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Inleiding
In hetMJPG zijn doelstellingen geformuleerd om tot
een aanzienlijke vermindering van de afhankelijkheid
van chemische middelen bij onkruidbestrijding te
komen. Ditheeft geleid totonderzoek waarbij combinaties van een aantal voornamelijk mechanische
bestrijdingstechnieken werden vergeleken metde
traditionele volveldsbespuiting met in de maïsteelt
gangbare herbiciden.
Het doel van het onderzoek was de verschillende
systemen tevergelijken metbetrekking totheteffect
op de gewasproduktie, de onkruidbestrijding enhet
middelengebruik.
Een meer uitgebreide verslaglegging vanderesultaten vandit onderzoek is verschenen in: PAGV-themaboekje nr. 15;12 november 1993en gepresenteerd opdethemadag 'duurzame onkruidbestrijding'
op diezelfde datum.

Proefopzet
In 1990, 1991 en 1992 werden er proefvelden aangelegd op drie zand-locaties (ROC's Cranendonck,
Heino en Vredepeel) entwee locaties op lutumhoudende gronden (ROC Wijnandsrade, lössgrond en
het PAGV proefbedrijf teLelystad, zavelgrond).Bij

de keuze van de objecten werd onderscheid gemaakt in voor- en na-opkomst-bewerkingen. De
voor-opkomst- bewerkingen bestonden uit meerdere
keren ondiep eggen in de periode van zaaien tot
opkomst. Dit werd vergeleken met het achterwege
laten vandeze bewerkingen. Naopkomst werdeen
vijftal strategieën vergeleken: alleen eggen, eggen
gevolgd door één of meerdere tussen-rij-bewerkingen (schoffelen), schoffelen metaanaarden, schoffelen metrijenspuiten endegangbare volvelds chemische bestrijding.

Resultaten
Zandgronden
In onderstaande tabellen zijn de resultaten van een
viertal onderzochte systemen naast elkaar gezet.Uit
tabel 129blijkt dater aanzienlijke verschillen optraden tussen jaren entussen systemen watbetreftde
effectiviteit vande bestrijding en de gevolgen voor
de maïsopbrengst (tabel 130).
Gemiddeld over alle proeven bleken de systemen
twee keer voor opkomst eggen, twee keer naopkomst eggen gevolgd door schoffelen met aanaarden
of door schoffelen meteen rijenbespuiting hetmeest
effectief deonkruiden tebestrijden endeminste

Tabel 129. Resultaten van onderzoek naar onkruidbestrijding in maïs op zandgrond, percentage bestrijding van de onkruiden relatief ten
opzichtevanonbehandeld in 1990,1991en 1992enpercentage reductievan hetdrooggewichtvandeonkruidentenopzichte
vanonbehandeldin 1991en 1992(tussenhaakjes) gemiddeldoverzes proevenopzandgrond.
behandeling
1990

percentagereductieto.v.onbehandeld
1991

volvelds-chemisch
eggen
eg+schoffelen/aanaarden
eg+rijspuit/freesof schoffel

83
43
67
68

90
83
80
94

onbehandeld (0%bestrijding)
aantalonkruiden perm
onkruidtondrogestof perha

53

50

(97)
(73)
(81)
(95)

1992
99 (100)
59 ( 80)
61 (99)
96 (99)

56
(3,4)

(3,8)
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Tabel 130. Opbrengstniveau snijmaïs(relatief) van eentweetal proefvelden opzandgrond metgeïntegreerde onkruidbestrijding insnijmaïs
in 1990,1991en1992.
behandeling
1990

opbrengsten (relatieft.o.v.chemisch)
1991*

1992

eggen
eg+schoffel/aanaarden
eg+rijspuit/freesofschoffel
onbehandeld

101
99
103
70

100
100
96
76

95
100
100
70

volveldschemisch
(ton/ha=100)

15,8

15,7

14,7

In 1991resultatenvanéénproefveld inverbandmetschadealsgevolgvanteondiepzaaienophetandereproefveld.

kans op schade aan het gewas te geven. Bijhet
onderzoek bleek dat een volledige bestrijding van
alle onkruiden met geen enkele methode bereikt
werd. Alsde resultaten van tabel 129metdie van
tabel 130worden vergeleken, blijkt datdat ookniet
nodig isomtoteen goede opbrengst tekomen.Een
beperkt aantal onkruiden inhetgewas leidde niettot
een opbrengstreductie.

onkruiden bestreden (tabel 131).Uitgedrukt ineen
aantal was de bestrijding bijmechanische technieken
minder maar de onkruiden die bleven staan, waren
aanzienlijk kleiner dan deonkruiden opdeonbehandelde velden.

Lutumhoudendegronden

Zowel opzand- alsoplutumhoudende grond kunnen
op voornamelijk mechanische wijze onkruiden voldoende bestreden worden. Demeest effectieve systemen zijn eencombinatie van devolgende technieken: voor-opkomst eggen methoge snelheid, na opkomst eencombinatie vaneggen met lage snelheid
met schoffelen en aanaarden ofrijenspuiten.

Op de locaties metlutumhoudende gronden zijn dezelfde systemen onderzocht alsopdezandgronden.
De effecten van mechanische onkruidbestrijding op
lutumhoudende gronden waren in grote lijnen gelijk
aan dieopzandgronden. Deopbrengsten bijmechanische onkruidbestrijding waren gemiddeld iets hoger
dan bij chemische bestrijding (niet significant). Dit
had te maken methetopheffen vanverslempingen
het sneller opwarmen van de (bewerkte) bovengrond. Het bestrijdend effect was ongeveer gelijk aan
dat opde proefvelden opzandgrond. Alleen werkte
de chemische bestrijding op de lutumhoudende
grond beter dan opzandgrond. Bijeen volvelds chemische behandeling werd 96-100% van het aantal

Conclusie

Het resultaat van mechanische technieken geefteen
lager bestrijdingspercentage van het aantal onkruiden dan bij de klassieke chemische methode. De
hoeveelheid onkruid die overblijft, veroorzaakte bij
deze objecten geen opbrengstderving omdat de onkruiden klein bleven. Bij eggen moet de zaaidiepte
minimaal 2cmmeer zijn dandeegdiepte omplantuitval door eggentevoorkomen.

Tabel 131. Maïsopbrengsten relatief ten opzichte van volvelds-chemisch en het bestrijdingspercentage van het aantal onkruiden ten
opzichtevanonbehandeld.Gemiddeldovervier proefvelden in 1990,1991en 1992te LelystadenWijnandsrade.
behandeling
eggen
eggen+schoffelen/aanaarden
eggen+rijspuit/schoffelen
volvelds-cnemisch
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% bestrijding

opbrengst

83
86
89
99

100
104
100
100

Samenvatting

kan. BijlageOogst plus, 11maart 1994,p. 18-19 (1994).

Uit hetonderzoek kwam naar voren dateen effectieve onkruidbestrijding inde maïsteelt ookzonder het
gebruik van herbiciden technisch goed mogelijk is.
Onder minder gunstige weersomstandigheden kan
met een rijenbespuiting worden gecorrigeerd. De
resultaten van dit onderzoek zijn weergegeven in
een artikel in het PAGV-themaboekje nr. 15.Uit de
economisch evaluatie vandit onderzoek bleek dat
mechanische bestrijding van onkruiden inmaïs duurder is dan één enkele volvelds chemische bestrijding. Alsdoor hetvoorkomen van onkruiden dieweinig gevoelig zijn voor de gangbare chemische middelen, meerdere bestrijdingen nodig zijn is een bestrijdingssysteem dat gebaseerd is op mechanische
technieken goedkoper.

Summary
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Toreduce herbicide useinmaize growing, anumber
of field experiments were carried outin theperiod
from 1990to 1992onfive different sites. Three experimental sites were situated onsandy soils witha
high weed density. Thesoil on two sites consistedof
sandy clay loam andhadlight to medium weedinfestation.A number ofmainly mechanical weed control systems were compared with common chemical
practice anduntreatedplots. Maize yields and weed
reduction were evaluated. On thebasis oftheexperimental results, an economic evaluation wasmade.
Theresults showed that mechanical control does not
necessarily reduce crop yields. By mechanicalmeans weedpopulation canbereduced tosuch an extent thatitdoes not compete withthe maize crop. On
claysoils mechanical weed control can haveapositive effect on maize growth by breaking crustsand
causing thesoil towarm up quicker.
Mechanical weed control appeared tobemore costly
than the common chemical practice of a single
spraying with atrazin/bentazon containing herbicides.
In case where weeds werenotsusceptible toatrazin
and chemical weed control required two or more
sprayings, mechanical weed control was cheaper.
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