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MLHD - Minimale Letale Herbicide Dosering

Loofdoding

MLHD is ontwikkeld voor rationeel gebruik van herbiciden om goede
landbouwpraktijk (GAP) in geïntegreerde landbouw te ondersteunen.
Waar mogelijk gebruikt MLHD een meettechniek om de onzekerheid
over de herbidenwerking weg te menen.

Sinds 1999, richten wij ons ook op loofdoding
bij aardappel. Doseringsadviezen worden
gedaan aan de hand van CropScanmetingen
(zie Fig. 3). In 2003 zal MLHD loofdoding voor
het eerst in de praktijk op enkele Telen met
Toekomst bedrijven getoetst worden. Daarnaast is er afstemming/
samenwerking met producenten van loofdodingsmiddelen. Het effect
van het loofdodingsmiddel wordt gemeten met een PPM-meter of PS1meter enkele dagen na behandeling (zie proefresultaten Fig. 2).

MLHD-adviezen werden oorspronkelijk initieel ontwikkeld voor fotosyntheseremmende herbiciden. Dosisaanbevelingen voor deze
herbiciden zijn beschikbaar via het Internet (www.mlhd.nl). Chlorofylfluorescentie- en reflectiemeettechnieken (o.a. PS1-meter, zie Fig. 1)
worden ingezet om herbicideneffecten te voorspellen en om te beslissen over aanvullende bespuitingen. In samenwerking met Agrifirm, DLV
en ATO worden MLHD kenniskaarten ontwikkeld.
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Figure 2. Verloop van PPM-waarden bij drie loofdodingsmiddelen in een proef onder
kascondities.

Voordelen van MLHD
• Voorspelling van herbicidenwerking op onkruid en gewas kort na
toepassing
• Ondersteuning bij inzet minimale doseringen
• Minder ongewenste neveneffecten op gewas en milieu
• Een samenwerkingsthema binnen de keten
Figure 1. Meting van de Herbicide
werking in de praktijk met een
PS1-1 meter.

Tabel 1 toont resultaten met MLHD onkuidbestrijding bij aardappelen in
Nederland.

Tabel 1. Resultaten met MLHD op 16 praktijkpercelen consumptie aardappelen.

MLHD
Gebuik van contactherbiciden
(kg a.i./ha)
Werking (1-10)
Milieubelastingspunten
(som van water, bodem en drinkwater)
Relatieve opbrengst (%)
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Figure 3. Meting van de gewasreflectie met CropScan-meter.

