
resistentie tegen atrazin en andere
psii-inhibitoren, zoals metribuzin (onder

22
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meer Sencor) dat in aardappelen
toegepast wordt, door een wijziging van
de bindingsplaats van het herbicide in de
plant.

Metabolisme van metamitron
Jonas aper bouwde voor zijn doctoraatsonderzoek verder op het werk van Els
Mechant. Hij vergeleek de reactie ten
aanzien van metamitron van gevoelige
populaties van melganzenvoet met die
van metamitronresistente en atrazinresistente populaties. Dat bleek geen
zwart-witverhaal te zijn. in potproeven
bleek dat ook gevoelige planten hoge
dosissen kunnen overleven, bijvoorbeeld
wanneer het middel in de bodem werd
vermengd. De onderzoekers konden met
een radioactieve (C-14) variant van

Melganzenvoetzaden blijven
zeer lang kiemkrachtig in de
bodem.

metamitron het transport en de metabolisatie ervan volgen in de plant. Wanneer
metamitron alleen via de wortels kon
worden opgenomen, vond er een snelle
metabolisatie plaats, zowel bij gevoelige
als bij resistente populaties. De verschillen waren te klein om een verklaring te
bieden voor de resistentie. Het verhoogde
metabolisme verklaarde wel de beperkte
werking van metamitron als bodemherbicide. Ook de absorptie van metamitron
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Een aantal hoge genetische verwantschappen tussen planten op velden van
verschillende landbouwers wijzen op
transport van zaden van resistente
melganzenvoet tussen velden en tussen
verschillende landbouwers. Daar lijken
vooral machines en ook mest verantwoordelijk voor te zijn. Om dit laatste
effect te kunnen inschatten, werd ook
onderzocht hoe de kiemkracht van zaden
van resistente en gevoelige melganzenvoet evolueert na inkuilen, vertering door
het vee en opslag van de mest. Het bleek
dat de kiemkracht en vitaliteit van de
zaden na een incubatie van 4 weken in
een maïssilo al drastisch verlaagden tot
waarden tussen 0 en 5%. proeven op
vertering in de pens van een koe wees bij
een aantal populaties op een verhoogde
kiemkracht in vergelijking met de
controle en geen of slechts een beperkte
afname van de vitaliteit. na 16 weken
incubatie in een mestkelder daalde de
vitaliteit van intacte zaden tot waarden
tussen 21 en 60%. na 4 weken in een
hoop stalmest bleef maximaal 1% van de
zaden vitaal. n
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Het tweede deel van het onderzoek ging
na of de huidige metamitronresistente
populaties het gevolg zijn van het gebruik
van metamitron in suikerbieten, dan wel
van het vroegere gebruik van atrazin in
maïs. Els Mechant stelde eerder al vast
dat de mutatie die aanleiding geeft tot
metamitronresistentie verspreid voorkomt over het hele suikerbietenareaal in
België. Omdat de mutatie gebonden is
aan het chloroplast-Dna gebeurt de
overerving via de moeder. Daardoor vindt
de verspreiding hoofdzakelijk plaats via
zaad, en bijgevolg via machines en mest.
In het onderzoek werd de genetische
diversiteit gebruikt als maatstaf voor de
ouderdom van een populatie. Wanneer
door een mutatie resistentie ontstaat,
blijven aanvankelijk slechts kleine
aantallen resistente planten over na
bestrijding. Die vormen de basis voor de
latere resistente populatie. Omdat de
resistente populatie opgebouwd wordt uit
een beperkt aantal individuen, zal dit in
het begin leiden tot een kleinere genetische diversiteit. Hoe lager de genetische
diversiteit van zo’n populatie, hoe jonger
die populatie zou moeten zijn. Een
onderzoek op melganzenvoetplanten
opgekweekt uit zaden afkomstig uit
bodemstalen, wees uit dat percelen met
een monocultuur van maïs waar destijds
atrazin gebruikt werd, een grote zaadbankdensiteit van resistente zaden
kennen. Doordat vanaf de tweede helft
van de jaren 80 atrazineresistente
melganzenvoet in maïs opnieuw succesvol kon worden bestreden met nieuwe
middelen, zijn die zaden met grote
waarschijnlijkheid afkomstig uit de

plekken binnen een veld toonden een
genetisch vrij sterke verwantschap.

er

Van waar komen ze?

jaren 80. Dit bewijst dat melganzenvoetzaden lang kiemkrachtig blijven, maar dit
roept ook vragen op of men wel iets kan
veranderen aan de huidige situatie op de
Belgische suikerbietvelden. Ook in de
zaadbank van suikerbietvelden werden
immers hoge aantallen melganzenvoetzaden met resistentie gevonden. aper
besloot over dit onderzoeksdeel dat in de
aanwezige resistente populatie de afname
van de genetische diversiteit niet zeer
groot is, zodat hun aanpassingsvermogen
gehandhaafd blijft en dat een aantal
populaties vermoedelijk ook ontstaan zijn
door het gebruik van atrazin in de jaren
80. Dit vormt een grote uitdaging voor het
beheer van metamitronresistente
melganzenvoet, niet alleen in suikerbieten, maar ook in andere gewassen zoals
aardappelen.
Jonas aper onderzocht ook de genetische
relaties tussen melganzenvoetplekken op
11 velden van 4 verschillende landbouwers. Hij stelde enige genetische
differentiatie vast tussen de populaties
van deze landbouwers. Hij kon ook een
significant verband aantonen tussen de
genetische afstand en de geografische
afstand van verschillende planten, maar
enkel als het over velden van verschillende landbouwers ging. De meeste
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door de bladeren bleek een snel proces
te zijn, maar ook hier kon niet worden
aangetoond dat een verhoogd metabolisme verantwoordelijk zou zijn voor
resistentie.
De gentse onderzoekers bekeken ook het
effect van de omgevingsomstandigheden
met behulp van potproeven. Waar
suikerbieten gevoeliger reageren op
metamitron bij hogere lichtintensiteiten,
bleek bij de onderzochte melganzenvoetpopulaties het omgekeerde. Ook lagere
temperaturen verminderden de werking.
Een hoger vochtgehalte van het substraat
zorgde dan weer voor een verhoogde
werking. Hogere luchtvochtigheid zorgde
ook voor een verhoogde gevoeligheid bij
naopkomstbehandelingen.
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Jonas aper besloot dat de door het onderzoek verworven kennis kan bijdragen
tot het optimaliseren van preventieve en curatieve bestrijdingsstrategieën. Hij
schoof onderstaande aanbevelingen naar voren.
• Om resistente melganzenvoet te bestrijden, moet de focus verschuiven naar
naopkomstbehandelingen.
• Je kan best ’s morgens of ’s avonds behandelen om de optimale omstandigheden, met name lagere lichtintensiteit, hogere luchtvochtigheid en een
vochtige bodem, het best te benaderen.
• Velden waar vroeger al resistente melganzenvoet werd gevonden, moeten
extra aandacht krijgen, omdat zaden aanwezig blijven in de zaadbank in de
bodem.
• Bij veldwerkzaamheden moet je transport van aarde van besmette velden
vermijden. Dit kan door besmette velden pas als laatste te oogsten.
• Het risico op verspreiding van zaden via mest kan bijna tot nul herleid worden
door een nieuwe maïssilo minstens 4 weken gesloten te houden en stalmest
minstens 4 weken op grote hopen te laten liggen, vooraleer die uit te spreiden. Toch kunnen melganzenvoetzaden die zich aan de oppervlakte van een
maïskuil bevinden of getransporteerd worden als dierenvoeder (met aardappelen of suikerbieten) en die zowel de vertering als het verblijf in de mest
overleven, zorgen voor een verdere verspreiding van de resistentie naar
andere velden.
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