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Dooreenvingerwiederachtereentorsiewiederte monteren,wordt het onkruidbestrijdendeffectsterkverbeterd.
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en peen blijft er vaak nog 150 tot
175 uur handwieden in de gewasrij over. Als de biologische teelt
lOnder verdere verbeteringen lOu
groeien tot tien procent van het
areaal, zou er met handwieden
een miljoen uur gemoeid zijn.
Met nieuwe apparatuur voor de
mechanische onkruidbestrijding
die ook voor de gewasrij kan worden gebruikt, valt hier wat aan te
verbeteren.
In een proef met gezaaide uien
die in 2000 werd gedaan, werd
het aantal handwieduren met
ongeveer veertig tot zeventig procent verminderd. Daarbij werden
twee bewerkingen met een torsieof een vingerwieder vergeleken
met alleen schoffelen (zie tabel).
De bewerkingen verminderden
wel de opbrengst. De opbrengstreductie varieerde van vijf tot
veertien procent ten opzichte van
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Mechanische onkruidbestrijdingj
Aangezien veeZchemische onkruidbestrijdingsmiddeZenverdwijnen, staat mechanische onkruidbestrijding voZop in de beZangstelling. Met de nieuwste technieken is deze vorm van bestrijding ook in de rij
mogelijk.
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ederiandse en Europese overheden saneren chemische
onkruidbestri jdingsmiddelen.
Daarmee willen ze bereiken dat
in de landbouw de belasting van
het milieu afneemt. Zo zijn in
2000 maar liefst twaalf herbiciden
van de lijst onkruidbestrijdingsmiddelen verdwenen, met consequenties voor een flink aantal
gewassen. Bovendien zijn er voor
de kleine akkerbouw- en groentegewassen nauwelijks nieuwe toelatingen. Verder neemt de vraag
naar meer milieuvriendelijk
geteelde producten toe.
Het is nu meer dan voorheen van
belang economisch en ecologisch
aantrekkelijke alternatieven te
ontwikkelen. Daarom wordt in

OOGSTLandbouw - 4 mei 2001

het Praktijkonderzoek Plant en
Omgeving (PPO) gekeken naar de
(on)mogelijkheden van mechanische onkruidbestrijding.
Onkruid tussen de rijen is relatief
eenvoudig mechanisch te bestrijden. Aanaarden, schoffelen en
eggen bieden in veel gewassen
mogelijkheden. Het resterende
onkruid zit in de rij. Er wordt dan
ook vooral gekeken naar technieken om dit onkruid aan te pakken.
Het onderzoek wordt op de verschillende proefboerderijen op
zand-, dal- en kleigrond uitgevoerd. In proeven van het PPO
die in 1999 en in 2000 zijn uitgevoerd, werd in samenwerking met
het Imag gekeken naar een opti-

male afstelling van de machines.
Ervaring, opgedaan met nieuwe
apparatuur, wordt binnen het
praktijkonderlOek (nationaal en
internationaal) uitgewisseld.
Internet is daarbij een belangrijk
medium. De auteurs werken
actief mee aan bijeenkomsten en
de informatie van de site van de
European Weed Research Society
working group 'physical weed
control' (www.ewrs.org/physicalcontrol/index.htm).
Handwieden
Tussen de gewasrijen is het meestal niet problematisch om de
onkruiden mechanisch te bestrijden. De onkruiden die uiteindelijk na aile machinale bewerkin-

alleen schoffelen en van nul tot
elf procent ten opzichte van chemische bestrijding.
Of de opbrengstreductie acceptabel is of niet, is uit te rekenen.
Het is echter ook niet zo dat een
verbetering van de onkruidbestrijding een toename van de gewasschade betekent. Zaken als afstelling en rijsnelheid bepalen voor
een heel groot deel het resultaat.
Een iets nauwkeuriger afstelling
verbetert het bestrijdingseffect
enorm zonder dat het gewas meer
schade ondervindt. Dit vergt vakmanschap.
Slagingskans
De slagingskansen van de mechanische onkruidbestrijding worden

Mechanische onkruidbestrijding begint niet met
de eerste wiedbewerking
gen in biologische teelten nog
problemen geven, zitten meestal
in de gewasrij. Bij gewassen als ui

vergroot door

het gewas een
lo groot mogelijke voorsprong te
geven op het
onkruid. In
geplante gewassen lukt dat het
best. Telers beginnen immers met
een schoon plantbed en planten

.

hebben meteen een behoorlijke
voorsprang op het onkruid.
In gezaaide gewassen is dit moeilijker. Planten in plaats van zaaien is dan ook een serieuze overweging voor de biologische teelt
van langzaam graeiende en tere
gewassen.
Bij gezaaide gewassen is een
onkruidvrij zaaibed nog belangrijker dan bij geplante gewassen.
Met het aanleggen van een vals
zaaibed wordt de onkruiddruk in
veel gevallen verlaagd. Verder is
het belangrijk om de mechanische bewerkingen uit te voeren
als het onkruid klein is.
Weersomstandlgheden
Het weer is een heel belangrijke
factor. Optimale weersomstandigheden verbeteren het resultaat.
Bij draog weer is het belangrijk
dat het onkruid goed wordt ontworteld en snel uitdraogt waardoor het afsterft. Met de torsiewieder, die in veel gevallen meer
onkruidplanten ontwortelt dan
een vingerwieder, valt het effect
soms tegen doordat onkruiden

Opbrengst

en aantal wieduren

Metingen na de eerste twee bewerkingen in zaaiuien. (Lelystad 2000)
wieduren
per ha

Object
Onbehandeld
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Chemisch
VinQerwieder klein
Vinqerwieder qroot (afstellinq aqressief)
VinQerwieder qroot (afstellinq zacht)
Torsiewieder

.

Het onbehandelde

project werd wel geschoffeld

Bron: Praktijkonderzoek

Plant en Omgeving

welloskomen, maar met hun
wortels in de grand blijven hangen. De kans op hergraei is dan
grater. Door de torsie- en vingerwieder achter elkaar te plaatsen,
is het onkruidbestrijdend effect
sterk te verbeteren.
AIs de grand te draog is, zal op
zwaardere granden de indringing
moeilijk worden; op zandgronden
loopt in dat geval de weerstand

66k in de rij

30
73
75
47
98

% minder
wieduren

netto
opbrengst
(ton/ha)
94
89
89
81
90
89

~

83
59
58
73
44

tussen de rijen; 6 cm bleef onbewerkt.

(PPO).

terug. Vooralde werking van de
vingerwieder neemt dan af doordat de vingers niet meer worden
aangedreven door de ijzeren pennen.
AIs het veel geregend heeft, zal
een bewerking weinig zin hebben. AIs er toch onkruid is opgekomen, moet er za kort mogelijk
worden gewacht. De bewerking
moet worden uitgevoerd zadra de
grand niet meer plakt en goed te
berijden is. Het kleine onkruid
sterft niet af, maar krijgt wel een
dusdanige tik dat het bij een volgende bewerking beter kan worden bestreden.
Ook als er de komende dagen

neerslag wordt verwacht, is het
raadzaam een bewerking uit te
voeren. Het onkruid kan dan op
twee manieren doodgaan. Ten
eerste doordat het onkruid voldoende wordt losgewerkt en
doodgaat. Ten tweede: het
onkruid dat door de bewerking
voldoende wordt bedekt, zal door
regen na de tijd vaak eerder
doodgaan dan wanneer het draog
blijft.
In geplante gewassen is met
moderne apparatuur veel mogelijk, zonder dat er grate schade
aan het cultuurgewas ontstaat.
Het moet mogelijk zijn om in
geplante gewassen het aantal
handwieduren onder de tien te
krijgen. Toch kan ook in gezaaide
gewassen een aanzienlijke
arbeidsbesparing worden gerealiseerd.
Vlak zaalbed
Mechanische onkruidbestrijding
begint niet met de eerste wiedbewerking, maar al voor het zaaien
en planten. Zo zijn een vlak veld
en een nauwkeurige rijafstand erg
belangrijk voor het slagen van de
onkruidbestrijding zander gewasschade.
Piet Bleeker en Rommie van der
Weide PPO en Dirk Kurstjens Imag

De rotorwieder dringt dieper in de grond
dan de vinger- en rotorwieder.

Vervolgonderzoek
Hem Cuppen ontwikkelde een
rotorwieder, die in de handel
is gebracht door Steketee. Op
zware grond waar de werking
van een vinger- en torsiewieder wel eens tegen kan vallen,
dringt de rotor dieper in. Binnen het onderzoek is alleen
op lichte zandgrond ervaring
opgedaan en daar bleek de
indringing al snel te diep.
Door het aanbrengen van rubberen vingers kan dit worden
verbeterd. Christiaans brengt
een door Andre Volleberg ontwikkelde aangedreven wiedeg op de markt.
In komend onderzoek en in de
praktijk zullen deze twee
machines zeker een plaats krijgen.
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