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Samenvatting
De Minimum Letale Herbicide Dosering (MLHD) methode is een methode waarmee doseringen van
fotosyntheseremmende herbiciden geminimaliseerd kunnen worden op basis van beslissingsondersteunende rekenregels en een chlorofyl-fluorescentiemeettechniek. De methode bleek anno 1997 goede
perspectieven te hebben voor de landbouwpraktijk. Om de MLHD methode versneld bekend te maken
bij telers is in 1998 een tweejarig demonstratieproject gestart. Het project is een initiatief van LTO
Nederland en wordt financieel ondersteund door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij (via LASER) en door een groot aantal provinciale en regionale overheden en instanties. Uitvoering van het project is gedaan door Plant Research International met bijdragen van DLV, EARS en
PAV.
Het demonstratieproject bestond uit twee onderdelen: intensieve praktijkbegeleiding en voorlichtingsactiviteiten. Praktijkbegeleiding werd gedaan in de teeltjaren 1998 en 1999 op 16 landbouwbedrijven
verdeeld over 4 provincies in Nederland. Op deze bedrijven werd hoofdzakelijk in de gewassen aardappel, suikerbiet of maïs de MLHD gedemonstreerd en vergeleken met onkruidbestrijding volgens
gangbare praktijk. Teeltgegevens van MLHD en gangbare praktijk zijn bepaald met als doel de voordelen van de MLHD methode objectief te tonen aan de betrokken telers en andere geïnteresseerden.
Algemene voorlichtingsactiviteiten bestonden uit presentaties voor groepen van telers en publicaties in
vakbladen.
De telers waren mede vanwege de positieve resultaten tevreden over MLHD. De gerealiseerde mate
van bestrijding was gemiddeld genomen voldoende, en van een vergelijkbaar niveau als die van gangbare
praktijk. Ten opzichte van gangbare praktijk gaf MLHD een reductie in herbicidengebruik van 32%
(inclusief toepassing van bodemherbiciden). De reductie in milieubelastingspunten ten gevolge van het
herbicidengebruik was navenant. Het gebruik van actieve-stof van contactherbiciden in MLHD was
gemiddeld 0,16, 1,2 en 0,5 kg per ha voor respectievelijk aardappel, suikerbiet en maïs. Op de meeste
bedrijven werd een toename in fysieke gewasopbrengst gemeten (gemiddeld 8% meeropbrengst).
De gegevens voortkomend uit de intensieve praktijkbegeleiding zijn gebruikt in presentaties en publicaties voor telers en andere geïnteresseerden. Naar schatting hebben bijna 1000 telers een demonstratie
van MLHD gezien via bezoeken aan bedrijven waarop intensieve bedrijfbegeleiding gedaan is, via voordrachten over MLHD, via opendagen op proefboerderijen en via voorlichting door de betrokken teeltadviseurs van DLV. Daarnaast hebben nagenoeg alle telers in Nederland kennis genomen van het begrip
MLHD via publicaties in vakbladen.
Via een enquête onder de deelnemende telers is de mening over MLHD gepeild. De mening van de
telers over het demonstratieproject en over MLHD is positief. Uitkomsten van de enquête zijn in dit
rapport opgenomen. De enquête heeft bruikbare suggesties opgeleverd over hoe MLHD verder geoptimaliseerd kan worden. De nauwe wisselwerking tussen onderzoek, voorlichting en praktijk in dit
MLHD-project wordt als efficiënt en succesvol beschouwd door de betrokken partijen.
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1.

Inleiding

In dit rapport worden de resultaten van het demonstratieproject ‘Toepassing van de chlorofyl-fluorescentiemeettechniek bij chemische onkruidbestrijding: de MLHD-methode’ beschreven. Het project is
uitgevoerd omdat de methode perspectiefvol lijkt te zijn bij het terugdringen van herbicidengebruik in
de landbouw en omdat er anno 1997 aanwijzigen waren dat de gefaseerde volumetaakstellingen voor
herbicidengebruik door de landbouw niet gehaald zouden worden. De behoefte aan mogelijkheden om
het herbicidengebruik in de landbouw te verminderen is groot. De verwachting is dat MLHD in de toekomst bij zal gaan dragen aan verdere vermindering van het herbicidengebruik.
MLHD is een afkorting van Minimum Letale Herbicide Dosis. De methode is ontwikkeld door AB-DLO
(Plant Research International per 1 januari 2000) voor de groep van fotosynthese remmende herbiciden.
De methode koppelt een doseringsadvies op basis van onkruidgrootte aan een vroegtijdige voorspelling
van het bestrijdingseffect. MLHD bestaat kort samengevat uit 3 stappen. Vlak voor toediening van een
herbicide wordt de biomassa van het onkruid gewogen en uitgedrukt in een gewicht per plant (stap 1).
Vervolgens wordt het gewicht in een eenvoudige formule ingevoerd die de MLHD berekent (stap 2).
Twee dagen na toediening van de MLHD wordt de effectiviteit van de bestrijdingsmaatregel bepaald en
geëvalueerd door de inzet van chlorofyl-fluorescentiemetingen aan het onkruid (stap 3). In LDS kan
stap 3 ook zinvol op latere momenten ingezet worden.
Een innovatief element in MLHD is de chlorofyl-fluorescentiemeettechniek. Via de chlorofyl-fluorescentiemetingen krijgt een teler vroegtijdig een voorspelling van de effectiviteit van de uitgevoerde onkruidbestrijdingsmaatregel. Met andere woorden, de teler krijgt informatie of de mate van bestrijding
voldoende is, of dat bepaalde onkruidsoorten onvoldoende bestreden worden. Met deze informatie kan
de teler sneller reageren op een mogelijk ongunstige situatie van onvoldoende bestrijding. In de praktijk
blijkt deze risico-evaluatie, stap 3 uit de methode, erg aan te spreken bij telers. Een tweede aansprekend
element van de MLHD-methode is dat de chlorofyl-fluorescentiemetingen ook ingezet kunnen worden
om nadelige effecten van herbiciden op niet-doel planten inzichtelijk te maken. Op basis van de chlorofyl-fluorescentiemetingen is de teler in staat eventuele vervolgmaatregelen van onkruidbestrijding rationeler in te zetten qua toedieningsmoment en dosering.
MLHD is een kennisintensieve methode. Introductie van de methode op bedrijfsniveau behoeft begeleiding. In 1997 is hiertoe een eerste aanzet gegeven. De MLHD-methode werd toen voor het eerst op
vier proefbedrijven in Nederland gedemonstreerd. In 1998 is het onderhavige demonstratieproject gestart in 4 provincies in Nederland, te weten Zeeland, Zuid Holland, Noord Brabant en Gelderland. Het
project bestaat uit twee onderdelen: intensieve bedrijfsbegeleiding en voorlichtingsactiviteiten.
Het in dit rapport beschreven project is een initiatief van LTO Nederland. Hoofduitvoerder van het
project is Plant Research International (voorheen AB-DLO). DLV, PAV en EARS leverden aan de uitvoeringskant ruime bijdragen aan het project. Doelgroepen van dit demonstratieproject waren telers en
andere geïnteresseerden (o.a. teeltbegeleiders). Het project is financieel mogelijk gemaakt door subsidies
van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LASER) en van diverse provinciale en regionale overheden en instanties. Een lijst van betrokken subsidiegevers is bijgevoegd in hoofdstuk 6.
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2.

Opzet van het project

Het in dit rapport beschreven demonstratieproject bestaat uit twee onderdelen: intensieve praktijkbegeleiding en voorlichtingsactiviteiten. Het project is uitgevoerd conform de oorspronkelijke projectbeschrijving. In de provincies Gelderland, Noord Brabant, Zeeland en Zuid Holland zijn op vier akkerbouw- en/of veehouderijbedrijven per provincie, demonstraties van de MLHD methode voor onkruidbestrijding gedaan gedurende twee teeltjaren 1998 en 1999. In totaal zijn er 32 demonstraties uitgevoerd,
met als doel dat de telers op de bedrijven zouden leren zelfstandig de MLHD methode uit te voeren, en
dat andere telers in hun omgeving kennis zouden nemen van de resultaten op de demonstratiebedrijven.

Intensieve praktijkbegeleiding
De opzet van de demonstraties van MLHD op de bedrijven was als volgt. De algehele coördinatie lag
bij Plant Research International. In de voorjaren van 1998 en 1999 werden afspraken gemaakt met de
betrokken telers, teeltbegeleiders (DLV-ers) en anderen (bijv. PAV) over in welk gewas per bedrijf de
demonstratie plaats zou vinden, en wie verantwoordelijk was voor welke handeling of waarneming. De
demonstaties vonden voor 90% plaats in de gewassen aardappel, suikerbiet en maïs. De overige demonstraties werden per jaar in enkelvoud gedaan in de gewassen vlas (2 jaar), zaaiuien (2 jaar) of bonen
(1 jaar).
Een medewerker van Plant Research International is gemiddeld zo’n zes keer per seizoen op de bedrijven geweest voor de demonstraties van MLHD. De eerste keer was altijd kort nadat de gewassen op de
demonstratiepercelen gezaaid of geplant waren en de onkruidbestrijding actueel werd. Er werd dan afgesproken welk deel van het perceel behandeld werd volgens MLHD en welk deel volgens de gangbare
praktijk. Ook werd afgesproken een klein stuk van het perceel onbehandeld te laten om een beeld te
hebben van de onkruiddruk. Vervolgens is, afhankelijk van het gebezigde systeem van onkruidbestrijding (één of meerdere toedieningen van herbiciden per teelt), de medewerker van Plant Research
International een aantal keren naar de bedrijven geweest om MLHD doseringen te bepalen en om chlorofyl fluorescentiemetingen te doen aan onkruiden en gewassen. De doseringen van herbiciden volgens
MLHD of Praktijk werden met gangbare landbouwspuitmachines toegediend. Soms werd nog een derde behandeling toegevoegd indien dit relevant geacht werd. Ter wille van uniformiteit wordt in dit rapport steeds alleen over Praktijk- en MLHD-objecten gesproken. Bij maïs is Praktijk veelal gelijk aan het
PAV-advies.

Bepaling en verspreiding van teeltgegevens
Nadat de onkruidbestrijding gedaan was, zijn in de loop van het seizoen waarnemingen gedaan aan het
bestrijdingsresultaten en de gewasopbrengsten van de demonstratieobjecten MLHD, Praktijk en Onbehandeld. De teler en de medewerker van Plant Research International hebben in woorden of cijfermatig
een waardering voor de mate van onkruidbestrijding gegeven bij het sluiten van de gewassen en bij de
oogst van de gewassen. De toegepaste schalen waren zeer slecht tot uitstekend, of 1 tot 10, voor respectievelijk geen verschil t.o.v. van onbehandeld tot geen onkruid. Uit ieder object werd aan het eind van
het seizoen 4 keer een gewasrij geoogst over een lengte van gemiddeld 2 meter. De gewichten van de 4
monsters per object werden na schonen bepaald, en gemiddeld tot een opbrengstcijfer per object. Andere relevante teeltinformatie werd via telefonische of schriftelijke enquête verzameld.
De resultaten van de objecten zijn in verslagen en bijlagen beschreven. De telers en andere betrokkenen
hebben deze informatie ontvangen en verder kunnen verspreiden. In dit rapport worden de resultaten
samengevat op hoofdlijnen wat betreft inzet van onkruidbestrijding, bestrijdingsresultaat, milieubelasting en fysieke opbrengst (kwaliteitsbepalingen zijn niet gedaan).
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Teeltjaren 1998 en 1999
1998 was het eerste projectjaar waarin relatief veel tijd in kennisoverdracht is gaan zitten. Door het
natte voorjaar van 1998 mag de situatie van dat jaar zeker niet als gemiddeld gezien worden. Met name
in de vroeg gezaaide suikerbietengewassen werd onkruidbestrijding bemoeilijkt door de vele neerslag.
In 1999 lag het accent meer op het zelfstandig uitvoeren van MLHD door de telers. De weersomstandigheden voor onkruidbestrijding in 1999 waren relatief gunstig. Werkzaamheden werden nauwelijks
belemmerd door neerslag. Aan het einde van het seizoen is middels een enquête gevraagd aan de telers
wat zij van de MLHD demonstaties vonden. De uitslag van de enquête is opgenomen in dit rapport.

Voorlichtingsactiviteiten
Onder de 16 geselecteerde akkerbouwbedrijven bevonden zich 3 proefbedrijven. Op deze bedrijven is
via opendagen bekend gegeven aan de MLHD-methode. In de wintermaanden van 1998-1999 en 19992000 zijn een 8-tal bijeenkomsten voor telers georganiseerd waarin resultaten van de MLHD-methode
gepresenteerd werden. Er zijn diverse publicaties over MLHD in vakbladen verschenen in de periode
1998-2000. Een opsomming van de presentaties en publicaties over MLHD is bijgevoegd in hoofdstuk 5.
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3.

Intensieve praktijkbegeleiding

Eerst wordt een algemene beschouwing gegeven gevolgd door een beschouwing van de resultaten per
gewas.
De intensieve praktijkbegeleiding is over het algemeen goed verlopen. Via de praktijkbegeleiding zijn 16
telers in 4 provincies in Nederland bekend gemaakt met de MLHD-methode. De telers waren tevreden
over de begeleiding die ze gekregen hebben en zijn van mening dat zij MLHD zelfstandig kunnen uitvoeren (zie verder uitslag telersenquête in hoofdstuk 5). Door hun positieve houding dragen de telers
bij aan het verder verspreiden van de methode. Een bewijs hiervan is dat telers regelmatig hun CF-meter
uitgeleend hebben aan geïnteresseerden in hun regio.
De MLHD methode heeft redelijk goed gefunctioneerd op de bedrijven. De gerealiseerde mate van bestrijding was gemiddeld genomen voldoende, en van een vergelijkbaar niveau of net iets minder goed
dan die van de gangbare praktijk. Duidelijk is gebleken dat de telers met MLHD echt op het scherpst
doseren. MLHD gaf gemiddeld ten opzichte van de gangbare praktijk een reductie in herbicidengebruik
en milieubelastingspunten van gemiddeld 32% (inclusief eventueel toegepaste bodemherbiciden, exclusief deze bodemherbiciden was de reductie 41%). Ook bleek een significant hogere gewasopbrengst bij
MLHD van gemiddeld 8%. Deze laatste conclusie is gebaseerd op een statistische analyse van de gegevens van de 32 teelten die binnen dit project begeleid zijn in 1998 en 1999.
Door de interactie met de telers zijn enkele aanpassingen in de MLHD-methode doorgevoerd die de
praktijkrijpheid van de methode verbeterd hebben. Aanpassingen aan de methode zijn gericht geweest
op inpassen van MLHD in LDS en omgang met moeilijk bestrijdbare onkruidsoorten. Als zodanig kan
de interactie tussen onderzoek, voorlichting en de landbouwpraktijk als zeer vruchtbaar, nuttig en succesvol beschouwd worden.

Aardappelen
Op de demonstratiebedrijven was de praktijk LDS op basis van het herbicide Sencor. Specifieke aanvullingen met andere middelen richting minder gevoelige onkruidsoorten werden niet gedaan. De MLHDmethode kon goed ingepast worden in de gebezigde LDS op de bedrijven. CF-metingen 2 dagen na
toediening van herbiciden gaven aan welke mate van bestrijding voor de verschillende onkruidsoorten
verwacht mocht worden. De doseringsregels voor Sencor bleken goed te werken voor gevoelige onkruidsoorten. Bij minder gevoelige soorten als zwarte nachtschade en zwaluwtong dient de MLHD iets
verhoogd te worden. Soms werd voor deze minder gevoelige onkruidsoorten via de CF-metingen geconstateerd dat doseringen iets te laag waren. Een goede mate van bestrijding werd dan alsnog gerealiseerd door vervolgbehandelingen. Wat betreft de MLHD-objecten werd na het constateren van onvoldoende mate van bestrijding niet direct herbehandeld, maar werd de behandeling meestal pas na 7 dagen uitgevoerd passend binnen het LDS-schema dat de teler toch al van plan was toe te passen. Ook in
de Praktijk-objecten werd geconstateerd d.m.v. CF-metingen dat de eerste bespuiting niet altijd voldoende effectief was richting minder gevoelige onkruidsoorten.
In de tabellen 1a en 1b staan per jaar de belangrijkste kengetallen uit de demonstratieobjecten in aardappelen genoemd.
In aardappelen was de reductie in herbicidengebruik en milieubelastingpunten in de MLHD-objecten
gemiddeld 36% lager dan in de Praktijk-objecten terwijl er geen wezenlijke verschillen waren in mate
van bestrijding. Er bleek een tendens van meeropbrengsten in de MLHD-objecten.
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Tabel 1a.

Projectresultaten 1998, twee aardappelgewassen in Zuid Holland 2 of 3 keer behandeld met
Sencor na opkomst van de gewassen. De gedemonstreerde systemen waren doseringen volgens Praktijk of
MLHD.

Parameter

Praktijk

Gebruik van contactherbiciden (gram werkzame stof/ha)
Overige methoden van bestrijden 1
- inzet bodemherbiciden
- mechanische onkruidbestrijding 3
- handmatig wieden
Bestrijdingsresultaat cijfermatig
Bestrijdingsresultaat in woorden

MLHD

175

90

0
0
0

0
0
0

7
Redelijk

6,5
Redelijk

MBP waterleven contactherbiciden 2
MBP bodemleven contactherbiciden
MBP grondwater contactherbiciden

228
14
62

114
7
31

Relatieve opbrengst gewas (%)

100

114

Weergegeven wordt het percentage bedrijven dat de methode toepaste;
MBP zijn milieubelastingspunten volgens CLM-milieumeetlat;
3 Ruggenopbouw gewasrijen niet meegerekend als mechanische onkruidbestrijding.
1
2

Tabel 1b.

Projectresultaten 1999, twee aardappelgewassen in Zuid Holland 3 of 4 keer behandeld met
Sencor na opkomst van de gewassen. De gedemonstreerde systemen waren doseringen volgens Praktijk of
MLHD.

Parameter
Gebruik van contactherbiciden (gram werkzame stof/ha)
Overige methoden van bestrijden 1
- inzet bodemherbiciden
- mechanische onkruidbestrijding 3
- handmatig wieden
Bestrijdingsresultaat cijfermatig
Bestrijdingsresultaat in woorden

Praktijk

MLHD

310

220

0
0
0

0
0
0

7
Redelijk

7
Redelijk

MBP waterleven contactherbiciden 2
MBP bodemleven contactherbiciden
MBP grondwater contactherbiciden

572
34
154

410
25
110

Relatieve opbrengst gewas (%)

100

112

1

Weergegeven wordt het percentage bedrijven dat de methode toepaste;
MBP zijn milieubelastingspunten volgens CLM-milieumeetlat;
3
Ruggenopbouw gewasrijen niet meegerekend als mechanische onkruidbestrijding.
2
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Suikerbieten
Op de demonstratiebedrijven was de praktijk een LDS op basis van herbicidenmengsels bekend onder
de afkortingen BOGT of BOPT, met soms specifieke aanvullingen met andere herbiciden richting minder gevoelige en grasachtige onkruidsoorten. Op meer dan de helft van de bedrijven werd een bodemherbicide toegepast. Soms werd ook mechanische onkruidbestrijding (schoffelen) tussen de gewasrijen
gedaan. Ook hier bleek weer dat de CF-metingen van de MLHD-methode een goed beeld gaf van de
mate van bestrijding die verwacht mocht worden richting verschillende onkruidsoorten.
In de tabellen 2a en 2b staan per jaar de belangrijkste kengetallen uit de demonstratieobjecten in suikerbieten genoemd.
Kort samengevat waren de resultaten in suikerbieten over beide demonstratiejaren als volgt. De reductie in herbicidengebruik in de MLHD-objecten was gemiddeld 41% lager dan in de Praktijk-objecten
(dit is exclusief bodemherbiciden, inclusief bodemherbiciden is de reductie 25%). De reductie in milieubelastingpunten was navenant, maar verschilde sterk van bedrijf tot bedrijf en milieucompartiment tot
milieucompartiment. Het bestrijdingsresultaat in de MLHD-objecten was gemiddeld genomen iets lager
dan in de Praktijk-objecten, maar niet problematisch gezien de relatief beperkte extra inzet van handwieduren (gemiddeld 1 handwieduur extra per ha). Er bleek een tendens van meeropbrengsten in de
MLHD-objecten van gemiddeld 8% (op basis van 14 vergelijkingen).
Na het eerste demonstratiejaar werd geconcludeerd dat de doseringsregels van de MLHD-methode
voor de BOPT/BOGT-herbicidenmengsels niet optimaal functioneerden. In het tweede demonstratiejaar zijn deze regels aangepast. Gekozen is toen om te gaan doseren op basis van de formule die hoort
bij de B (Betanal) uit BOPT of BOGT, en de doseringen van de andere middelen daaraan gelijk te stellen. Verder is een minimum en maximum doseringsniveau ingevoerd. De resultaten zijn hierdoor verbeterd in het tweede jaar. In MLHD-objecten waar onvoldoende mate van bestrijding werd geconstateerd na de eerste bespuiting via CF-metingen (in 5 van de 14 gevallen), werd niet direct herbehandeld
maar meestal pas na 7 dagen een (her)behandeling uitgevoerd passend binnen het LDS-schema dat de
teler toch al van plan was toe te passen. Overigens werd in de Praktijk-objecten ook een aantal keren
een te geringe mate van bestrijding geconstateerd na de eerste bespuiting via CF-metingen. Voor zowel
Praktijk als MLHD gold dat daar waar na de eerste bespuiting de mate van bestrijding nog niet voldoende was, dit alsnog gerealiseerd werd door de vervolgbehandelingen.

10
Tabel 2a.

Projectresultaten 1998, zeven suikerbietengewassen in Zuid Holland, Zeeland, Noord Brabant
en Gelderland 2 tot 4 keer behandeld met mixen van herbiciden (BOPT of BOGT) na opkomst van de
gewassen. De gedemonstreerde systemen van onkruidbestrijding waren doseringen volgens Praktijk of
MLHD.

Parameter

Praktijk

Gebruik van contactherbiciden (gram werkzame stof/ha)
Overige methoden van bestrijden 1
- inzet bodemherbiciden 3
- mechanische onkruidbestrijding 4
- handmatig wieden (uren per ha)

1760

Bestrijdingsresultaat cijfermatig
Bestrijdingsresultaat in woorden
MBP waterleven contactherbiciden 2
MBP bodemleven contactherbiciden
MBP grondwater contactherbiciden
Relatieve opbrengst gewas (%)
123

MLHD
900

57
43
100 (1)

57
43
100 (2)

7,7
Goed

7,3
Redelijk

49
8
3

25
4
2

100

109

en 4 zie onder aan Tabel 2b.

Tabel 2b.

Projectresultaten 1999, zeven suikerbietengewassen in Zuid Holland, Zeeland, Noord Brabant
en Gelderland 1 tot 4 keer behandeld met mixen van herbiciden (BOPT of BOGT met aanvullingen) na
opkomst van de gewassen. De gedemonstreerde systemen van onkruidbestrijding waren doseringen volgens
Praktijk of MLHD.

Parameter

Praktijk

MLHD

Gebruik van contactherbiciden (gram werkzame stof/ha)
Overige methoden van bestrijden 1
- inzet bodemherbiciden 3
- mechanische onkruidbestrijding 4
- handmatig wieden (uren per ha)

2080

1365

Bestrijdingsresultaat cijfermatig
Bestrijdingsresultaat in woorden
MBP waterleven contactherbiciden 2
MBP bodemleven contactherbiciden
MBP grondwater contactherbiciden
Relatieve opbrengst gewas (%)

71
43
100 (1)
7,0
Goed

71
43
100 (1,5)
6,6
Goed-Redelijk

77
49
1215 5

50
39
772 5

100

108

Weergegeven wordt het percentage bedrijven dat de methode toepaste;
MBP zijn milieubelastingspunten volgens CLM-milieumeetlat (exclusief MBP bodemherbiciden);
3 Inzet van 1 tot 3 kg Pyramin of Goltix per ha;
4 Schoffelen tussen de gewasrijen;
5 Relatief veel MBP door inzet van Venzar op enkele bedrijven.
1
2
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Maïs
Op de demonstratiebedrijven was de praktijk een éénmalige toediening van herbicidenmengsels op een
moment dat het onkruid vaak al meer dan twee volgroeide blaadjes had, en dus al vrij groot en relatief
minder ongevoelig was. Soms werd er mechanische onkruidbestrijding op de percelen uitgevoerd.
In de tabellen 3a en 3b staan per jaar de belangrijkste kengetallen uit de demonstratieobjecten in suikerbieten genoemd.
Kort samengevat waren de resultaten in maïs over beide demonstratiejaren als volgt. De reductie in
herbicidengebruik in de MLHD-objecten was gemiddeld 37% lager dan in de Praktijk-objecten. De
reductie in milieubelastingpunten was navenant. Het bestrijdingsresultaat in de MLHD-objecten was
gemiddeld gelijk aan die van de Praktijk-objecten. In 1999 was over de gehele breedte het bestrijdingsresultaat minder goed dan in 1998 omdat in 1999 late veronkruiding optrad. Er bleek een tendens van
meeropbrengsten in de MLHD-objecten van gemiddeld 8% (op basis van 11 vergelijkingen).
De doseringsregels voor de herbicidenmengsels in maïs hoefden in het tweede jaar niet aangepast te
worden, in tegenstelling tot de herbicidenmengsels die in suikerbieten werden toegepast. Wel is er een
minimum en maximum doseringsniveau ingesteld in 1999. De CF-metingen van de MLHD-methode
gaven een goed beeld van de mate van bestrijding die verwacht mocht worden richting verschillende
onkruidsoorten. Wat betreft MLHD zijn er geen herbehandelingen uitgevoerd.
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Tabel 3a.

Projectresultaten 1998, zes maïsgewassen in Noord Brabant en Gelderland 1 keer behandeld met
een mix van herbiciden na opkomst van de gewassen. De gedemonstreerde systemen van onkruidbestrijding
waren doseringen volgens Praktijk (veelal PAV-advies) of MLHD.

Parameter

Praktijk

Gebruik van contactherbiciden (gram werkzame stof/ha)
Overige methoden van bestrijden 1
- inzet bodemherbiciden
- mechanische onkruidbestrijding 3
- handmatig wieden (uren per ha)
Bestrijdingsresultaat cijfermatig
Bestrijdingsresultaat in woorden

MLHD

800

500

0
17
0

0
17
0

8,8
Zeer goed

8,8
Zeer goed

MBP waterleven contactherbiciden 2
MBP bodemleven contactherbiciden
MBP grondwater contactherbiciden

90
702
450

56
440
285

Relatieve opbrengst gewas (%)

100

107

Weergegeven wordt het percentage bedrijven dat de methode toepaste;
MBP zijn milieubelastingspunten volgens CLM-milieumeetlat;
3 Eggen of schoffelen.
1
2

Tabel 3b.

Projectresultaten 1999, vijf maïsgewassen in Noord Brabant en Gelderland 1 keer behandeld met
een mix van herbiciden na opkomst van de gewassen. De gedemonstreerde systemen van onkruidbestrijding
waren doseringen volgens Praktijk (veelal PAV-advies) of MLHD.

Parameter
Gebruik van contactherbiciden (gram werkzame stof/ha)
Overige methoden van bestrijden 1
- inzet bodemherbiciden
- mechanische onkruidbestrijding 3
- handmatig wieden (uren per ha)
Bestrijdingsresultaat cijfermatig
Bestrijdingsresultaat in woorden

Praktijk

MLHD

795

500

0
20
0

0
20
0

6,6
Redelijk

6,6
Redelijk

MBP waterleven contactherbiciden 2
MBP bodemleven contactherbiciden
MBP grondwater contactherbiciden

68
452
430

46
301
292

Relatieve opbrengst gewas (%)

100

109

Weergegeven wordt het percentage bedrijven dat de methode toepaste
MBP zijn milieubelastingspunten volgens CLM-milieumeetlat,
3 Eggen of schoffelen.
1
2
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Uien, vlas en veldbonen
Zowel in 1998 als in 1999 hebben er enkelvoudige demonstratieobjecten MLHD gelegen in de gewassen vlas en zaaiuien in Zeeland en in bonen in Zuid Holland. Per gewas was het aantal objecten te beperkt om verstrekkende conclusies te trekken. Wel kan geconcludeerd worden dat ook hier herbicidenreductie met behoud van een voldoende mate van bestrijding mogelijk is via MLHD.
De milieuwinst aangaande herbicidengebruik en milieubelastingspunten in de MLHD-objecten was
voor deze groep van gewassen gemiddeld 35%, met daarbij de geringste winst in uien omdat daar relatief veel bodemherbiciden gebruikt werden. Voor uien werd verder geconcludeerd dat de doseringsregels van MLHD nog niet geheel praktijkrijp waren vanwege de relatief grote gevoeligheid van uien
voor herbiciden. MLHD-doseringen in uien dienden vaak afgetopt te worden vanwege de gevoeligheid
van uien voor fotosyntheseremmers. In uien zal de gewasgevoeligheid nadrukkelijk meegewogen moeten worden in het doseringsadvies. In vlas viel relatief weinig eer te behalen met de MLHD-methode
daar men in dit gewas sterk leunt op groeistof-herbiciden. In veldbonen werkte de MLHD-methode
prima omdat men hier wel grotendeels op fotosynthese-remmende herbiciden leunt.
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4.

Uitslag telersenquête MLHD 1999

Telers die deelgenomen hebben aan de MLHD-demonstraties zijn eind 1999 gevraagd hun mening te
geven over de MLHD-methode middels invulling van een enquête-formulier. Al met al hebben 35
telers het formulier ingevuld en naar PRI teruggestuurd. De belangrijkste conclusies waren:
1. Dit en andere demonstratieprojecten over MLHD in 1998 en 1999 waren zinvol en leerzaam;
2. De CF-metingen spreken meer tot de verbeelding dan de bemonsteringsmethode en de doseringsrekenregels;
3. Hoe optimaal met MLHD in systemen om te gaan verdient nog verdere verdieping;
4. De trend naar meeropbrengsten bij lage MLHD-doseringen van herbiciden wordt zeer interessant
gevonden.
Op basis van bovenstaande conclusies zullen in 2000 de rekenregels en de bemonsteringsmethode van
MLHD aangepast worden. In de rekenregels zullen verschillen in gevoeligheid van gewassen en onkruiden voor herbiciden meegewogen worden. Het is de bedoeling deze informatie o.a. via het programma
GEWIS van het bedrijf Opticrop onder telers te verspreiden.
Uit de aanbevelingen van de telers blijkt dat onderzoek naar het optimale systeem van toepassen van
MLHD wenselijk is. Men heeft het gevoel dat de extremen nog niet voldoende bekend zijn. In 2000 zal
hier middels proefveldonderzoek op ingespeeld worden.
Op de volgende twee pagina’s staat de uitslag van de telersenquête weergegeven. De antwoorden zijn in
vetgedrukte of gearceerde tekst weergegeven.
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Enquête MLHD-methode/demonstratie
·

Geef in onderstaande balk aan of u de demonstratie van de MLHD-methode op uw bedrijf zinvol
vond. (gemiddeld 7,5)

Niet zinvol
·

3

4

5

6

7

8

9

10

Zinvol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Eenvoudig

Geef in onderstaande balk uw waardering aan voor het werken met de MLHD-meter. (8,2)

Ingewikkeld
·

2

Geef in onderstaande balk aan uw waardering voor de berekeningen die gemaakt moeten worden
om de MLHD-adviesdosering te berekenen. (6,0)

Ingewikkeld
·

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Eenvoudig

Bent u zelf in staat om de complete methode zelfstandig toe te passen?
Ja / Nee (60% / 40%, 1 jaar ervaring, dan meestal Nee, 2 jaar ervaring, dan Ja)
Indien Nee geantwoord, aanvinken welke onderdelen van de methode verdere toelichting behoeven:
c
X
X
c
X
c
c

·

Bemonsteren onkruid
Berekenen MLHD-adviesdosering
Afstemmen MLHD-adviesdosering op gewassituatie
Uitvoeren meting met MLHD-meter
Kiezen van uitvoeringsmomenten MLHD-methode
Integreren van de MLHD-methode in een LDS systeem
Integreren van de methode in de teelt

Bent u tevreden over de ondersteuning vanuit AB? (8,1)

Ontevreden

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Zeer tevreden

Indien ontevreden, hoe kan dit beter?: geen opmerkingen
·

Bent u tevreden over het resultaat van de onkruidbestrijding MLHD? (7,2, praktijk 7,4)

Ontevreden
·

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Zeer tevreden

9

10

Zeer tevreden

Bent u tevreden over het resultaat van de gewasopbrengst? (8,6)

Ontevreden

1

2

3

4

5

6

7

8
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·

Wist u dat herbiciden gewasgroeiremmende effecten op een gewas kunnen hebben?
Ja / Nee (100%)

·

Heeft de MLHD-methode, en dan vooral de meetstap met de MLHD-meter uw inzicht in gewasgroeiremmende effecten van herbiciden vergroot?
Ja / Nee (70% / 30%)

-

Gaat u in de toekomst (nog meer) rekening houden met eventueel gewasgroeiremmende effecten
van herbiciden?
Ja / Nee (90% / 10%)

·

Kunt u hieronder een praktische kijk geven op de MLHD-methode? Hoe ziet u bijvoorbeeld de
toepassing van de doseringsberekening en de meetstap in teelt- en bedrijfsverband? Wie voert de
verschillende stappen uit? Hoe past de MLHD-methode het best in een onkruidbestrijdingsysteem?
Telers namen de moeite veel op te schrijven. Enkele korte opmerkingen uit hun reacties: MLHD is
bruikbaar in praktijk. Doseringsmethode gemakkelijker en sneller uitvoerbaar maken. Bemonsteren
vindt men lastig. MLHD-metingen vergroten inzicht in effectiviteit middelen en effecten op het
gewas. Effecten op moeilijk bestrijdbare soorten worden snel duidelijk. De metingen zijn bruikbaar
bij optimaliseren onkruidbestrijding en gewasgroei, en vermindering van middelengebruik. Hoe
een MLHD systeem optimaal in te zetten verdient nog aandacht.
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5.

Voorlichtingsactiviteiten

Telers en andere geïnteresseerden in de directe omgeving van de bedrijven waar intensieve praktijkbegeleiding gedaan is, hebben via mond op mond reclame kennis genomen van MLHD. Daarnaast zijn
gerichte presentaties en publicaties gedaan om MLHD te promoten. Het precieze bereik van de voorlichtingsactiviteiten is moeilijk in te schatten. Op basis van onderstaande toelichtingen is de verwachting dat 500 tot 1000 telers een demonstratie van de MLHD methode gezien hebben in 1998 of 1999.
Deze telers komen vooral uit Zuid, West en Midden Nederland. Daarnaast hebben nagenoeg alle telers
via artikelen in de twee grote landbouwvakbladen Boerderij en Oogst kennis genomen van MLHD.
Deze bladen hebben een landelijke dekking van meer dan 90%.

Presentaties
In de periode 1998-2000 zijn diverse presentaties over MLHD gehouden (zie onderstaande lijst). Acht
presentaties, aangeduid met een *, zijn gedaan in het kader van dit project. Het aantal aanwezige telers
bij deze presentaties lag gemiddeld op ongeveer 40. Een groot aantal telers heeft via de presentaties
(lezingen en demonstraties) kennis genomen van de MLHD-methode. De presentaties werden in 1999
verzorgd door Plant Research International en in 2000 door DLV. Voordrachten werden verzorgd
door Plant Research International, PAV, DLV en EARS. In de onderstaande presentatieslijst zijn de
specifiek voor dit project uitgevoerde presentaties in vetgedrukte letters aangegeven. Op de aan het
project deelnemende proefboerderijen de Marke, Westmaas, en Rusthoeve zijn tijdens opendagen
presentaties over MLHD gedaan. Op de formeel niet deelnemende proefboerderijen Cranendonk en
Vredepeel is ook door maïsspecialisten van PAV aandacht besteed aan MLHD tijdens open dagen. Al
met al hebben 500 tot 1000 telers demonstraties van MLHD gezien. In de onderstaande lijst staan
presentaties over MLHD opgesomd.

Presentaties over MLHD in 1998-2000
* Groeneveld R.M.W. & C. Kempenaar. Voordracht over MLHD in Zuid Limburg voor Akkerbouwstudieclub. 26 november 1999.
Groeneveld R.M.W. Milieuvriendelijke onkruidbestrijding met behulp van Minumum Letale Herbicidedosering. Presentatie tijdens opendag Wageningen UR. 3 juni 1999.
Groeneveld R.M.W. Presentatie van resultaten MLHD-onderzoek voor vertegenwoordigers van DLV.
22 November 1999.
Kempenaar C. Chemische onkruidbestrijding in open teelten: naar een verdere vermindering van
middelengebruik. Introductie tot discussie. Workshop AB-DLO, 1 april 1999.
Kempenaar C. Mogelijkheden om nadelige milieueffecten van chemische onkruidbestrijding te reduceren. Workshop Onkruidbeheersing in het Stedelijk Gebied. 4 Oktober 1999.
Kempenaar C. Voordracht over MLHD tijdens bijeenkomst spuitclubs Oost en West Zeeuws
Vlaanderen in Philippine, februari 1999.
Kempenaar C. Voordracht over MLHD tijdens Giethoornse velddag, 31 augustus 1999.
Kempenaar C. 4 Voordrachten over MLHD en precisielandbouw tijdens Regionale MLHD dagen in
periode 19 januari – 9 februari 1999 (zie Ketel).

20
* Kempenaar C & R. Booij. Voordracht over MLHD tijdens de DLV-studiedag ‘Markt en Milieu’ in
Westerbroek, 25 februari 2000.
* Kempenaar C. & R.M.W Groeneveld. Voordracht over MLHD tijdens de DLV-studiedag ‘Markt en
Milieu’ in Venray, 29 februari 2000.
* Kempenaar C & R. Booij. Voordracht over MLHD tijdens de DLV-studiedag ‘Markt en Milieu’ in
Oudenbosch, 2 maart 2000.
* Ketel D.H. Regionale MLHD dag in Tilburg (19 januari 1999).
* Ketel D.H. Regionale MLHD dag in Noord Gouwe, Zeeland (21 januari 1999).
* Ketel D.H. Regionale MLHD dag in Hengelo, Gelderland (9 februari 1999).
* Ketel D.H. Regionale MLHD dag in Westmaas (19 januari 1999).
Ketel D.H. Bespreking voortgang van het MLHD-project met subsidieverstrekkers (21 maart 1998).
Schans, D.A. van der. Keuze middel en dosering afstemmen op de actuele situatie, 9 februari 1999
Hengelo (Gld.). Voordracht gehouden in het kader van het MLHD project met AB-DLO.
Uffing A.J.M. Demonstratie MLHD op bijeenkomst Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk,
gecombineerd met studentendag Agron Doetinchem, 1 juni 1999.
Uffing A.J.M. Demonstratie MLHD op DLV-voorlichtingsdag in Lent, 17 juni 1999.
Uffing A.J.M. Demonstratie MLHD op DLV-voorlichtingsdag in Zoelen, 28 juni 1999.
Weide R.Y. van der en anderen. Meer maïs met minder middel. Toelichtingen bij 4 posters en demonstratie van de MLHD-meter gedurende de open dagen op proefboerderij Vredepeel op 12 juni 1998,
bij een proef op Haaften op 23 juni 1998 en op de open dagen van proefboerderij Cranendonck op
26 en 27 augustus 1998.
Weide, R.Y. van der en D.A. van der Schans. Atrazin e.a. weg: alternatieven en geïntegreerde onkruidbestrijding in maïs. Toelichting bij posters en demonstratie MLHD-meter gedurende de open dagen
op proefboerderij Cranendonck op 25 en 26 augustus 1999.
Meer voordrachten over MLHD staan in de voortgangsrapportage 1999 vermeld.
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Publicaties
In de periode 1998-2000 zijn er tientallen publicaties over MLHD in vakbladen of andere tijdschriften
gekomen. Een lijst van publicaties wordt hieronder weergegeven. Met name publicaties in Boerderij en
Oogst hebben bijgedragen aan een landelijke verspreiding van het begrip MLHD.
Ter monitoring van de voortgang van dit project zijn er 3 publicaties opgeleverd: een voortangangsrapportage over 1998, een bijlage met teeltgegevens over 1999 en een eindrapport. De voortgangsrapportage over het eerste projectjaar is gedaan in een AB-rapport welke met de begeleidingscommissie besproken is in het voorjaar van 1999. Het eindrapport ligt hier voor u ligt. Teeltgegevens van 1999 en
1998 zijn niet integraal opgenomen in het eindrapport, maar afzonderlijk via de voortgangsrapportage
of via de genoemde bijlage naar de telers verstuurd.

Verslagen en artikelen over MLHD 1998-2000
Groeneveld R.M.W. (1999) Kom maar lekker op, onkruid. Wagenings Universiteitsblad 10 juni 1999:
p. 3.
Groeneveld R.M.W. (2000) MLHD-methode: minder herbiciden, hogere opbrengst. De uienkrant 18e
jaargang: 1: p. 2.
Kempenaar C. (1999) Effect onkruidbestrijding na 2 dagen zichtbaar. MJPG-magazine 1999 1: p. 2.
Kempenaar C. (1999) Meer kilo’s met inzet van minder middel. Boerderij Akkerbouwsupplement 84-4:
p. 12-13.
Kempenaar C. (1999) MLHD, een nieuwe benadering van onkruidbestrijding. On the Beet, oktober
1999: p. 4. (ook in Engelse taal gepubliceerd).
Kempenaar C. (1999) Minimale dosering herbiciden inzetten met maximaal effect. OogstPlus
Landbouw 4 juni: p 14-15.
Lotz L.A.P. (1999) Herbicidegebruik vermindert dankzij Wageningse methode. Wagenings Universiteitsblad (WUB) 28 januari 1999: p. 3.
LTO-Nederland (1997) Demonstratieproject chlorofyl fluorescentietechniek bij chemische onkruidbestrijding: de MLHD-methode. Projectplan. Contactpersoon. J.J.G.W. Ottenheim.
Kempenaar C., Lotz L.A.P. (1999) Chemische onkruidbestrijding met beperkt middelengebruik: de
MLHD-methode. Jaarverslag AB-DLO 1998: p. 45-48.
Kempenaar C. (2000). Bijlage met teeltgegevens 2e projectjaar (1999) demonstratieproject chlorofyl
fluorescentietechniek bij chemische onkruidbestrijding.
Ketel D.H. (1998) Naderende revolutie in onkruidbestrijding. Boerderij 83-2 (20 januari 1998).
Ketel D.H. (1999) Toepassing van de chlorofyl-fluorescentietechniek bij chemische onkruidbestrijding:
de MLHD-methode. Voortgangsrapportage 1e projectjaar. Nota 160, AB-DLO, Wageningen.
Ketel D.H. (1999) Bestrijdingsmiddel op maat. Veeteelt 2: p. 206-207.
Ketel D.H. (1999) Spuiten met lage doseringen goed mogelijk. Boerderij 84-29: p. 25.
Uffing A.J.M. (1999) Minder bestrijdingsmiddelen in gladiolen (interview). De Gelderlander, katern
Achterhoek, juni 1999, p. 3 reg-1.
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6.

Betrokken instanties en personen

Adviseurs, opdrachtgevers en subsidiegevers
LTO-Nederland
J.J.G.W. Ottenheim
Postbus 29773
2502 LT Den Haag

VEWIN
L. Joosten
Postbus 70
2280 AB Rijswijk

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
LASER, regio zuidwest
Postbus 1191
3300 BD Dordrecht

Provincie Zeeland, Dienst Milieu en Water
Paulien Keijzer
Postbus 165
4330 AD Middelburg

Provincie Noord Brabant,
Stuurgroep Landbouw Innovatie
G. Wilms
Postbus 512
5000 AM Tilburg

Provincie Noord Brabant,
Stuurgroep Landbouw Innovatie
F. Janssens
Postbus 512
5000 AM Tilburg

Provincie Zuid-Holland
Jan Kroon
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

Provincie Gelderland
G.H. Radstake
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

Provincie Gelderland,
Dienst Ruimte, Economie en Welzijn
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

Plantenziektenkundige Dienst
A.J.W. Rotteveel
Postbus 9102
6700 HC Wageningen

Waterschap Hollandse Eilanden en Waarden
M.I. Mul
Postbus 469
3300 AL Dordrecht

Waterschap Zeeuwse Eilanden
J.H.F.M. Stokkermans
Postbus 114
4460 AC Goes

Waterleidingbedrijf Gelderland
Th. Reuling
Postbus 23
6880 BC Velp

Waterleidingbedrijf Oost-Brabant
Bannink
Postbus 1068
5200 BC Den Bosch

WLTO
T. de Waard
Postbus 649
2003 RP Haarlem

ZLTO
J. Wijnen
Spoorlaan 350
5038 CC Tilburg

Wageningen UR
Dept. Plantwetenschappen
M.J. Kropff
Postbus 430
6700 AK Wageningen
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Projectuitvoerders
Plant Research International
C. Kempenaar (projectleider)
Postbus 16
6700 AA Wageningen
Plant Research International
B. van Alfen
Postbus 16
6700 AA Wageningen

Plant Research International
D.H. Ketel
Postbus 16
6700 AA Wageningen
Plant Research International
A.J.M. Uffing
Postbus 16
6700 AA Wageningen

Plant Research International
D. Uenk
Postbus 16
6700 AA Wageningen

Plant Research International
R.M.W. Groeneveld
Postbus 16
6700 AA Wageningen

Praktijkonderzoek Akkerbouw en
Vollegrondsgroente (PAV)
R.Y. van de Weide
Postbus 430
8200 AK Lelystad

Praktijkonderzoek Akkerbouw en
Vollegrondsgroente (PAV)
D. van der Schans
Postbus 430
8200 AK Lelystad

Dienst Landbouwvoorlichting (DLV)
H. Brinks
Postbus 7001
6700 CA Wageningen

Dienst Landbouwvoorlichting (DLV)
H. Krebbers
Postbus 7001
6700 CA Wageningen

EARS
Dhr. Rosema
Postbus 449
2600 AK Delft
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Telers demonstratiebedrijven
H. T. Scheele
1e Kruisweg 15
3295 LG s’Gravendeel

L. de Geus
Mookhoek 57
3293 AC Mookhoek

J. Verhoeven
Mookhoek 97
3293 AD Mookhoek

C.B. den Boer
Zandweg 8
4321 TA Kerkwerve

L. Dalebout.
Brouwerijstraat 19
4321 AC Noordgouwe

P. de Koeyer
Provincialestraatweg 7
4318 AS Brouwershaven

M. Tramper
ROC Westmaas
Groeneweg 3
3273 LP Westmaas

J. Stokkers
Haaksbergseweg 29
7151 MA Eibergen

H.K.C. Roelofsen
Koningsweg 17b
6816 TA Schaarsbergen

J. Burgers
Bloemendaalse Zeedijk 39
4765 BN Zevenbergsehoek

C. de Vries
Proefboerderij De Marke
Roessinkweg 2
7255 PC Hengelo (Gld.)

P. Hulshoff
Meddoseweg 6
7152 EN Eibergen

G. Reiling
Pastoor Thijssenlaan 41
6029 RL Sterksel

M.T.S. Oudijk
Moerstraatseweg 137
4651 VC Steenbergen

J.C. Wink
Veldstraat 32
4261 TB Wijk en Aalburg

A.G. Ebbens
ROC Rusthoeve
Noordlangeweg 42
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7.

Toegepaste afkortingen

BOGT
BOPT
CF
DLV
LDS
MLHD
LTO
PAV

Mix van Betanal, olie, Goltix en Tramat
Mix van betanal, olie, Pyramin en Tramat
Chlorofyl fluorescentie
Dienst Landbouwvoorlichting
Laag doseringssysteem
Minimum letale herbicide dosering
Land- en Tuinbouworganisatie
Praktijkonderzoek voor Akkerbouw en Vollegrondsgroente
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8.

Nawoord

De MLHD methode is grotendeels ontwikkeld door dr. David Ketel in de periode 1989-1998. David
koppelde kennis van de fysiologische interactie tussen planten en herbiciden aan een doseringsadvies
op basis van onkruidgewicht. Hij gebruikte daarbij ook een meettechniek die het mogelijk maakt vroegtijdig effectiviteit van herbicidebehandelingen objectief vast te stellen. Vooral dit laatste voegt een nieuw
element toe aan de rationalisering van herbicidengebruik. Met de meettechniek kunnen risico’s van onvoldoende mate van bestrijding inzichtelijk gemaakt worden en meegewogen worden in beslissingen
over vervolgbehandelingen.
In 1996 en 1997 werd de MLHD-methode voor het eerst op praktijkschaal getoetst. De methode leek
toen praktijkrijp, met inachtname van het feit dat de effectiviteit van een dosering natuurlijk niet alleen
bepaald wordt door gewicht van onkruid, maar ook door weer, spuittechniek, toevoegingen en formuleringen, onkruidsoorten, gewas en gewenst bestrijdingsniveau. Ondanks de beperking dat de MLHDmethode in eerste instantie alleen op onkruidgewicht gericht was, bleken er toch elementen in te zitten
die goed in de praktijk aan slaan. Dat bewijst dit demonstratieproject. En door de samenwerking met
de praktijk werd de MLHD-methode verder geperfectioneerd.
De verwachting is dat het gebruik van een meettechniek als de CF-meettechniek voor bepaling van herbicideneffectiviteit in de toekomst vaker gebruikt gaat worden bij verdere vermindering/rationalisering
van het herbicidengebruik. Binnen het LNV-DWK- onderzoeksprogramma 343 is er aandacht voor dit
onderwerp. Verbreding van MLHD naar niet-fotosyntheseremmende herbiciden heeft hoge prioriteit.
Verder zal op korte termijn een link gelegd worden tussen de MLHD-rekenregels en effecten van weer
en onkruiden. Overleg over koppeling van MLHD aan GEWIS is opgestart.
De verwachting is ook dat MLHD past binnen het nieuwe gewasbeschermingsbeleid. Telers kunnen
met de methode objectiever vaststellen of behandelingen van herbiciden wel of niet nodig zijn en wat
eventueel de benodigde doseringen dienen te zijn. MLHD brengt herbicidengebruik dichter bij alleen
toedienen als het nodig is. Ook voor certificering van landbouwbedrijven biedt MLHD aanknopingspunten.
Het in dit rapport beschreven demonstratieproject is een omvangrijk project geweest. Ondanks de betrokkenheid van veel partijen is er goed en zinvol samengewerkt. De projectleider spreekt bij deze zijn
dank uit naar een ieder die aan dit project een bijdrage geleverd heeft.
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