Abstract
Kurstjens, D.A.G. 1998. Review of mechanical and physical weed control technology. Inventory,
analysis, required innovations, present state of knowledge and research challenges. DLO Institute of
Agricultural and Environmental Engineering (IMAG-DLO), Wageningen, report 98-03, in Dutch, with
summary in English, 103 pp, 212 refs.

Machines and working principles of machines for non-chemical control of weed plants in field crops are
reviewed. These include intra-row and inter-row mechanical methods (spring tine harrow, flexible chain
harrow, inter-row hoe, inter-row cultivator, rolling cultivator, rotary hoe, inter-row rotary tiller, split hoe,
brushes with horizontal or vertical axle, torsion weeders, finger weeders, spyders, basket weeder,
retracting tree weeder and the use of air pressure) and physical methods (flaming, infrared radiation,
recirculating hot air and steam, hot water, freezing, microwaves, electrocution, laser, focussed sunlight,
covering, solarisation). These techniques were compared using a multi-criterion analysis, to select the
most promising techniques for intra-row and inter-row weed control in early crop stages. Preventive
control options for perennial weeds and weed seeds and the influence of seedbed preparation are
briefly discussed. The perspectives of improved curative weed control technology for reducing
herbicide use in the Netherlands are analysed. Two in-depth interviews with experienced farmers
revealed requested technical innovations of machines. An inventory of the state of knowledge and
challenges for future research is made. Working mechanisms of selective intra-row mechanical
techniques and the response of plants to mechanical damage should be researched and assessment
methods for thermal and mechanical damage should be developed.

Keywords: review, weed control, mechanical weed control, thermal weed control, physical weed control
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Voorwoord
Niet-chemische onkruidbestrijdingstechnieken bieden mogelijkheden om het gebruik van herbiciden in
open teelten te verminderen. Tot op heden zijn diverse mechanische en fysische methoden ontwikkeld
en onderzocht. Hoewel met de huidige stand van kennis en techniek het herbicidegebruik aanzienlijk
kan worden teruggedrongen, worden niet-chemische methoden nog in beperkte mate toegepast in de
Nederlandse praktijk. Op ecologische bedrijven en in gewassen waarin herbiciden beperkt of niet
toelaatbaar zijn, is onkruidbestrijding echter een belangrijk knelpunt. Daar zijn niet-chemische
onkruidbestrijdingstechnieken en preventieve methoden het enige alternatief voor handwerk.
In het kader van het strategisch expertise onderzoek (SEO-i) “technologie voor onkruidbeheersing” van
IMAG-DLO is de huidige stand van de kennis en de techniek voor open teelten geïnventariseerd. Op
basis van deze inventarisatie wordt aangegeven welke technieken en technologiën de beste
perspectieven bieden voor verdere ontwikkeling en welk onderzoek daarvoor nodig is. Daarnaast zijn
innovatiebehoeften en gewenste technische ontwikkelingen geïnventariseerd. Onder andere op basis
van dit rapport kunnen gefundeerde keuzes worden gemaakt voor het toekomstig
onkruidbestrijdingsonderzoek.
De ontwikkelingen op het gebied van de techniek voor de niet-chemische onkruidbestrijding gaan snel
en er zijn veel artikelen waar in dit rapport niet naar verwezen is. Bij de auteur is op aanvraag een
uitgebreide literatuurlijst verkrijgbaar, die periodiek zal worden geactualiseerd.
De commentaren van dr ir H. Breteler, prof.ir U.D. Perdok, ir J.C. van de Zande, ir R.P. van Zuydam
alsmede de gesprekken met dr ir R.Y. van der Weide, M. Kroonen en P. van Andel waren van grote
waarde voor dit rapport.

Ir A.A. Jongebreur
directeur
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Samenvatting
Dit rapport geeft een overzicht van niet-chemische methoden voor de bestrijding van onkruidplanten in
open teelten. Het is gericht op het aangeven van innovatiebehoeften, niet benutte mogelijkheden voor
onkruiddoding, de meest veelbelovende technieken voor verdere ontwikkeling en onderzoeksvragen
voor de toekomst.
Met de beschikbare technieken en kennis kan het herbicidegebruik aanzienlijk worden gereduceerd,
maar de in de landbouwpraktijk gerealiseerde besparingen blijven vooralsnog achter. Dit probleem
wordt nader geanalyseerd om de relevantie van verbetering van bestrijdingssystemen en -technieken
te kunnen beoordelen. De situatie van bedrijven, produktprijzen, motivatie, natuurlijke beperkingen en
bestaande teeltmethoden spelen immers ook een rol in het probleem.
De geïnterviewde praktijkdeskundigen geven aan dat de innovatiebehoefte vooral ligt bij de verfijning
en verbetering van machines. De gelijkmatigheid van de werkdiepte van veertandeggen moet worden
verbeterd. Precisiebesturing van schoffelmachines en een eenvoudige nauwkeurige afstelling van dicht
bij de rij werkende elementen zijn van belang voor een hogere capaciteit en verbetering van het
bestrijdingseffect dicht bij de gewasrijen. Er is ook behoefte aan kennis die een vermindering van het
aantal bewerkingen en een betere bestrijding bij ongunstige weersomstandigheden mogelijk maakt.
Schoffelmachines en strokencultivatoren bieden goede mogelijkheden voor een effectieve en efficiënte
onkruidbestrijding tussen gewasrijen. De grootste uitdaging voor mechanisch onkruidbestrijdingsonderzoek ligt in het vergroten van het onderscheidend vermogen tussen gewas- en onkruidplanten
(selectiviteit) van bewerkingen in of dicht bij de gewasrijen. Hiervoor moet men weten hoe de mate van
ontworteling en bedekking van planten afhangt van het planttype, plantgrootte, de werktuiginstelling en
bodemeigenschappen.
Er is weinig onderzoek gedaan naar het werkingsmechanisme van eggen, torsiewieders, kopborstels
en vingerwieders. Op dit moment worden vooral veldproeven gedaan om de haalbare effectiviteit in
diverse gewassen en omstandigheden te verkennen. De volgende stap omvat het optimaliseren van
instelling, constructie, zaaidiepte en zaaibedeigenschappen. Hierbij spelen grondeigenschappen en
dynamische grond- en plantmechanica een belangrijke rol. Deze rol wordt vaak erkend maar is
nauwelijks onderzocht.
Het ontwikkelen van methoden om mechanische schade aan planten zichtbaar te maken tijdens het
uitvoeren van de bewerking is van groot belang voor het optimaliseren van de “dosis” (instellingen,
rijsnelheid) in specifieke situaties (grond, weer, gewas, onkruid). Om deze waarnemingen voorspellende waarde te geven is inzicht in de reactie van planten op mechanische beschadiging (ontworteling
en/of bedekking met grond) bij verschillende weer- en grondcondities noodzakelijk (dosis-respons
relaties). Hetzelfde geldt voor thermische technieken. Een methode om thermische schade aan dieper
gelegen groeipunten te meten, zou de noodzaak om vele dosis-respons experimenten te doen onder
uiteenlopende omstandigheden verminderen.
Naast het optimaliseren van de dosis zijn vermindering van het energieverbruik en verhoging van de
rijsnelheid de belangrijkste doelen van onderzoek aan thermische technieken. Onderzoek heeft zich
vooral gericht op convectieve warmteoverdracht door een open vlam, hete lucht, stoom, etc.. Daarnaast bieden (eventueel geconcentreerde) infraroodstraling en laserstralen mogelijk perspectieven
voor een efficiëntere energie-overdracht.
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Het toepassen van onkruidecologische en -fysiologische kennis is van belang bij de ontwikkeling van
nieuwe bestrijdingstechnieken en het op elkaar afstemmen van bestrijdingen en teeltmaatregelen. Het
optimaliseren van een samenhangend bestrijdingssysteem verdient meer aandacht. Ook preventieve
methoden ter bestrijding van meerjarige onkruiden en beheersing van de onkruidzaadvoorraad
verdienen meer aandacht. Een systeemanalytische aanpak en simulatiemodellen kunnen hieraan een
belangrijke bijdrage leveren.
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1 Doel en afbakening
Onderzoeksinspanningen gericht op duurzame onkruidbestrijding hebben betrekking op verschillende
aandachtsgebieden (tabel 1.2). Dit rapport probeert een overzicht te geven van de stand van zaken op
het aandachtsgebied “curatieve onkruidbestrijdingstechnieken”. Curatieve technieken zijn (in bepaalde
mate gemechaniseerde) ingrepen die onkruidplanten en gekiemde zaden doden of hun groei remmen.
Ze worden meestal gebruikt in het eerste deel van de gewasverzorgingsfase. We beperken ons tot
mechanische en fysische technieken, zodat chemische en biologische technieken (mycoherbiciden
etc.) buiten beschouwing blijven. Herbiciden komen alleen ter sprake in het kader van de probleemanalyse, als vergelijkend voorbeeld of als onderdeel van een totaal bestrijdingssysteem.
Tabel 1.1 geeft een overzicht van verschillende toepassingsgebieden waar beheersing van onkruidpopulaties wenselijk is. De groeiplaats en de beoogde begroeiing bepalen voor een belangrijk deel de
inzetmogelijkheden voor technieken, de functie en gewenste mate van onkruidbestrijding en de
vestigingsmogelijkheden voor onkruiden. In dit rapport beperken we ons tot systemen met gewassen
waarbij grond regelmatig bewerkt kan en mag worden (grijze gebied in tabel 1.1). In zulke systemen
kan onkruidzaad accumuleren en overleven in de bodem, terwijl de vestiging van meerjarige onkruiden
regelmatig kan worden verstoord. De methoden voor het remmen en doden van planten en
bijbehorende werkingsprincipes van werktuigen (hoofdstuk 3) kunnen natuurlijk ook in andere
toepassingsgebieden worden benut, met daarvoor aangepaste werktuigen.

Tabel 1.1

Indeling van toepassingsgebieden voor onkruidbestrijding, met voorbeelden. Dit rapport is gericht op

Table 1.1

het grijs gemarkeerde toepassingsgebied.
Classification of applications for weed control, with examples. This report deals with the grey marked
group.

Naast curatieve onkruidbestrijdingstechnieken hebben ook andere teeltmaatregelen (b.v. bemesting)
en grondbewerkingen (b.v. ploegen) invloed op de ontwikkeling van de onkruidpopulatie. Ze beïnvloeden o.a. de vitaliteit en omvang van de onkruidzaadvoorraad, de groei- en vestigingsomstandigheden
en de concurrentiekracht van het gewas. Daardoor zijn deze preventieve maatregelen mede bepalend
voor de benodigde curatieve ingrepen en de uitvoerbaarheid van de bewerkingen. Hoewel grondbe-
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werking en teeltmaatregelen een belangrijk onderdeel vormen van het onkruidbestrijdingssysteem,
worden ze in hoofdstuk 6 slechts kort belicht.
Vermindering van het gebruik en de afhankelijkheid van herbiciden kan worden bevorderd door het
veranderen van randvoorwaarden (b.v. prijzen, regelgeving), het verbeteren van onkruidbestrijdings-

Tabel 1.2

Aandachtsgebieden van onkruidbestrijdingsonderzoek met voorbeelden

Table 1.2

Areas of weed control research, with examples

Aandachtsgebied

Voorbeelden

beperken noodzaak

- aangepaste grondbewerking (ploegdiepte, stoppelbewerking, systemen)

bestrijding

- tussengewassen en vruchtwisseling
- concurrentievermogen gewas verbeteren (veredeling)
- preventieve teeltmaatregelen (zaaitijdstip, vals zaaibed, ‘s nachts bewerken)

optimalisering mate en

- schadedrempels, kritische perioden

tijdstip van bestrijding

- gewas-onkruid concurrentie
- biologie en fysiologie van onkruiden, onkruidzaad
- populatiedynamiek onkruiden

efficiëntie toediening

- aangepaste doseringen

herbiciden

- hulpstoffen en middelenkeuze
- verminderen emissie (drift, recycling)
- verbetering positionering (spuitboomstabiliteit, spuittechniek, aanstrijkers)
- verkleinen bespoten oppervlak (rijen, plekken)
- combinatie met mechanische bestrijding

curatieve niet-

- thermisch (gevoeligheid onkruiden, thermodynamica, warmtetransport)

chemische technieken

- solarisatie, diverse mulches en afdekkingen
- biologisch (schimmels, insekten, bacteriën)
- mechanisch (borstelen, eggen, schoffelen, aanaarden)
- gevoeligheid planten voor beschadiging
- elektrokutie, laser

neveneffecten

- toxiciteit, persistentie

herbiciden

- afbraak en uitspoeling

ontwikkeling herbiciden

- ontwikkeling actieve stoffen (screening, selectiemechanismen)
- herbicidetolerante gewassen

resistentie en

- fitness van aangepaste biotypen

populatieverschuiving

- verspreiding
- biodiversiteit

geïntegreerde

- gecombineerde inzet technieken in diverse gewassen

bestrijdingssystemen

- beslissingsondersteuning
- bedrijfseconomische en arbeidskundige analyse
- energie-efficiëntie
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systemen en het bevorderen van acceptatie door het begeleiden en motiveren van agrariërs (hoofdstuk 2.2). Dit rapport gaat alleen in op mogelijkheden tot verdere verbetering van onkruidbestrijdingssystemen, waarbij de nadruk ligt op de werking en eigenschappen van afzonderlijke technieken.
Het tijdstip en de wijze van gebruik en de onderlinge afstemming van onkruidbestrijdende maatregelen
zijn van groot belang. Om het ontstaan van nieuwe probleemonkruiden tijdig te voorkomen is een
combinatie van technieken met verschillende selectieve eigenschappen essentieel. Vanuit economisch
oogpunt is het zaak de “gereedschapskist” van technieken zodanig te samen te stellen dat onkruid
doelmatig (geld, tijd) bestreden kan worden met een minimum aantal elkaar aanvullende, voldoende
inzetbare technieken. Daarom wordt in dit rapport een overzicht gegeven van technieken en hun
inzetbaarheid, kosten, effectiviteit en neveneffecten. Hoewel zo’n overzicht een bouwsteen is voor het
verder optimaliseren van bestrijdingssystemen, is de in dit rapport geboden informatie onvoldoende
gedetailleerd om een uitgebalanceerd bestrijdingssysteem samen te kunnen stellen, dat is aangepast
aan specifieke omstandigheden (weer, grondcondities, soort en stadia van gewassen en onkruiden).
Het overzicht van onkruidbestrijdingstechnieken in hoofdstuk 4, 5 en 6 geeft de huidige stand van
kennis aan weer, zonder daarbij uitputtend te willen zijn. De nadruk ligt op het aanwijzen van relevante
gebieden voor verder onderzoek en innovatie. Als bron voor het opsporen en beoordelen van onderzoeksbehoeften zijn naast literatuurstudie ook interviews met praktijkdeskundigen, een probleemanalyse en een systematische ordening van oplossingsrichtingen uitgevoerd, met als doelen:
<

Aangeven welke onkruiddodingsprincipes en methoden voor het beschadigen van planten nog niet
zijn toegepast in machines en technieken (hoofdstuk 3.4).

<

Voor elke onkruidbestrijdingstechniek aangeven welke machine-eigenschappen en omstandigheden de praktische toepasbaarheid en effectiviteit begrenzen (hoofdstuk 4, 5, 6 en 7).

<

Aangeven welk onderzoek tot nu toe gedaan is en welk onderzoek perspectief biedt voor een
verdere verbetering van de machines en hun inzet (hoofdstuk 2.3, 8 en 9).
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2 Probleemanalyse en oplossingsrichtingen
2.1 Probleemanalyse
Tot nu toe zijn er diverse niet-chemische methoden ontwikkeld en onderzocht waarmee onkruiden
onderdrukt of gedood kunnen worden. Door toepassing van lagere doseringen, rijenspuiten en
verbeterde spuittechnieken kunnen herbiciden efficiënter worden ingezet. Recent PAV-onderzoek en
ervaringen op intensief begeleide innovatiebedrijven tonen aan dat het herbicidengebruik op Nederlandse akkerbouwbedrijven met gemiddeld 60% kan worden teruggebracht, waarbij lagere herbicidekosten samengaan met extra arbeidsinzet (van der Weide en Wijnands 1993a).
De brede introductie van deze methoden in de praktijk verloopt echter moeizaam, hetgeen samengaat
met een beperkte reductie van het herbicidegebruik (van Bruchem 1997) (zie figuur 2.1). Om de
achtergrond hiervan te kunnen begrijpen en de problemen te kunnen definiëren, dienen de volgende
vragen te worden gesteld:
<

Welke zijn de belangrijkste factoren die een vermindering van het gebruik en de afhankelijkheid van
herbiciden belemmeren?

<

Welke verbetering van de economische, teeltkundige en milieukundige duurzaamheid is haalbaar
met de nu beschikbare alternatieven? In hoeverre moeten bestaande alternatieven worden
verbeterd en nieuwe alternatieven worden ontwikkeld en geëvalueerd?

<

Welke tekortkomingen of zwakke punten van milieuvriendelijke onkruidbestrijdingssystemen en
technieken belemmeren de invoering?

<

In hoeverre zijn randvoorwaarden (b.v. wetgeving, prijzen) en kennis en attitude van agrariërs
bepalend voor de mate waarin nieuwe milieuvriendelijke technieken worden overgenomen?

Een probleem is een vraagstuk of een conflict tussen gewenste en actuele situatie, zoals ervaren door
de probleemhebber. Daarom worden de situaties, wensen, beperkingen en randvoorwaarden van
zowel overheid als agrariër bekeken voor zover die relevant zijn voor acceptatie van milieuvriendelijke
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Figuur 2.1 Afzet herbiciden voor landbouwkundig gebruik in Nederland. (CBS 1997, Oskam et al 1992)

Figure 2.1 Sales of herbicides for agricultural use in the Netherlands
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onkruidbestrijdingsmethoden door agrariërs. Behalve een probleemdefinitie vanuit het perspectief van
de probleemhebbers, worden achterliggende oorzaken gezocht voor de structurele afhankelijkheid van
herbiciden binnen het huidige teeltsysteem.

Perspectief overheid en consument
Het Meerjarenplan Gewasbescherming (MJPG 1991) onderscheidt landbouwkundige, natuur-, milieu-,
gezondheid- en arbeid-gerelateerde problemen. Landbouwkundige problemen als gewasbeschadiging,
ontwikkeling van resistentie, residuen in produkten en onbedoelde bestrijding van nuttige kruiden en
natuurlijke vijanden vormen niet alleen een probleem voor individuele agrarische ondernemers. In het
belang van burgers probeert de overheid de emissie, het gebruik en de structurele afhankelijkheid van
pesticiden te verminderen met regulerende, financiële en stimulerende instrumenten (Oskam et al
1992). Het probleem van de overheid ligt in het kiezen en uitvoeren van maatregelen die zowel
effectief als acceptabel zijn voor agrarische ondernemers en consumenten en bovendien uitvoerbaar
en toetsbaar zijn. Onjuiste of ontijdige beslissingen of uitvoering kunnen o.a. leiden tot het niet behalen
van de doelen, maatschappelijke spanningen en sub-optimale noodmaatregelen, zodat het probleem
groter wordt. Hoewel kennis en inzicht op zichzelf het probleem niet kunnen oplossen, kunnen ze wel
beslissingen en de uitvoering daarvan ondersteunen door onder andere:
<

Het creëren van draagvlak voor beleid door realistische informatie over de huidige situatie en de te
verwachten ontwikkeling als er geen maatregelen worden getroffen.

<

Het stellen van realistische doelen door verkenning van randvoorwaarden die de uitvoering en
haalbaarheid beperken. Bijvoorbeeld: Welke vermindering is haalbaar met de huidige stand van
kennis en techniek als het inkomen van de agrarische ondernemer op een bepaald peil moet blijven
en de onkruidpopulatie stabiel op een bepaald niveau over de lange termijn?

<

Het meetbaar maken van effecten ten bate van kwantitatieve doelstellingen. Hoewel kennis over de
effecten van pesticidegebruik op flora en fauna nog beperkt is (MJPG 1991), heeft de overheid
toelaatbare concentraties residuen in produkten, oppervlaktewater en grondwater vastgesteld. De
mate van afhankelijkheid van herbiciden is moeilijk objectief vast te stellen (van Bruchem 1997).

<

Het afwegen van beleidsinstrumenten en hun specifieke invulling. Bijvoorbeeld: Hoeveel
onderzoeksinspanning is nodig op welk gebied? Op welk niveau moeten emissienormen worden
vastgesteld? Is het haalbaar om het kostprijsverschil als gevolg van hogere arbeidsinzet te
compenseren door subsidie op milieuvriendelijke produkten? Is bevordering van de invoering van
niet-chemische technieken door verplichting of boetes op herbicidegebruik verantwoord? Welke
herbiciden kunnen worden toegelaten in welke gewassen? Hoe kunnen innovatie en kennisoverdracht het beste worden gestimuleerd?

Perspectief agrariër
Omdat de agrarisch ondernemer de gebruiker van herbiciden is, hangt de mate van emissie en
herbicidegebruik uiteindelijk van zijn handelen af. De structurele afhankelijkheid van herbiciden wordt
bepaald door randvoorwaarden buiten zijn bedrijf (markt, overheid), binnen zijn bedrijf (teeltkundig,
economisch, arbeidskundig, gewassen) en persoon (doel, bedrijfsstijl, normen en waarden, kunde,
vakmanschap en motivatie). Deze randvoorwaarden geven een bepaalde ruimte waarbinnen keuzes
kunnen worden gemaakt (tabel 2.1). Die ruimte is per bedrijf verschillend en verandert in de tijd omdat
sommige randvoorwaarden beïnvloedbaar zijn. Binnen de gewassen is tussen de individuele bedrijven
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Tabel 2.1

Groepen randvoorwaarden die de keuze van het bestrijdingssysteem door agrariërs beïnvloeden.

Table 2.1

Limiting conditions influencing the weed control system adopted by farmers

maatschappij, extern

bedrijf, perceel

bestrijdingssysteem

techniek/machines

prijs + beschikbaarheid
produkten, hulpstoffen en
arbeid

oppervlakte, gewassen,
bouwplan

kosten

kosten

tijdsbehoefte en planning

capaciteit

effectiviteit (meervoudige
selectie, probleemonkruiden)

effectiviteit

eisen aan
produktiemethode

aanwezige en acceptabele
onkruiddruk
klimaat, grondsoort, ligging

inzetbaarheid
flexibiliteit (gewas- en
onkruidstadium, weer,
correctiemogelijkheden)

mechanisatieniveau,
kennis, bedrijfsstijl,
attitude, interesse

neveneffecten
risico’s

een aanzienlijke spreiding in het gebruik (en de kosten) van bestrijdingsmiddelen (Kavelaars en Poppe
1993 in van der Weide en Wijnands 1992) (zie tabel 2.2). Deze verschillen hangen samen met verschillen in
natuurlijke ziekte- en onkruiddruk in verschillende gewassen, middelkeuze, toepassingstechniek en
risicovoorkeuren (b.v. preventief spuitschema of alleen bij noodzaak)(CBS 1994). Het is niet duidelijk
of de ruimte binnen de genoemde randvoorwaarden te beperkt is voor verdere terugdringing van
herbiciden, of dat binnen de randvoorwaarden voorkeur wordt gegeven aan de minder milieuvriendelijke opties.
Naast externe eisen aan produktiemethoden kunnen agrarische ondernemers ook strategische,
teeltkundige en bedrijfseconomische redenen hebben om het belang van herbiciden in hun
bestrijdingssysteem terug te dringen. Een gemiddeld Nederlands akkerbouwbedrijf (47 ha) geeft

Tabel 2.2

Table 2.2

Variatie in bestrijdingsmiddelen gebruik (kg act. stof /ha) tussen Nederlandse bedrijven in 1995.
Laag en hoog is het gemiddeld gebruik van de 20% minst resp. meest gebruikende bedrijven. (CBS
1997b)
Variability of herbicide use (kg a.i./ha) among Dutch farms in 1995. “Laag” and “hoog” is the average
use of the 20% least resp. most using farms.
Totaal chemische
middelen
laag gemiddeld hoog

gemiddeld
gebruik
herbiciden

tulpen

8.1

29.3

46.9

4.8

zaaiui

10.3

17.5

25.1

5.6

cons.aardappel

3.5

11.6

20.8

1.6

prei

1.7

7.0

18.3

1.6

winterpeen

1.6

4.6

9.0

1.6

suikerbiet

1.4

3.6

7.1

2.5

laan + parkbomen 0.6

3.5

11.3

1.3

snijmais

1.0

3.2

6.2

1.9

wintertarwe

0.8

2.7

4.8

1.6
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Tabel 2.3

Aandeel van het Nederlandse areaal waar in 1995 (deels) mechanische onkruidbestrijding
plaatsvond. (CBS 1997b)

Table 2.3 Fraction of the Dutch acreage where (partial) mechanical weed control was applied in
1995.
Groenten in open grond
witlofwortel
koolgewassen, sla
prei
winterpeen
was- en bospeen

43%

Boomkwekerij

65%

74%
63%
45%
23%
6%

vaste planten
laan- en parkbomen

76%
57%

Bloembollen en -knollen

14%

Akkerbouw

24%
suikerbieten
fabrieksaardappelen
snijmais
zaaiuien
wintertarwe

45%
39%
26%
15%
5%

jaarlijks ƒ25.000 uit aan bestrijdingsmiddelen, waarvan ƒ 11.250 aan herbiciden (van der Weide en
Wijnands 1993b). Daarnaast vereisen herbicideresistente onkruidsoorten een aanpassing van het
bestrijdingsregime. Het aantal nieuwe middelen dat per jaar wordt toegelaten neemt af, terwijl de
toelating van een aantal belangrijke bestaande middelen is en/of zal worden ingetrokken. De
verwachte “uitdunning” van de “gereedschapskist” met bestrijdingstechnieken maakt het zoeken naar
alternatieven noodzakelijk, vooral voor gewassen die in kleine arealen worden geteeld. Hoewel er
diverse goede redenen zijn om het herbicidegebruik te verminderen, is de daling van het herbicidegebruik beperkt (tabel 2.3, figuur 2.1).
Het is denkbaar dat het aanpassen van bestrijdingssystemen bij veel agrarische ondernemers geen
hoge prioriteit heeft vanwege zorgen over de continuïteit van de bedrijfsvoering, perspectieven voor de
akkerbouw (van der Weide en Wijnands 1993a), het vinden van rendabelere gewassen, kostenbesparing, het dagelijks draaiende houden van het bedrijf of een algemene weerzin tegen “Den Haag”.
Als dit zo is kan men het probleem t.a.v. onkruidbestrijding niet definiëren los van andere problemen
op bedrijfsniveau, sociale waardering en de wijze waarop boeren worden benaderd.
Verder zouden boeren een onjuiste perceptie kunnen hebben van nadelen van niet-chemische
technieken t.a.v. gewasbeschadiging, effectiviteit en weersafhankelijkheid. Ook het succes van
chemische bestrijding is in grote mate afhankelijk van weersomstandigheden (o.a. Timmer et al 1993,
R. Bulcke pers. comm. 1997), maar agrariërs hebben hiermee leren leven. Er kan ook sprake zijn van
een weerstand tegen verandering in het algemeen, vooral als die door anderen worden opgelegd.
Voor agrariërs hoeft een hoog herbicidegebruik op zichzelf geen probleem te zijn zolang middelen
verkrijgbaar, werkzaam, inzetbaar en goedkoop zijn ten opzichte van andere technieken. Zolang
vermindering van herbicidegebruik geen bedrijfsdoelstelling is, zal op basis van andere doelen (b.v.
inkomen, tijd, gemak) een optimaal bestrijdingssysteem worden gekozen. In dat geval heeft de
overheid het probleem dat de doelen van agrarisch ondernemers niet overeenkomen met haar eigen
doelen.
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Het probleem van agrarische ondernemers verandert zodra vermindering van herbicidegebruik een
doel is. De randvoorwaarden buiten en binnen het bedrijf en persoonlijke beperkingen (kennis,
vaardigheid, tijd) blijven dan over als enige mogelijke knelpuntenbron tussen huidige en gewenste
situatie (tabel 2.1). Uitvoering van mechanische bestrijdingsstrategieën vraagt meer motivatie, kunde,
vakmanschap, slagvaardigheid en een grote betrokkenheid van de agrarisch ondernemer dan
chemische bestrijding (van der Weide en Wijnands 1993a, Ridder et al 1993). Hetzelfde bleek bij de
begeleide introductie van geïntegreerde teeltsystemen op 38 Nederlandse akkerbouwbedrijven.
Geïntegreerde akkerbouw vereist: 1) een zorgvuldige planning van activiteiten op bedrijfsniveau; 2)
een flexibel en slagvaardig jaar- en perceelsspecifiek management van inputs en teeltmaatregelen; en
3) voldoende expertise (kennis en vaardigheid) betreffende het volgen van ziekten, plagen en
onkruidpopulaties, de bestrijding ervan en het gebruik en adequaat toepassen van machines en
werktuigen (Wijnands et al 1995). De herintroductie van mechanische bestrijdingstechnieken (efficiënt
eggen in granen, verlate rugopbouw en gebruik schoffel- en aanaardapparatuur in aardappelen)
leverde knelpunten op, omdat ervaring moest worden opgebouwd. Het benodigd vakmanschap kan
alleen op basis van praktijkervaring verkregen worden. Met de toenemende ervaring en vakmanschap
nam het vertrouwen in de geïntegreerde aanpak toe en verminderde een bepaald risicogevoel dat
inherent is aan de invoering van nieuwe technologieën en teelstrategieën. Hoewel dit risicogevoel
duidelijk samenhing met de economische haalbaarheid hadden weinig ondernemers een beeld van de
omvang van de besparingen (Wijnands et al 1995).

Kenmerken van herbicide-afhankelijke teeltsystemen
Op basis van de bovenstaande analyse zou men het probleem als volgt kunnen definiëren: “Gangbare
onkruidbestrijdingssystemen voldoen in beperkte mate aan criteria van zowel maatschappij als
landbouwbedrijven tegelijk”. Omdat randvoorwaarden, prioriteit, perceptie en motiveerbaarheid per
persoon verschillen en de gewenste en huidige situatie niet duidelijk vaststaan, mist zo’n algemene
probleemdefinitie de benodigde richtinggevende scherpte. Dit is een probleem van onderzoekers, met
als consequentie dat oplossingen als “ruwe bouwstenen” worden aangeleverd en die door overheid en
boeren naar believen kunnen worden “opgepakt”. Zij moeten die vervolgens “vertalen” en inpassen in
hun situatie. Het is dus van belang dat het onderzoek wordt gestuurd door doelen en problemen van
overheid en agrariërs, in plaats van door filosofieën en voorkeuren van onderzoekers.
Hierboven werd de oorzaak gezocht in het conflict tussen wensen van probleemhebbers enerzijds en
hun situatie en limiterende randvoorwaarden anderzijds. Het probleem kan echter ook liggen in
kenmerken van het landbouwsysteem zelf. We beperken ons hier tot het onderdeel “bestrijdingssysteem”. Dat is het geheel van ingrepen die de ontwikkeling van de onkruidpopulatie in een bepaald
gebied beïnvloeden. Het omvat ook de mens, machines, kennis en organisatie waarmee die ingrepen
worden uitgevoerd. De onderstaande redenering en figuur 2.2 brengen basisdilemma’s en problemen
naar voren die inherent zijn aan elk onkruidbestrijdingssysteem.
Herbiciden en andere onkruidbestrijdingsmaatregelen worden toegepast omdat de omvang en
samenstelling van de natuurlijke vegetatie die ontstaat bij onze wijze van landgebruik niet overeen
komen met ons landgebruiksdoel. Blijvende bestrijding is nodig zolang a) volledige uitputting van de
voorraad onkruidzaden en vegetatieve organen waaruit de vegetatie ontstaat niet gerealiseerd is,
terwijl b) de populatievermeerderingssnelheid (incl. aanvoer) de afbraaksnelheid (incl. afvoer) overtreft.
Het quotiënt van vermeerderings- en afbraaksnelheid neemt toe naarmate a) het (curatief en
preventief gerichte) bestrijdingsregime minder effectief is en b) de populatie zich beter kan aanpassen
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aan heersende omstandigheden en het bestrijdingsregime. Naarmate de populatie zich beter / sneller
aanpast moet men vaker van techniek veranderen en meer moeite doen om dezelfde effectiviteit te
behalen, terwijl de populatie zich minder snel aanpast als men verschillende technieken naast elkaar
toepast. De kosten van een bestrijdingsregime nemen in het algemeen toe met a) de vereiste
effectiviteit, b) het aantal daarvoor benodigde ingrepen per tijdseenheid, c) de kosten van die ingrepen
en d) het aantal verschillende technische mogelijkheden dat men beschikbaar wil hebben.

Figuur 2.2 Relaties binnen een onkruidbestrijdingssysteem.
Figure 2.2 Relationships within a weed control system.

Hoewel velen de onwenselijkheid van de hoeveelheid gebruikte herbiciden benadrukken, vormt de
wijze waarop herbiciden worden toegepast wellicht een ernstiger probleem dat zich manifesteert in:
<

Geringe diversiteit in bestrijdingsmechanismen. Relatief milieuvriendelijke herbiciden met een
breed werkingsspectrum zoals glyfosaat worden al toegepast in verschillende elkaar opvolgende
gewassen, die via genetische ingrepen ongevoelig worden gemaakt voor hetzelfde middel. Het is
reeds lang bekend dat veelvuldig en eenzijdig gebruik van hetzelfde werkingsmechanisme het
ontstaan van resistente biotypen bevordert, waardoor het middel uiteindelijk onbruikbaar kan
worden (Shaner 1995). Men zou de effectiviteit van zo’n middel voor langere tijd kunnen behouden
door afwisselend ook andere middelen en niet-chemische technieken te gebruiken, lang voordat
resistentie zich kan ontwikkelen. Hierdoor behoudt men ook op lange termijn een acceptabele
correctiemogelijkheid als niet-chemische bestrijding tekort schiet. Het is niet ondenkbaar dat na
verloop van tijd onkruiden zich ook aanpassen aan mechanische, thermische en biologische
technieken (Jordan en Jannink 1997). Diversificatie is een fundamentele randvoorwaarde voor
duurzame onkruidbeheersing (Liebmann en Gallandt, 1997 in Jordan en Jannink 1997).

<

De ontwikkeling van teeltsystemen is erg beïnvloed door de beschikbaarheid van effectieve en
goedkope herbiciden, die continuteelt en gereduceerde grondbewerking mogelijk maakten.
Naarmate men minder ploegt is de gemiddelde verblijftijd van onkruidzaden in de bodem korter en
ontwikkelt resistentie zich sneller (Shaner 1995). Als herbiciden niet meer beschikbaar zijn moet het
teeltsysteem worden aangepast, waarbij resistentie-management, preventieve bestrijding en het
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creëren van goede omstandigheden voor curatieve bestrijding (vlakheid, rijafstand, zaaitijdstip) hun
betekenis terugkrijgen.
<

Bij het vervangen van herbiciden door mechanische technieken moet ook de benaderingswijze
worden aangepast. Herhaald eggen remt de onkruidgroei totdat het gewas voldoende concurrentiekrachtig is of totdat de omstandigheden zodanig gunstig zijn dat het onkruid uiteindelijk sterft. (M.
Kroonen, pers. med. 1997). Bij gebruik van herbiciden lijkt men gericht te zijn op doding als gevolg
van een enkele bespuiting en hoeft men doorgaans de onkruidontwikkeling minder frequent te
controleren.

<

Meestal zoekt men pas naar alternatieven als de gangbare methode niet meer werkt. Veel boeren
lijken nieuwe technieken pas te accepteren wanneer hun effectiviteit en capaciteit vergelijkbaar zijn
met een bespuiting met herbiciden, tenzij men niet anders kan. Een studie van Goodwin (1994 in
Shaner 1995) in Manitoba (Canada) toonde aan dat slechts 40% van de boeren die zich bewust waren
van concrete resistentieproblemen hun bestrijdingsstrategie aanpasten. Uit onderzoek van Stoller
(1993 in Shaner 1995) kan worden afgeleid dat voor de meeste boeren in de corn belt (V.S.)
economische korte termijn overwegingen belangrijker zijn dan resistentie management. Men lijkt
erop te vertrouwen dat er op tijd nieuwe stoffen worden gevonden en dat de grenzen hiervan nog
niet in zicht zijn. Echter, Holt en LeBaron (1990 in Jordan en Jannink 1997) signaleerden reeds jaren
geleden dat de realiteit anders is. Omdat ervaring opdoen met nieuwe methoden enige tijd kost
(Wijnands et al 1995) lijkt deze kortzichtige benadering onnodig risicovol.

Uit deze paragraaf blijkt dat er meerdere oorzaken zijn voor het hoge herbicidegebruik. Het is daarom
niet duidelijk in hoeverre het verbeteren en ontwikkelen van milieuvriendelijke onkruidbestrijdingstechnieken bijdraagt aan de oplossing van de problemen. Bovendien is een algemeen geldende en tevens
volledige probleemdefinitie moeilijk te geven, omdat de betekenis en samenhang van de in deze
paragraaf genoemde oorzaken niet geheel duidelijk is en waarschijnlijk per sector en regio verschilt.
Dit rapport wil aangeven welke technische verbeteringen kunnen bijdragen aan de vermindering van
het herbicidegebruik. De analyse van het probleem en de oplossingsrichtingen op een hoger niveau
dan dat van afzonderlijke technieken en bewerkingen voor onkruidbestrijding dienen om de betekenis
van die technische verbeteringen aan te geven.

2.2 Oplossingsrichtingen
Hoewel een probleemdefinitie moeilijk te geven is, kan men drie groepen maatregelen onderscheiden
die vermindering van gebruik en afhankelijkheid van herbiciden bevorderen:
1 Externe randvoorwaarden voor de agrarisch ondernemer veranderen, zoals bijvoorbeeld heffingen
op herbiciden, subsidiëring van duurdere apparatuur voor onkruidbestrijding in de rij, bevordering
afzet van ecologisch geteelde produkten en ondersteuning van de prijs, beschikbaar maken van
goedkope arbeid en minder beschikbaar maken van herbiciden (b.v. op recept) of eisen aan
produktiemethoden in internationaal verband. In verband met het belang van motivatie is het van
belang dat deze maatregelen door agrarische ondernemers als stimulerend en “boervriendelijk”
worden ervaren.
2 Begeleiden, motiveren en overtuigen van ondernemers bij het omschakelingsproces door middel
van vakkundige en betaalbare voorlichting op maat, het ondersteunen van studiegroepen,
demonstraties en proefbedrijven met bereikbare regionale praktijkexperts die kennis en ervaring
overdragen en verzamelen en nauwe contacten met onderzoekers hebben, waarmee ze problemen
en vragen bespreken.
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3 Bestrijdingssystemen verbeteren door het ontwikkelen van kennis en technieken, waarbij
fundamenteel en toegepast onderzoek, proefbedrijven, praktijkexperts, gemotiveerde ondernemers
en “technology providers” intensief samenwerken.
Het is moeilijk te zeggen welke groep maatregelen het meeste effect zal hebben. Die vraag is immers
gekoppeld aan de probleemstelling en aan de concrete invulling van de maatregelen. In dit rapport
wordt alleen de groep “bestrijdingssystemen verbeteren” verder uitgewerkt, met de nadruk op
technieken. Het gaat hierbij om bouwstenen en hun geïntegreerde toepassing in specifieke situaties
(maatwerk dus). Belangrijke bouwstenen zijn:
<

Verbeteren van machines en hun eigenschappen.

<

Ontwikkelen van nieuwe machines en technieken gebaseerd op effectieve dodingsmechanismen
die nog weinig toepassing vinden (i.v.m. diversiteit selectiedruk), vooral als die een zwak punt in het
bestrijdingssysteem kunnen opvullen.

<

Kennis ontwikkelen t.a.v. optimale inzet van technieken onder gegeven uiteenlopende omstandigheden (weer, grond) in diverse gewassen, onkruiden en groeistadia.

<

-

Kennen en vergroten van de maximaal haalbare effectiviteit in bepaalde situaties (o.a.
dosering herbiciden, mate en duur verhitting).

-

Kennis over het effect van instelmogelijkheden in bepaalde situaties.

Kennis t.a.v. gewas- en onkruidontwikkeling onder diverse omstandigheden.
-

Voorspelbaar maken van het effect binnen de herstelperiode na de behandeling, op basis
van de waargenomen effectiviteit tijdens of direct na de behandeling.

-

Ontwikkeling van gewas en onkruid (kieming, opkomst, vegetatieve groei, vermeerdering)
onder invloed van onderlinge concurrentie en verschillende omstandigheden.

Welke eigenschappen, machines en kennis het meest verbetering behoeven is afhankelijk van het
bestrijdingssysteem en de omstandigheden.

2.3 Innovatiebehoeften van praktijkdeskundigen
Door middel van diepte-interviews met twee ervaren akkerbouwers die al enkele jaren niet-chemische
onkruidbestrijding toepassen (bijlage 1 en 2) is geprobeerd te achterhalen welke kennis en innovaties
een bredere toepassing van niet-chemische onkruidbestrijdingstechnieken kunnen ondersteunen. Met
dit doel werd ook een voorlichtingsvideo1 met negen interviews met Amerikaanse groentetelers
bekeken, waarin zij hun bestrijdingsfilosofie en machines presenteren. Al deze praktijkdeskundigen
leggen veel nadruk op het ontwikkelen en verbeteren van machines, met precisie en verfijning als
kernwoorden. Hoewel vakbladen ook een bron zijn van heersende opinies, zijn deze niet bestudeerd.
Hieronder volgen de belangrijkste aandachtspunten.
<

De gelijkmatigheid van het bewerkingseffect van veertandeggen wordt beperkt door een
tekortschietende bodemaanpassing en stabiliteit. Mede daardoor is de werkdiepte niet nauwkeurig
instelbaar. Steunwielen verder naar buiten verplaatsen is moeilijk i.v.m. verschillende rijafstanden
(M. Kroonen pers. med. 1997). Sogaard (1996 abstract gelezen) gebruikte een werkdieptesensor met

1

Vegetable farmers and their weed control machines. Produced by Vern Grubinger (University of
Vermont Extension System) en Mary Jane Else (Umass Extension). Center for Sustainable Agriculture,
University of Vermont, 590 Main Street, Burlington VT 05401-9931
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een besturingssysteem dat de tandhoek van veertanden regelt. Door spoorvorming en onregelmatige bezakking is ook de werkdiepte van schoffelmachines niet overal optimaal.
<

Er zijn voldoende mogelijkheden voor een effectieve en goedkope niet-chemische bestrijding
tussen de gewasrijen. Het bestrijdend effect in de gewasrij is een knelpunt dat veel aandacht
verdient (ook Melander 1997, Rasmussen en Ascard 1996, Kouwenhoven 1997).

<

Het schoffelen vergt een langdurige en hoge mate van inspanning van de bestuurder, waardoor dit
als vervelend werk kan worden ervaren (F. Mutsaers pers. med. 1997). Met aangepaste schoffelmachines (Rumptstad RSQ 2000) is het mogelijk om de onbewerkte strook tot 4 cm te beperken bij
een rijsnelheid van 20 km/u (F. Mutsaers pers. med. 1997). Automatische geleidingssystemen
zouden de inspaning van de bestuurder verder kunnen verminderen en de werksnelheid verhogen.
Bij automatische besturing van afzonderlijke werktuigsegmenten kan ook de werkbreedte worden
vergroot.

<

In of vlak bij de gewasrij werkende elementen vergen een zeer nauwkeurige afstelling. De
Amerikaanse groentetelers hadden bij voorkeur een aparte trekker voor elk werktuig omdat de
afstelling vaak behoorlijk wat sleutelwerk vergt. De ontwikkeling van goedkope, eenvoudig
verstelbare ophangingen voor schoffels en in de rij werkende elementen met een nauwkeurige
instelbare werkdiepte lijkt dus zinvol.

<

In bepaalde gevallen wordt het grote aantal bewerkingen en de inzetbaarheid in gevoelige
gewasstadia en bij regenachtig weer als een structurele beperking van eggen ervaren. De keuze
van het bestrijdingstijdstip, het beoordelen van de omstandigheden en het kennen van de
benodigde bestrijdingsintensiteit en de toelaatbare gewasschade zijn vooral een kwestie van
ervaring. Het is echter niet duidelijk of alle mogelijkheden van specifieke omstandigheden worden
benut en of men “eruit haalt wat erin zit”.

<

Naast het maximaliseren van het effect van afzonderlijke bewerkingen is het op elkaar afstemmen
van bewerkingen van zaaibedbereiding tot de laatste onkruidbestrijding van belang.

<

Hoewel mechanische bestrijding de belangrijkste bijdrage levert, biedt verdere ontwikkeling van
goedkopere thermische technieken met een hogere capaciteit perspectief, vooral voor toepassingen vóór gewasopkomst.

<

In intensieve veehouderijgebieden wordt onkruidbestrijding meestal uitgevoerd door loonwerkers.
Dit moet tegen lage kosten gebeuren in een piekperiode (graskuilen), zodat de voorkeur wordt
gegeven aan één bespuiting met een hoge dosering. De lage capaciteit van rijenspuiten en
mechanische bestrijding, het grote aantal mechanische bewerkingen en hun nauw luisterend
uitvoeringstijdstip leiden tot een tijdprobleem. Een combinatie van mechanische bestrijding (2 x
eggen voor opkomst en eventueel 1 x schoffelen) en verlaagde herbicidedosering is een werkbaar
alternatief (1.5-2.5 u/ha) met aanvaardbare kosten (ƒ160-340 per ha), waarbij de hoeveelheid
actieve stof wordt beperkt tot 0.4 kg/ha (Anonymus 1997a).

<

Ten slotte blijkt informatievoorziening aan agrariërs over beschikbare werktuigen, hun eigenschappen en werking een belangrijk aandachtspunt.
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3 Indeling van niet-chemische, niet-biologische bestrijdingstechnieken
3.1 Onkruidbestrijdingstechnieken als onderdeel van een teeltsysteem
Bij de teelt van gewassen worden allerlei maatregelen uitgevoerd die de ontwikkeling van gewas,
onkruiden en andere organismen direct beïnvloeden (bespuitingen, maaien, etc.) of indirect via de
abiotische omgeving (klimaatbeheersing, bemesting, irrigatie, grondbewerking, etc.). Sommige
maatregelen hebben een specifiek doel (b.v. spuiten tegen bepaald insekt), andere hebben verschillende doelen (b.v. ploegen voor onkruidbestrijding, herstellen gas- en vochthuishouding en verdichtingen, onderwerken van gewasresten).
Onkruidbestrijdingstechnieken vormen een deelverzameling van deze teeltmaatregelen. Het zijn
ingrepen die de onkruidpopulatie beïnvloeden door het (doen) veranderen van de toestand van de
plant zelf en/of zijn omgeving, in uiteenlopende levensfasen. In dat opzicht is bijvoorbeeld het
verbouwen van een gewas ook een onkruidbestrijdingstechniek.
Het doel van ingrepen die de onkruidpopulatie beïnvloeden hangt samen met de levensfase van het
onkruid (tabel 3.1). Een bestrijding is curatief als die plaatsheeft als die gericht is op het doden van
levende planten (vanaf de kieming). Verder kan men indirect de groei of de aanwezige hoeveelheid
onkruid (en de benodigde mate van bestrijding) beïnvloeden door preventieve maatregelen in
voorgaande levensfasen van onkruiden, door gewas- en raskeuze, vruchtwisseling, plantafstand en
zaaidichtheid, grondbewerking en bemesting (o.a. Cussans 1989, Ascard 1990, Liebman en Janke
1990, Froud-Williams 1991, Norris 1992 in Rasmussen en Ascard 1995). Naarmate mogelijkheden voor
curatief ingrijpen duurder of beperkter beschikbaar zijn, groeit het belang van preventieve maatregelen.

Tabel 3.1

Functies van het bestrijdingssysteem, gegroepeerd naar ontwikkelingsfase van onkruid.

Table 3.1

Functions of the weed control system as related to the lifecycle of weeds.

zaad, rizoom, etc.

kieming, opkomst

uitputten energievoorraad remmen of stimuleren kieming
i.r.t. gewas en bewerkingen
afbraak, beschadiging
verzwakken of doden bij opkomst
voorkomen verspreiding
slechte verankering op
ongunstige positionering ongunstige plaats

vegetatieve groei
doden

vermeerdering

onderdrukken

verminderen aantal
zaden, rhizomen,
etc.

beperken hoogte

verlagen vitaliteit

beperken ruimtebeslag

3.2 Dodingsmethode, technologie en techniek
Er zijn diverse mogelijkheden om technieken en de eventueel daarbij gebruikte machines in te delen.
De eerste hier gebruikte indeling relateert onkruidbestrijdingstechnieken (b.v. schoffelen) aan de
achterliggende technologieën (b.v. afsnijden) en dodingsmethoden (b.v. verdroging). Door technieken
(machines) te abstraheren tot technologieën proberen we de functionaliteit van machines te onderscheiden van hun huidige constructieve vorm en toepassing. Dit ondersteunt de ontwikkeling van
betere machines, vooral voor technologieën die nog weinig worden toegepast vanwege constructieve
of praktische beperkingen.
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Technologieën (wijze van ingrijpen in de plant- of omgevingstoestand, b.v. afsnijden) zijn vervolgens
gekoppeld aan de reactie van de plant (sterfte of groeiremming door uitdroging a.g.v. een verkleind
wortelstelsel). Deze dodingsmethoden zijn afgeleid van het functioneren van een plant binnen zijn
onmiddellijke omgeving. Door deze abstractie kan voor een bepaald bestrijdingssysteem worden
bekeken welke mogelijkheden voor onkruidonderdrukking weinig worden gebruikt of weinig bruikbaar
zijn. Tabel 3.2 geeft een indeling van dodingsmethoden (vanuit de plant gezien) en technologieën
(vanuit de machine gezien).
Technieken en machines zijn een concrete invulling van één of meer technologieën (tabel 3.3). Een
machine is ontwikkeld voor het effectief uitvoeren van die ingreep in plant- of omgevingstoestand, en
moet daarbij aan eisen voldoen t.a.v. kosten, capaciteit, veiligheid, etc. De uiteindelijke effectiviteit van
een bewerking wordt niet alleen bepaald door de toestandsverandering, maar ook door de reactie van
de plant en omgeving op die toestandsverandering. Het beschadigingsproces bij een bespuiting omvat
bijvoorbeeld het aanbrengen van een aantal druppels met herbicide, op een plaats waar de plant het

Tabel 3.2 Methoden en technologieën voor beschadiging en groeiremming van planten.
Table 3.2 Methods and technologies to damage and smother plants

curatief

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X

X
X
X

X
X

X

infectie

X

X
X

energieverlies

X

storen wortel-grond contact

X

verkleinen wortel

X

verkleinen spruit

X

X

allelopathie etc.

X

X

gasuitwisseling

X
X

beschikbare lichtstraling

X
X

bovengronds microklimaat

X
X
X

vochtverlies

X
X

X
X
X
X

werkt via plant
beschadiging celstructuur

X
X

X
X
X
X

mech. spruitweerstand

zuurgraad, zoutgehalte

beschikbaarheid nutrienten
X
X
X

mech. wortelweerstand

rotatie, raskeuze, groenbemester
tijdstip / wijze hoofdgrondbewerking
tijdstip / wijze zaaibedbereiding
zaaitechniek / tijdstip
bemesting
irrigatie
maaien
kneuzen
afsnijden
ontwortelen
blootleggen
begraven
verwijderen
afdekken
electrische schokgolf
verhitten
bevriezen
inunderen
herbiciden
mycoherbiciden, ziekteverwekkers
predatoren

bodemvocht (vloeib, damp)

preventief

technologie

bodemtemperatuur

werkt via omgeving

dodingsmethode

X

X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X
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maaier X
onkruidtrekker
hogedruk waterstraal
gestuurd mes
rijenfrees
borstelwals
kopborstel
rugblazer
ster-eg
rolcultivator
vingerwieder
schoffel
triltandcultivator
aanaarders
torsiewieder
eg
plasticfolie / plantdoek
cellulosepulp
gewasresten / stro
heet water
koolzuursneeuw
vloeibare stikstof
afvlammen
Low Temp. Weeder
infraroodstraler
magnetron
electrocutie-geleiding
electrocutie-vonkoverslag X
CO2 laser X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

bevriezen

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X

verhitten

X

electr. schok

X

afdekken

afsnijden

kneuzen

techniek

maaien

technologie

verwijderen

Implementation of weed control technologies in machines

begraven

Table 3.3

blootleggen

Toepasasing van onkruidbestrijdingstechnologieën in technieken

ontwortelen

Tabel 3.3

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X

middel opneemt. De opname van het middel, de blokkering van de fotosynthese, de daarop volgende
uitputting van energievoorraden en de beëindiging van stofwisseling- en onderhoudsprocessen
behoren tot het sterfte- of herstelproces. Het beschadigingsproces correspondeert met “technologie” in
tabel 3.2, terwijl het sterfte- of herstelproces is gerelateerd aan de “dodingsmethode”.

3.3 Selectiviteit
Een tweede indeling betreft het doel van de ingreep: maximale beschadiging van alle planten in het
gebied waar het werktuig werkt, of selectieve beschadiging waarbij onkruiden in het bewerkte gebied
zoveel mogelijk moeten worden beschadigd terwijl gewasplanten in dat gebied onbeschadigd blijven.
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Planten zijn in verschillende mate gevoelig voor zowel het beschadigingsproces als voor processen die
sterfte zouden kunnen veroorzaken. Bij een bespuiting vangt een grote plant meer vloeistof op, maar
ondervindt daarvan doorgaans minder schade dan een kleine plant, omdat bijvoorbeeld de hoeveelheid middel per gram biomassa of de afbraaksnelheid in de plant anders is. Een grote plant met een
sterk wortelstelsel is moeilijker te ontwortelen, maar heeft ook veel water nodig om te blijven
functioneren. Een kleinere gevoeligheid voor het ontworteld raken kan dus samengaan met een
grotere gevoeligheid voor uitdroging van de ontwortelde plant. Zo hebben planten diverse kenmerken
die hen meer of minder gevoelig maken. Daardoor is elke bestrijdingstechniek in principe selectief.
Desondanks kan men technieken indelen naar de mate waarin gericht van het selectieve karakter
gebruik wordt gemaakt: Niet-selectieve technieken pogen een maximale bestrijding te behalen van alle
planten in het gebied waar het werktuig werkzaam is. Selectieve werking is daarbij dus ongewenst.
Voorbeelden zijn borstels op verhardingen en het afbranden van onkruid vóór gewasopkomst. Als er
een gewas aanwezig is moeten zulke werktuigen actief worden gestuurd tussen rijen (schoffel,
onderbladspuit) of in de rijen (rijendunner).
Selectieve technieken maken doelbewust gebruik van verschillen in plantgevoeligheid voor beschadigd
raken waardoor ze ook in de gewasrij kunnen worden toegepast. Daardoor kunnen werktuigen
rijonafhankelijk volvelds werken (eg, veldspuit) of behoeven ze een beperkte nauwkeurigheid
(rijenspuit, aanaarders, afbranden na gewasopkomst). Het bestrijdingseffect wordt groter naarmate het
verschil in gevoeligheid tussen gewas en de aanwezige onkruidsoorten toeneemt. Van de in figuur 3.4
weergegeven technieken zijn de kopborstel, blazer, ster-eg, vingerwieder, aanaarder, torsiewieder, eg
en afvlammen met open branders na gewasopkomst als selectieve werktuigen bedoeld. Maaiende
werktuigen, onkruidtrekker, cellulosepulp, gewasresten/stro en electrocutie zijn in zekere zin ook
selectief omdat de grootte van planten doorslaggevens is voor het effect. Het is echter niet de
bedoeling dat gewasplanten invloed van het werktuig ondervinden.
Het selectieve karakter van veel niet-chemische technieken wordt vaak veroorzaakt door een ruimtelijk
verschil in effectiviteit. Verende eggetanden en borstelharen wijken uit voor weerstand biedende
obstakels zoals bomen, grondruggen of stevige gewasplanten. Bij afbranden na gewasopkomst wordt
alleen de zone waarin de bladeren van kleine onkruiden zitten verhit.
De haalbare selectiviteit bij een gegeven onkruid- en gewastoestand is afhankelijk van de “dosering” of
“intensiteit” van de bewerking. Bij bespuitingen bepalen herbicideformulering en toedieningstechniek
de haalbare selectiviteit. Evenzo is bij niet-chemische technieken de haalbare selectiviteit
beïnvloedbaar door werktuigconstructie, instelling en bodemtoestand. Over het algemeen neemt de
het onderscheidend vermogen van selectieve technieken af naarmate de “dosering” (en dus de mate
van onkruidbestrijding) toeneemt. Daarom moet er altijd een compromis worden gevonden tussen de
mate van gewasschade en onkruidbestrijding. Bij niet-selectieve technieken is zo’n compromis niet
aan de orde.

3.4 Ontbrekende implementaties van werkingsprincipes in machines
Er worden tot op heden nieuwe machines ontwikkeld waarbij de functionaliteit (b.v. ontwortelen,
begraven, verhitten van planten) is verbeterd, of waarbij beter aan andere gebruikseisen wordt
voldaan. Tabel 3.3 geeft een overzicht van de technologieën die in de belangrijkste niet-chemische
technieken zijn geïmplementeerd. Hoewel er voor elke curatieve technologie bijpassende machines
zijn ontwikkeld, zijn een aantal lacunes herkenbaar.
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<

Technieken die onkruid “verwijderen” verplaatsen het onkruid samen met de grond uit de rij, maar
voeren het niet af. Om onkruid af te kunnen voeren moet de grond van de onkruidplanten kunnen
worden gescheiden. Een tweede manier is het vastpakken en omhoog trekken van planten, zoals
met handwieden gebeurt. Automatische onkruidtrekkers werken voor zover bekend alleen als
planten groot en sterk zijn en boven het gewas uitsteken (b.v. onkruidbieten). L. Househam
ontwikkelde een 5-rijige machine met hydraulisch bekrachtigde klemmen die sluiten zodra een
taster een onkruid raakt. Ingeklemde onkruiden worden uitgetrokken door de voorwaartse
beweging van de trekker (Hollowell 1981). Hoewel verzamelen in principe mogelijk is worden ook bij
deze machines de planten niet afgevoerd omdat de hergroeikans gering is. Hetzelfde geldt voor
maaiers en kneuzers. Het voorzichtig afknippen of uittrekken en verzamelen van de zaaddragende
plantedelen is van belang als men uitval en verspreiding van levensvatbaar zaad wil vermijden.

<

Maaien en kneuzen hebben een aantal grote voordelen die vooral bij toepassing op hellingen,
erosiegevoelige gronden en bij mulches van belang zijn. Deze werkingsprincipes zijn tot nu toe
geïmplementeerd als een volvelds werkende maaibalk of cirkelmaaier (b.v. met pianosnaren) die
de boven het gewas uitstekende onkruiden afmaait. Hoewel daarbij vaak een deel van de
gewasbladeren wordt geraakt, is de verwachte groeiremming klein en vormt maaien een
noodmaatregel om de zaadproduktie van ontsnapte onkruiden te beperken.
Estler en Nawroth (1995) onderzochten of het afsnijden, afslaan of ontbladeren van 10-20 cm hoge
melganzevoet (Chenopodium album), hanepoot (Echinochloa crus-galli) en kweek (Agropyron
repens) op 2 of 5 cm boven het oppervlak perspectief biedt voor het ontwikkelen van machines
voor dat doel. Bij een rijsnelheid van 8 km/u en een mes- of klepelsnelheid van 29,4 m/s hadden
afsnijden en afslaan (beide zonder tegendruk) op 2 cm boven de grond het grootste effect (Nawroth
1996). Deze methoden zijn in 1996 onder veldomstandigheden getest, maar resultaten zijn nog niet
gepubliceerd. Het is echter te verwachten dat bij zulke hoge messnelheden en kleine maaihoogten
problemen ontstaan met stenen en onregelmatigheid van het oppervlak. Het is verder de vraag of
kleine en kruipende onkruiden (b.v. muur) schade van betekenis zullen ondervinden. Daarom
worden maaien en kneuzen in hoofdstuk 4 niet verder behandeld.
Technische implementatie van maaien kan voor bepaalde toepassingen perspectief bieden als een
kleine maaihoogte bereikbaar is zonder snel bewegende messen en dergelijke. Men denke
bijvoorbeeld aan waterstraal- of lasersnijders. Als zulke maaitechnieken bovendien in kleine
gebieden kunnen werken en snel schakelbaar of stuurbaar zijn, bieden ze perspectief voor een
niet-grondverstorende toepassing in gewasrijen. Zulke technieken vergen een zeer nauwkeurige
diepte- en plaatsgeleiding.

<

Hoewel het afsnijdende werkingsprincipe erg effectief is (Jones et al 1995), wordt het vooral tussen
de rijen toegepast. Werktuigen met snijdende werking tussen gewasplanten worden toegepast in
boomgaarden, kwekerijen en wijngaarden, waarbij de verstoorbare grondlaagdikte en
plantafstanden groot zijn. De hydraulisch wegklapbare messen worden om een houtige plant heen
gestuurd met een mechanische taster, waarbij hoge rijsnelheden (>10 km/u) haalbaar zijn (figuur
3.1 en figuur 3.2: Maschinenfabrik Clemens & Co. Kg., Rudolf Dieselstr. 8, D-5560 Wittlich,
Duitsland).
Voor kleine, niet-houtige gewassen zijn aanzetten gedaan voor plantherkenning en het aansturen
van snijdende werktuigelementen in de rij (o.a. Bontsema et al 1991, Lempens 1996, Kouwenhoven
1997, Miller et al 1997, Olsen 1995), maar dergelijke machines worden nog niet toegepast in de
praktijk. Ook zijn experimenten gedaan met in rechthoekverband gezaaide of geplante gewassen,
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Figuur 3.1 Hydraulisch bekrachtigde messen met mechanische tasters op een portaaltrekker, voor
onkruidbestrijding in de rijen van wijngaarden (Foto: folder Clemens & Co.)
Figure 3.1 Hydraulically actuated knives with mechanical snesors for in-row weed control in vineyards

waarbij de plant- en rijenafstanden voldoende groot waren om overlangs en overdwars te kunnen
schoffelen. Hoewel op deze manier een zeer klein onbewerkt oppervlak rondom planten mogelijk is,
heeft deze methode nog weinig toepassing gevonden.
<

Er is nog geen passende techniek ontwikkeld voor het afdekken van gezaaide gewassen met
andere materialen dan grond, waarbij het gewas gespaard en onkruid blijvend onderdrukt wordt.
Folie wordt niet toegepast bij gezaaide gewassen omdat zaden precies onder gaten zouden moeten
liggen, terwijl het folie later weer verwijderd moet worden.

In dit inventariserend rapport is niet getracht om nieuwe technologieën en technieken te bedenken.
Gezien de recente innovaties zijn de mogelijkheden nog niet uitgeput. Het gericht systematisch zoeken
van nieuwe technologieën en technieken met behulp van brainstorming, synectics of andere methoden
biedt perspectief. Tabel 3.2 en 3.3 kunnen hierbij behulpzaam zijn.

Figuur 3.2 Hydraulisch bekrachtigd mes met mechnische stammen-taster (Foto: folder Clemens & Co)
Figure 3.2 Hydraulically activated knive with mechanical stem sensor
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4 Mechanische technieken
Onder mechanische onkruidbestrijding verstaan we het beschadigen van onkruiden met behulp van
werktuigen die de grond ondiep bewerken en/of in fysiek contact komen met onkruidplanten. Door dit
(soms indirecte contact) worden onkruiden ontworteld, afgesneden, afgemaaid, gekneusd en / of met
grond bedekt. Hoewel maaiers en kneuzers strikt genomen tot de mechanische technieken behoren
worden ze vanwege hun beperkte toepassing alleen in hoofdstuk 3.4 besproken.
In diverse gewassen zijn bestrijdingssystemen met mechanische technieken vergeleken met
chemische bestrijding. In Nederland zijn door het PAV meerjarige veldproeven gedaan, gevolgd door
een intensief begeleide introductie van de ontwikkelde systemen op 38 akkerbouwbedrijven. De op
deze innovatiebedrijven behaalde herbicidereductie van gemiddeld 60% (‘92-’93 t.o.v. ‘87-’89) is
gebaseerd op de inzet van meer mechanische bestrijdingstechnieken (schoffelen en eggen), het
gebruik van een rijenspuit in plaats van de veldspuit, het gericht en curatief inzetten van lage
herbicidedoseringen en het gebruik van niet-chemische loofdodingsmethoden (Wijnands et al 1995).
De mogelijkheden zijn afhankelijk van grondsoort, onkruiddruk, bedrijfstype en gewas. In de Veenkolonieën werd gemiddeld 32% reductie behaald, waarbij het nachtvorst- en stuifrisico een reële belemmering vormt om tot een grote vermindering van de herbicide-inzet te komen. Op kleigronden in Flevoland
werd gemiddeld 71% reductie gehaald (Wijnands et al 1995).
Hieronder worden bevindingen uit veldonderzoek in diverse gewassen samengevat, gevolgd door
bespreking van werkwijze en werktuigen van diverse mechanische technieken.

4.1 Bestrijdingseffect in verschillende gewassen
Proeven in aardappelen hebben ondanks de zeer verschillende omstandigheden een bestrijdingseffect
gegeven dat vergelijkbaar is met herbiciden, zonder opbrengstderving (Ridder et al 1993). Op klei- en
zavelgrond werden ruggen op een later tijdstip (bij opkomst) gefreesd, gevolgd door afwisselend eggen
en aanaarden. Het gebruik van de hoekschoffel op de flanken van de ruggen kan de rugvorm negatief
beïnvloeden en bleek vaak overbodig. Op zand- en dalgrond kan men afwisselend eggen en
schoffelen met een brede schoffel of visgraatschoffel. Men kan ook in drie fasen een rug opbouwen,
eventueel afgewisseld met eggen (Ridder et al 1993).
In droge erwten en veldbonen bleek uitsluitend eggen over het algemeen onvoldoende effectief. De
combinatie van eggen met schoffelen geeft een bestrijdingssysteem dat vergelijkbaar of effectiever is
dan chemische bestrijding. Desondanks is beschikbaarheid van chemische middelen nodig voor
correctie bij uitstel van bewerkingen bij natte omstandigheden. In droge erwten trad 0-25% opbrengstderving op (t.o.v. chemisch) als gevolg van gehele of gedeeltelijke bedekking met grond (nauwelijks
ontworteling) en het rijden door het gewas (Timmer et al 1993). Bij eggen in stamslabonen op
kleigrond (Lelystad in 1993) was de plantuitval in het enkelvoudig blad stadium 6% bij zowel 3, 4, 6 als
8 km/u. In een later stadium was de uitval nihil. Op Vredepeel trad echter 1% tot 23% plantverlies per
egbewerking op, waarbij de rol van snelheid en omstandigheden (jaar) veel groter waren (Timmer et al
1993).
In granen worden met 3 à 4 keer eggen voordat het gewas gaat strekken (1 knoop-stadium) goede
resultaten bereikt. Granen kunnen tussen opkomst en 2-blad stadium schade ondervinden van eggen.
Rijspoorschade is tot in de fase van stengelstrekking niet noemenswaardig, maar neemt daarna toe
naarmate in een later stadium door het gewas wordt gereden (Darwinkel et al 1993). Bij overdwars
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eggen is het plantverlies hoger, met name in rijen naast (overlangse) wielsporen. Dit leidde tot 5%
korrelopbrengstverlies van wintertarwe. Bij zomergerst op kleigrond (Nagele in 1992) ging bij overlangs
eggen 4-11% van de planten verloren en bij overdwars 12-34%, beide afhankelijk van het aantal
bewerkingen (Darwinkel et al 1993). De mate waarin jonge gerstplanten worden bedekt is sterk
afhankelijk van eginstelling en snelheid. Hoewel de planten deze bedekking goed verdragen (en dus
weer boven komen) moet volledig onderdekken worden vermeden.
Bij wintertarwe is het bestrijdingsresultaat van eggen afhankelijk van het zaaitijdstip, i.v.m. onkruidgrootte in het voorjaar. Met name op zware grond zijn de mogelijkheden om laat te zaaien onder goede
omstandigheden beperkt (Darwinkel et al 1993). Als de teelttechniek zodanig wordt aangepast dat
onkruiden klein zijn op het moment dat bestrijding mogelijk wordt, kan de effectiviteit van mechanische
onkruidbestrijding worden vergroot. In een graanintensieve vruchtwisseling met eggen op zware grond
kunnen volgens Dierauer en Stöppler-Zimmer (1994) problemen ontstaan met hennepnetel (Galeopsis
tetrahit), kleefkruid (Gallium aparine) en kamille (Matricaria spp.), zodat schoffelen nodig is.
Suikerbieten zijn het meest gevoelig voor eggen tijdens en kort na opkomst. Mede in verband met
erosiegevaar en maximale aardappelopslagbestrijding wordt daarom begonnen met 2 bespuitingen
met lage doseringen herbiciden, voortgezet met eggen en aanaardend schoffelen (Wevers et al 1993).
Van de Zande en Kouwenhoven (1994) onderzochten het effect van rijsnelheid en tandhoekinstelling
van eggen in het tweeblad- en vierblad-stadium van suikerbieten op kleigrond (Lelystad). Een
bewerking in het tweeblad stadium leidde tot meer bietverlies dan eggen in het vierblad stadium. Een
stekende tandhoekinstelling gaf duidelijk meer onkruidbestrijding dan een slepende instelling, maar
leidde ook tot hogere bietverliezen. Bij eggen in het tweeblad stadium leidde snelheidsverhoging van 2
tot 10 km/u tot meer bietverliezen bij een stekende tandhoekinstelling en werd meer onkruid bestreden. In het vierblad stadium had snelheid geen invloed op het bietverlies.
In maïs treedt gemiddeld 5% plantverlies op bij voor opkomst eggen, mits de zaaidiepte groter is dan
de bewerkingsdiepte (van der Schans et al 1993). Uitsluitend eggen geeft onvoldoende onkruidbestrijding omdat moet worden gestopt als het gewas ca. 35 cm hoog is terwijl de rijen nog niet gesloten zijn.
Een keer aanaardend schoffelen vlak voor gewassluiting verbetert de bestrijding aanzienlijk, verkleint
het aantal benodigde egbewerkingen met gemiddeld 1.4 en voorkomt daardoor opbrengstderving (bij
late egbewerkingen). Schoffelen is echter 2.5 maal zo duur als eggen (van der Schans et al 1993).
Maïs kan pas fors worden aangeaard na het drieblad stadium. Als de groei traag verloopt (bij lage
temperaturen) kan eggen voorkomen dat onkruiden in de rij te groot zijn voor bestrijding door
aanaarden. Vóór opkomst eggen op lutumhoudende grond beïnvloedt de opbrengst van maïs soms
positief doordat het losmaken van de (soms verslempte) toplaag de mechanische weerstand
verlaagde en opwarming versnelde (van der Schans et al 1993). De structuur van de toplaag speelt
een belangrijke rol: Bij grofkluiterige grond is een agressievere werking nodig, waarbij meer
plantverlies optrad (ca 20%). Een fijn zaaibed geeft een effectievere onkruidbestrijding maar tevens
een groter verslempingsgevaar.
Eggen in zaaiuien in Biddinghuizen gaf bij 4 km/u het meeste verlies in het kramstadium (38%), maar
minder bij het vlagblad stadium (28%), eerste echte blad 3 cm (16%) en voor opkomst (17%)(geteld
direct na bewerking). Verhoging van de rijsnelheid tot 8 km/u gaf meer plantverlies (De Visser en
Hoekstra 1995).
Jonge, vlak op de grond liggende witlofplanten zijn erg gevoelig voor bedekking met grond, zodat
eggen en aanaarden in een jong gewas niet mogelijk is. Bij teelt op ruggen is schoffelen tussen de
rijen mogelijk zonder gewasbedekking, terwijl bij hoekschoffels een kleine werkdiepte (1 cm) haalbaar
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is. Bij de vlakvelds witlofteelt op lichte gronden kan men ook dicht langs de gewasrij schoffelen. Boven
op de rug staan vaak minder onkruiden dan tussen de ruggen, waarschijnlijk omdat bij het zaaien
meestal een dun laagje van de rug wordt afgeschoven. Ook droogt de grond op de rug sneller uit,
waardoor minder onkruidzaden succesvol kunnen kiemen. (Jonkers en Schroën 1993).

4.2 Eggen
Werking
Vanwege de volveldse werking, onafhankelijk van de rijenafstand, kunnen eggen in vele gewassen
worden toegepast voor gewasopkomst, kort na gewasopkomst of in latere stadia. Het vóór opkomst
eggen bestrijdt vooral vroeg kiemende onkruiden zoals herik (Sinapis arvensis)(Koch 1959 in Rasmussen
en Ascard),

maar kan ook kieming van andere soorten bevorderen (Kees 1962 in Rasmussen en Ascard
Het effect van vóór opkomst eggen is vaak moeilijk vast te stellen omdat het uiteindelijk
bestrijdingseffect (voor gewassluiting) een combinatie is van bestrijding van vroeg kiemende onkruiden
(zoals melganzevoet (Chenopodium album)) en betere kansen voor laat kiemende onkruiden (zoals

1995).

zwarte nachtschade (Solanum nigrum) en perzikkruid (Polygonum persicaria)) (van der Schans et al
1993).
Het succes van een egbewerking is afhankelijk van onkruidsoort, bodemvochtgehalte en zaaibedbereiding. Bij eggen bij en na opkomst op droge grofkluiterige grond op Kollummerwaard in 1990 trad bij de
tweede bewerking 16% opbrengstderving van erwten op i.v.m. een te hoog gekozen rijsnelheid. Deze
egbewerkingen vóór gewasopkomst verhoogden het percentage onkruidbestrijding van 65% tot 78%,
terwijl het effect in Lelystad nihil was (van 86% naar 90%) (Timmer et al 1993). Dit onderstreept het
belang van variatie in egintensiteit tussen proeven.
Kort na gewasopkomst worden zowel gewas als klein onkruid in zekere mate beschadigd, vooral door
bedekking met grond. De verhouding in beschadiging (selectiviteit) is vooral afhankelijk van plantsoort
en -stadium, egtijdstip en agressiviteit van de eginstelling, maar nauwelijks van egkonstruktie
(Rasmussen 1992a in Rasmussen en Ascard 1995). De twee hoofdvragen op dit moment liggen bij het
vinden van de optimale egintensiteit bij een gegeven situatie en het voorspellen van het uiteindelijke
bewerkingsresultaat. Hiertoe is door Rasmussen (1991a, 1993) een modelmatige benadering
voorgesteld waarbij de volgende drie relaties bekend moeten zijn: 1) de concurrentiekracht van
onkruiden, 2) de opbrengstderving als gevolg van bedekking en 3) de selectiviteit van de egbewerking.
Als in latere gewasstadia (lengte vanaf 15-20 cm) de weerstand van graanplanten toeneemt, worden
de lange verende tanden opzij gedrukt zodat ze alleen tussen de rijen werken. Daardoor kon in
wintertarwe 65-95% bestrijding worden bereikt zonder noemenswaardige opbrengstderving (Rasmussen 1991b in Rasmussen en Ascard 1995), terwijl ook kleefkruid efficiënt kan worden bestreden (Steinmann
en Gerowitt 1993 in Rasmussen en Ascard 1995). Bij een hoge egintensiteit trad in zomergerst echter wel
enige schade op (Rasmussen en Svenningsen 1995). Verder bleek dat onkruiden die geworteld zijn in
de gewasrij niet altijd kunnen worden bestreden en dat het benodigd aantal werkgangen voor een
maximale bestrijding hoog kan zijn. Dit aantal kon nauwelijks worden verkleind door aanvullend eggen
bij opkomst of schoffelen. Omdat de gewasschade lineair toeneemt met het aantal bewerkingen en het
aanvullend bestrijdend effect per extra bewerking afneemt is het bereiken van een hoge bestrijdingsgraad met uitsluitend eggen kostbaar (Rasmussen en Svenningsen 1995, Rasmussen 1991a, 1993).
De onkruidgevoeligheid voor eggen loopt sterk uiteen (Habel 1957, Kees 1962, Koch 1964, Diercks en
Heitefuss 1990 in van der Weide en Wijnands 1993), waardoor de effectiviteit varieert van ca. 20% tot 90%
(Dierauer en Stöppler-Zimmer 1994). Op losse grond worden kiemplanten van gevoelige eenjarige
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Figuur 4.1 Neteg in suikerbieten (Foto PAV bedrijfssystemen onderzoek)
Figure 4.1 Flexible chain harrow in sugarbeet

soorten voor ongeveer 90% bestreden. Deze effectiviteit neemt af tot 75% als de onkruiden 4 blaadjes
hebben en tot 50% voor onkruiden met 6 tot 8 blaadjes (Diercks en Heitefuss 1990 in van der Weide en
Wijnands 1993b). Het eggen van gekiemde maar nog niet opgekomen onkruiden is op zandgrond
effectiever dan op klei. Door het losmaken van kleigrond kan de kieming juist extra gestimuleerd
worden (van der Weide en Wijnands 1993b). Diep kiemende, grootzadige of sterk wortelende
onkruiden, meerjarigen en oude onkruiden zijn moeilijk of slecht bestrijdbaar. Onkruiden met lange
vertakte stengels (kleefkruid (Gallium aparine), muur (Stellaria media)) zijn in een later stadium goed
bestrijdbaar doordat grote delen van de plant worden afgetrokken. Heen en weer eggen gaf 90%
biomassareductie en 75% aantalreductie bij kleefkruid (Darwinkel et al 1993).

Figuur 4.2 Veertandeg (Foto: PAV bedrijfssystemen onderzoek)
Figure 4.2 Spring tine harrow
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Rasmussen en Svenningsen (1995) gebruikten meerdere egbewerkingen op dezelfde dag om trappen
in intensiteit te creëren. De rijrichting (dwars of parallel aan de rijen), zaaidiepte en rijafstand (met
gelijkblijvende zaaizaadhoeveelheid per ha) kunnen ook de egwerking beïnvloeden. Rasmussen en
Svenningsen (1995) vonden een hogere selectiviteit bij na opkomst eggen in granen als de rijafstand
werd vergroot van 12 to 20 cm. In latere gewasstadia had rijafstand geen invloed op de selectiviteit.
Borm en Wander (1996) vonden vergelijkbare resultaten bij eggen in engels raaigras. Door de hogere
zaaidichtheid zouden de planten elkaar steun kunnen bieden tegen de grondstroom.
Een vlakke, steenarme, gemakkelijk bewerkbare grond is een voorwaarde voor een goede werking
van eggen (Rasmussen en Ascard 1995). Bij oneffenheden zoals wielsporen worden niet alle
onkruiden losgetrokken of met grond bedekt (Darwinkel et al 1993). Het eggen in granen bij innovatiebedrijven op veenkoloniale zandgronden stuitte op technische problemen, met name vanwege de
heterogene grondslag binnen percelen, waardoor een uniforme werking van de eg op onkruid en
gewas verstoord werd (Wijnands et al 1995). De egaliserende eerste egbewerking komt de effectiviteit
van de volgende ten goede (van der Schans et al 1993).
Eggen is soms beperkt succesvol vanwege de weersafhankelijkheid: bij uitstel vanwege b.v. regen
kunnen onkruiden te groot worden om ze met grond te bedekken. Dit zou immers een intensievere
bewerking vergen met dito gewasschade (Timmer et al 1993). Op dalgrond worden bewerkingen
uitgesteld als nachtvorst wordt verwacht. In 1990 en 1991 trad op ROC ‘t Kompas bij zeer strenge
nachtvorst weinig verschil op toen bewerkingen niet korter dan 3 dagen voor de nachtvorst waren
uitgevoerd (Ridder et al 1993). Op stuif- of slempgevoelige grond en op hellingen zijn mechanische
bewerkingen in bepaalde perioden onwenselijk (van der Weide en Wijnands 1993a).

Werktuigen
Neteggen (figuur 4.1) zijn goedkoper dan veertandeggen (figuur 4.2). Neteggen hebben korte tanden
en worden gebruikt in jonge gewassen op lichte tot middelzware grond. De instelmogelijkheden zijn
beperkt (b.v. vergroten werkdiepte met een zware ketting op het egnet), maar de neteg heeft een
goede bodemaanpassing, ook op ruggen. De RabeWerk “hackstriegel” heeft veertanden die
individueel buiten werking kunnen worden gesteld, zodat tussen de gewasrijen extra intensief kan
worden gewerkt. Door zijn hoog eigengewicht is indringing in harde zware grond mogelijk, maar de
tanden wijken niet zijwaarts (Dierauer en Stöppler-Zimmer 1994). Bij de Lely-wieder kan de tandhoek
voor elke afzonderlijke veertand worden ingesteld, waardoor ze zowel in ruggenteelten als in
vlakveldsteelten inzetbaar is. De tanddruk wordt via de hefinrichting geregeld en is dus vrij instabiel. De
lichte constructie is voordelig op hellingen.
Bij de meeste veertandeggen zijn de tanden gemonteerd aan ca. 1.5 meter brede egvelden die met
kettingen aan pendelende subframes zijn opgehangen. Deze subframes zijn aan een inklapbaar
hoofdframe gemonteerd, waarvan de diepte wordt ingesteld met twee wielen die in de trekkersporen
lopen. De tandhoek kan meestal per egveld centraal worden versteld. De agressiviteit kan dus worden
ingesteld met tandhoek, werkdiepte (evt. via tanddruk) en rijsnelheid.
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4.3 Schoffelmachine en strokencultivator
Het effect van schoffelen is minder afhankelijk van weer- en grondcondities dan eggen (van der
Schans et al 1993), maar volgens Dierauer en Stöppler-Zimmer (1994) is minstens 1 zonnige dag
nodig voor voldoende verdroging. Tussen de rijen wordt ca. 90% bestrijding gehaald (Dierauer en
Stöppler-Zimmer 1994), zodat schoffelen meestal effectiever is dan eggen (Timmer et al 1993). Bij
droge omstandigheden na bewerking vond Pullen (1997) 92% bestrijding van raapzaad in het vijfblad
stadium en 62% in het kiemplant/ tweeblad stadium. Een snelheidsverhoging van 5 tot 11 km/u
verhoogde het bestrijdingspercentage van raapzaad kiemplanten van 62% tot 89%. Bij de natuurlijke
onkruidpopulatie werd echter geen effect van snelheid en stadium gevonden. Aanaardend schoffelen
heeft een goed bestrijdend effect in de rij als onkruiden klein genoeg zijn (ca. 75% bestrijding, Dierauer
en Stöppler-Zimmer 1994). Vanwege de snijdende werking kunnen tevens grotere onkruiden worden
bestreden (van der Schans et al 1993, Rasmussen en Ascard 1995) en meerjarigen worden geremd.
Erg concurrentiekrachtige onkruiden die boven het gewas uitgroeien of licht uit het gebied tussen de
rijen onderscheppen kunnen in granen echter problemen opleveren (Rasmussen 1992b).
Eggen na schoffelen geeft doorgaans een betere bestrijding dan schoffelen alleen (Dierauer en
Stöppler-Zimmer 1994). Dit komt waarschijnlijk door de sorterende werking, waardoor meer afgesneden planten worden blootgelegd en sneller uitdrogen. Weber (1997) ontwikkelde een nieuw werktuigconcept dat de voordelen van borstelwals en schoffel combineert: Hoge rijsnelheid, instelbare
werkdiepte, blootleggende werking en afsnijden van grote onkruiden (tot ca. 25 cm hoog). Deze zgn.
“Trennhacke” bestaat uit een schoffelelement dat planten lossnijdt en grond opwerpt, gevolgd door een
hydraulisch aangedreven tandenrotor die grond van planten scheidt. Hetzelfde principe wordt
toegepast in een Australische machine met mechanisch aangedreven pennenrotors die boven
schoffelmessen draaien om verticale assen (Schrijver 1996). Door een verbeterde blootlegging is de
Trennhacke onder nattere omstandigheden inzetbaar dan een schoffel. In zijn proefschrift berekent
Weber (1997) de gevolgen van deze technische aanpassing op de kosten en planning onder
verschillende omstandigheden.
Voor toepassing van schoffelmachines in droge erwten (Timmer et al 1993) en granen moet de
rijafstand worden vergroot van 12.5 naar 25 cm, hetgeen latere gewassluiting en geringe opbrengstderving tot gevolg kan hebben (2-3% in granen, Darwinkel et al 1993). Verder is schoffelen tijdrovender dan eggen en moet de werkbreedte overeen komen met die van de zaaimachine.
In de jaren 70 is in de Sowjet Unie fundamenteel onderzoek verricht aan het werkingsmechanisme van
schoffelmessen. Sokol et al (1973 abstract gelezen) onderzochten het snijproces van schoffelmessen met
behulp van röntgenstraling, waarbij de benodigde kracht voor het doorsnijden van draden (model-onkruiden) werd gemeten. Op basis van hun theorie en bodemmechanische eigenschappen berekenden
ze de benodigde kracht voor het verstoren van wortels in grond. Sivov en Milyutkin (1978 abstract
gelezen) bestudeerden de interactie tussen een schoffelmes en onkruiden, met name het glijden van
planten langs de rand van het mes. De voorwaarden voor dit glijden en de invloed van snelheid op het
glijden en snijden werden onderzocht. Blednykh (1979 abstract gelezen) presenteerde een wiskundig
model voor de interactie tussen onkruid en schoffelmes, waarmee de hoek en werkbreedte van de
schoffelmessen kan worden afgeleid in relatie tot plant- en grondeigenschappen. Omdat de plantewortels aan het mes kunnen blijven hangen speelt de wrijvingscoëfficiënt staal-plant een belangrijke
rol.
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Figuur 4.3 Schoffelmachine met kantschoffels, gevolgd door egjes (Foto: folder Landbouwmachinefabriek
“HAK “ (Fa. K.A. Havelaar, Nijverheidsstraat 10, 2751 GR Moerkapelle)
Figure 4.3 Hoeing machine with knives pointing away from the crop rows, followed by harrow elements

Werktuigen
Door het gebruik van smalle (25 mm) zaaikouters in wortelen was het mogelijk zodanig dicht bij de
gewasrijen te werken dat de onbewerkte strook slechts 6 cm breed was (Ascard en Mattsson 1994 in
Rasmussen en Ascard, 1995). Een ervaren bestuurder kan een strookbreedte van 4 cm realiseren (M.
Kroonen pers. med. 1997, P. Van Andel pers. med. 1997). Om deze nauwkeurigheid ook bij grote
snelheden en lange werkdagen te handhaven zijn automatische geleidingssystemen ontwikkeld (o.a.
Rudolph 1995, van Zuydam et al 1995, Soos et al 1996, Miller et al 1997, systeem Mutsaers in
Rumptstad RSQ 2000).
Elke zone tussen twee gewasrijen wordt bewerkt door één brede V-schoffel of door twee kantschoffels
bij de rijen (figuur 4.3) met een smalle V-schoffel in het midden, star gemonteerd aan een
parallellogram met steunwiel. Kantschoffels transporteren de afgesneden onkruiden van de rij vandaan, terwijl V-schoffels een aanaardende werking kunnen hebben door het monteren van grondgelei-

Figuur 4.4 Strokencultivator met triltanden en aanaarders (Foto: PAV bedrijfssystemenonderzoek)
Figure 4.4 Row crop cultivator with spring loaded duckfoot tines and hoe-ridgers.
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dende strips boven het schoffelmes. Een ondiepe snijdende bewerking (doorgaans 2 cm) vergt
scherpe messen en een vlak oppervlak. Vaak kan bij kantschoffels en meerdere triltanden (5-7 per rij)
met ganzevoetscharen (figuur 4.4) de diepte van enkele tanden afzonderlijk worden versteld om ook
de zaaisporen goed te bewerken. Triltanden hebben een sterkere grondverstorende en mengende
werking, waarbij doorgaans dieper wordt gewerkt, met een bredere onbewerkte strook.

4.4 Rijenfrees, borstelwals en kopborstel
Rijenfrezen zijn relatief zwaar en duur (Breviglieri 6 rijen 50 cm: ƒ 18.250, prijsopgave Vlogtman 1998),
doordat elke messenrotor afzonderlijk wordt aangedreven. Hoewel de intensief snijdende en
mengende werking een goede bestrijding geeft, is de effectiviteit niet hoger dan die van een
schoffelbewerking (Pullen 1997). De rijsnelheid is beperkt door het maximumtoerental van de
messenrotors en de benodigde “haplengte”. Bij een kleine haplengte wordt de grond zeer intensief
bewerkt, hetgeen op slemp- of erosiegevoelige bodems ongewenst is.
De aangedreven borstelwals met horizontale as (figuur 4.5) ontwortelt kleine onkruiden en ontbladert
groter of meerjarig onkruid (Geier en Vogtmann 1986, Mattsson et al 1990, Pedersen 1990 in Rasmussen
en Ascard 1995). Volgens hen worden losgemaakte on-kruiden aan het oppervlak gelegd of begraven,
maar hierover zijn nog geen kwantitatieve gegevens bekend. Weber en Meyer (1994) vonden ook op
vochtige grond (grondsoort niet genoemd) een goed bestrijdingseffect zonder noemenswaardige
versmering. Onder droge omstandigheden kan een schoffelmachine echter een betere bestrijding
leveren dan de borstelwals (Pedersen 1990 in Pullen 1997).

Figuur 4.5 Bärtschi borstelwals (Foto: PAV Lelystad)
Figure 4.5 Bärtschi brush weeder with horizontal axis

33

De effectiviteit bij 2 cm werkdiepte bedraagt ca. 80% (Dierauer en Stöppler-Zimmer 1994) en neemt
toe tot ca. 100% bij 5 cm werkdiepte (Weber en Meyer 1994, onkruidgrootte niet genoemd). Als bij
gelijke diepte-instelling de verhouding rijsnelheid / borstelomtreksnelheid toeneemt, vermindert de
werkdiepte. Bij een hoge borstelomtreksnelheid treedt een intensieve verkruimeling op, die de erosieen slempgevoeligheid van de toplaag vergroten. Daarom is de rijsnelheid beperkt en is de handhaving
van de werkdiepte een knelpunt, vooral omdat de werkdiepte ook afhankelijk van de bodemomstandigheden (Weber en Meyer 1994).
Doordat de borstelharen langs metalen beschermplaten werken, wordt onkruid tot dicht bij de rij
bestreden, terwijl de afstand tussen rijen klein mag zijn (bv. 10 cm). De machine is relatief duur (ca. ƒ
15.000 voor een 3 m brede Bärtschi, Maessen B.V. 1998) en wordt vooral in de groenteteelt toegepast.
Afhankelijk van de grondsoort bedraagt de levensduur van de stugge nylon borstel 20 tot 100 ha.
Stenen vormen geen probleem (Dierauer en Stöppler-Zimmer 1994). Stofvorming onder droge
omstandigheden is een nadeel, vooral als de wals wordt bestuurd door een tweede persoon.
Een kopborstel bestaat uit een draaiende schijf aan het einde van een nagenoeg verticale as met aan
de rand (eventueel onder een hoek) ingeplante haren van nylon of staal (figuur 4.6). Ze worden
gebruikt voor het aanbrengen of verwijderen van grondruggen in de gewasrijen, waarbij een of twee
borstels per rij worden gebruikt die zijn opgehangen aan een parallellogram. De aandrijving geschiedt
hydraulisch (b.v. Svensk Ekologimaskin AB, S-683 03 Råda, Zweden) of met kettingen of V-snaren en
haakse tandwielkasten (Dr-system Paul, Zur Wilde 8, D3590 Bad Wildungen, Duitsland). Voor het uitvoeren van
aanaardende bewerkingen is de machine relatief duur t.o.v. eenvoudige aanaardschoffels waarmee
bovendien sneller kan worden gereden. Verder vormen stofvorming, intensieve verkruimeling en de
beperkte indringing in droge lutumhoudende grond een nadeel ten opzichte van andere werktuigen.
Bij een werkdiepte van ca. 1.5 cm en een intensiteit van 2.6 (=omtreksnelheid borstel / rijsnelheid)
vonden Fogelberg en Johansson (1994) 73% bestrijding van onkruiden in het 0-4 blad stadium.
Verhoging van de intensiteit tot 7.9 gaf 89% bestrijding. Melander (1997) onderzocht het effect van
borstel-omtreksnelheid, rijsnelheid, afstand tussen borstels, draairichting van de borstels en werk-

Figuur 4.6 Afaardende kopborstels (Foto: PAV Lelystad)
Figure 4.6 Row brushes with vertical axis, moving soil away from the row
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diepte bij uien op zavel. Binnen een intensiteit-bereik van 1.75 tot 5 vond hij geen duidelijk effect van
rijsnelheid en borstelomtreksnelheid. Het verkleinen van de afstand tussen borstels tot 3 cm leidde tot
meer onkruidbestrijding zonder opbrengstvermindering. Elkaar rakende borstelharen veroorzaakten bij
afaardende draairichting een opbrengstverlies van ca 30% bij uien met twee bladeren en 61% bij
kleine uien met één blad van 5-6 cm lengte. In dat geval werden ook onkruiden voor ca. 90%
bestreden. In gevoelige gewassen is dus een nauwkeurige besturing en diepteregeling vereist, bij een
matige snelheid (b.v. 4 km/u). In steviger gewassen (jonge bomen en sierheesters) wijken de borstelharen uit voor de stammen en kan sneller worden gereden (tot 12 km/u, pers. med. J.K. Kouwenhoven
1996). Hierbij kunnen haren ook in de rij werken, zodat kleine onkruiden tussen gewasplanten worden
ontworteld. Het door Melander (1997) gevonden lineaire verband tussen onkruidbestrijding en
borstelafstand zou ook kunnen betekenen dat onkruid volledig wordt bestreden op plaatsen waar
borstelharen werken. In het gebied waar slechts enkele haren werken of waar een grondwig in de
gewasrij opzij wordt gedrukt zou een selectiever ontwortelingsproces kunnen optreden, maar deze
veronderstelling kan door onkruidtellingen in stroken niet worden bevestigd.
De werkdiepte bij aanaardende draairichting had invloed op de selectiviteit, omdat zowel gewas als
onkruid met grond werden bedekt. Zowel gewasbedekking en rughoogte namen asymptotisch toe met
de werkdiepte. Bij 4 cm werkdiepte en 4 cm borstelafstand ontstond een 4.5 cm hoge rug, waarbij het
bedekkingspercentage van onkruid en gewas afhangt van de planthoogte. Sinapis arvensis met 0-2 en
2-4 echte bladeren werden hierbij voor 80-95% resp. 50% bestreden, terwijl de opbrengst van uien met
één resp. twee bladeren met 70% resp. 20-25% werd gereduceerd. Bij kleinere planten levert
eenzelfde bedekkingspercentage meer bestrijding c.q. oogstreductie op (Melander 1997).

4.5 Ster-eg, kooicultivator, rolcultivator, spyder en vingerwieder
Behalve de bovenstaande door hydrauliek of aftakas aangedreven werktuigen zijn er diverse
werktuigen met draaiende grond-aangedreven elementen ontwikkeld2.

Figuur 4.7 Ster-eg (tekening uit Bowman 1997)
Figure 4.7 Rotary hoe

2

Deze worden getoond in de video: Vegetable farmers and their weed control machines. Produced
by Vern Grubinger (University of Vermont Extension System) en Mary Jane Else (Umass Extension).
Center for Sustainable Agriculture, University of Vermont, 590 Main Street, Burlington VT 05401-9931
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De ster-eg of “rotary hoe” (figuur 4.7) met horizontale assen dwars op de rijrichting wordt vooral in de
VS toegepast voor opkomst of in diverse kleine gewassen (granen, maïs, soja, droge bonen). Dit
volvelds werkend apparaat met werkbreedten van 4 tot 12.5 m heeft parallel aan de rijrichting
draaiende sterwielen, die met nauwe tussenruimten onafhankelijk scharnieren en veerbelast zijn
opgehangen aan een opklapbare kokerbalk. De kromme lepels of haken aan de omtrek van de smalle
sterwielen (ca. 1 cm breed en ca. 50 cm diameter) werken tot ca. 2.5 cm diep en ontwortelen
opkomende en zeer kleine onkruiden met ondiep kiemende zaden (Zollinger). De tanden maken putjes
in de grond en laten grote delen van het oppervlak ongestoord, in tegenstelling tot eggen. De
bewerkingsintensiteit kan worden verhoogd door het verzwaren van het frame (diepere indringing) en
het verhogen van de rijsnelheid (tot ca. 20 km/u) (Jobin en Douville 1994). Ster-eggen hebben weinig
last van gewasresiduen en hun effectiviteit is kleiner of vergelijkbaar met die van veertandeggen (Jobin
en Douville 1994). Vanwege het plantverlies wordt een zaaidiepte > 3-4 cm (Zollinger) en een 5-10%
grotere plantdichtheid aanbevolen (Jobin en Douville 1994).

Figuur 4.8 Kooicultivator (tekening uit Bowman 1997)
Figure 4.8 Basket weeder

De spijlen- of kooicultivator (“basket weeder”) (figuur 4.8) bestaat uit twee grond-aangedreven rotors
met horizontale assen dwars op de rijrichting. De ca. 6 mm dikke stalen spijlen (parallel aan de as)
bewerken de zone tussen gewasrijen. De twee achter elkaar lopende rotors zijn door middel van een
ketting verbonden, waarbij de voorste de achterste aandrijft (vergelijkbaar met Steketee zaaibedcombinatie). De omtreksnelheid van de laatste rotor is groter dan de rijsnelheid, zodat kluiten worden
verkruimeld en kleine ontwortelde onkruiden worden blootgelegd. De recentelijk door Kress (Osterbachstrasse 10, D-74196 Neuenstadt-Stein, Duitsland) ontwikkelde constructie heeft een verstelbare kooibreedte,
maar komt grotendeels overeen met de machine van Buddingh Weeder Co. (7015 Hammond Ave. Dutton,
Mi 49316, USA). Hoewel de werking nog niet nader is onderzocht worden op losse grond bevredigende
resultaten behaald.
De strokenrolcultivator ("sternhacke" of “rotary cultivator”) bestaat uit een aantal getande schijven of
sterwielen die aan een bijna horizontale as zijn gemonteerd, die schuin op de rijrichting staat (figuur
4.9). Door de instelbare hoek van deze grond-aangedreven elementen kunnen ze grond van of naar de
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Figuur 4.9

Strokenrolcultivator met afaardende instelling (Foto: Folder Haruwy)

Figure 4.9

Rolling cultivator moving soil from the crop rows

gewasrij transporteren en veroorzaken ze een intensieve grondverstoring tussen de rijen. Elke rotor is
opgehangen aan een parallellogram en dringt door z’n eigen gewicht in de grond (ca 5 cm diep,
rijsnelheid ca. 12 km/u). Ze worden gebruikt bij grotere rij-afstanden en zijn ook op stenenrijke gronden
inzetbaar (Dierauer en Stöppler-Zimmer 1994). Ze worden vooral in de Verenigde Staten toegepast in
maïs en sojabonen, maar ook in Europese combinatiewerktuigen voor rijgewassen (b.v. Haruwy, CH1032 Romanel, S/Lausanne, Zwitserland).
Het bestrijdingseffect van een enkele bewerking bij nog niet gevestigde (kleine) onkruiden kan 70% of
meer bedragen (Lovely et al 1958, Mulder en Doll 1993, Peters et al 1959, Schweizer et al 1994 in
Vangessel et al 1995). Volgens Vangessel et al (1995) is timing van grotere invloed op de effectiviteit dan
het aantal bewerkingen. In 1992 bestreed een enkele bewerking 86%, ten opzichte van slechts 40% in
1993. Een tweede bewerking na 7 dagen verhoogde het bestrijdingspercentage naar 50%. Als de
tijdstipkeuze voor mechanische bewerkingen niet is gebaseerd op gegevens over kiemingstijdstippen
van onkruiden, zouden bodemherbiciden een meer betrouwbare bestrijding geven. Beter inzicht in de
invloed van omgevingscondities op kieming en opkomst van onkruiden kan helpen de bewerkingen
beter te timen (Vangessel et al 1995).
Spyders (Bezzerides Brothers Inc., P.O. Box 211 Orosi, Ca 93647, USA) en anders genoemde dergelijke
elementen hebben dezelfde configuratie als strokenrolcultivatoren, maar bestaan uit een enkel sterwiel
of getande schijf (figuur 4.10). Ze worden in combinatie met schoffels of triltanden gebruikt om grond
naar of van de rij te transporteren, of om de grond vlak bij stroken plasticfolie te bewerken.
Vingerwieders zijn grond-aangedreven sterwielen met rubberen vingers, waarbij de as een scherpe
hoek maakt (van 30°-45°) met de verticaal (figuur 4.11). Verticale stalen pennen onder de rotor grijpen
in de grond en drijven de rotor aan, zodat de in de rij werkende rubberen vingers al wrijvend grond en
klein onkruid verstoren. Met deze machine zijn dit jaar veelbelovende resultaten bereikt in diverse
groentegewassen op zavel- en kleigrond (van der Weide, pers. med. 1997). Op klei werden zelfs
grondschollen met daarin verankerde grote muurplanten uit de rij geschoven. Omdat de vingers de rij
nagenoeg horizontaal benaderen, werpen ze nauwelijks grond op het gewas en kunnen ze in breed
uitstaande planten werken. In de laanboomteelt op zandgrond werden tevoren gemaakte grondruggen
37

Figuur 4.10 Bezzerides spyders (boven) en torsiewieders (onder). (Foto: http://bizweb.
lightspeed.net/~bezzbros/rowcrop.html)
Figure 4.10 Bezzerides spyders (above) followed by torsion weeders (below)

in de rij bijna geheel verwijderd als vingers van twee rotors in elkaar grepen. (Looman en Kouwenhoven, pers. med. 1998). Door de hoge rijsnelheid (10-15 km/u), de prijs (ca. ƒ1000 per paar) en de
eenvoudige constructie en afstelling zijn vingerwieders een aantrekkelijk alternatief voor kopborstels.
Bovendien veroorzaakt de vingerwieder nauwelijks stof en lijkt de vingerwieder een betere werking te
hebben in rugjes met een korst.
Behalve een rotor met rubberen vingers zijn diverse afmetingen en uitvoeringsvormen denkbaar, zoals
de Bezzerides “berm rake” (foto 4.12) met geveerde armen. Er bestaan ook grondaangedreven rotors

Figuur 4.11 Vingerwieders (amerikaanse uitvoering, Foto J.K. Kouwenhoven)
Figure 4.11 Fingerweeders
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Figuur 4.12 Bezzerides “berm rake”. (Foto: http://bizweb.lightspeed. net/~bezzbros/orchard.html)
Figure 4.12 Bezzerides “berm rake”

met een groot aantal metalen pennen, die in nagenoeg verticale stand dwars door een gewasrij
werken, vergelijkbaar met een cirkelhark.

4.6 Torsiewieder en veerschoffel
Torsiewieders zijn in verticale en horizontale richting flexibele tanden die aan beide zijden van de
gewasrij zijn gemonteerd (figuur 4.10). Bij een werkdiepte van ca. 2.5. cm en nauwe tandpunt-afstand
(5-7.5 cm) wordt grond in de gewasrij opgebroken, zodat kleine onkruiden worden ontworteld. Het in
de grond werkende deel van de tand staat ongeveer horizontaal en bewerkt een strook van enkele
centimeters breed. Als de gewasplanten stevig zijn kunnen de tanden zijwaarts wijken, omdat het
denkbeeldig buigpunt naast de rij ligt en de tanden vrij lang zijn. Het in de grond werkende deel van

Figuur 4.13

Bezzerides veerschoffels (tekening uit Bowman 1997)

Figure 4.13

Bezzerides spring hoe
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eggetanden staat daarentegen nagenoeg verticaal, terwijl de lijn tussen de tandpunt en het
bevestigingspunt parallel aan de rijrichting ligt. Waar het in de grond werkende deel van een
torsiewieder slank is, gelijkt de punt van een (Bezzerides) veerschoffel (figuur 4.13) op een verende
verticale plaat. Deze duwt grond in de richting van de rij, waarbij die grondwig een intensievere
verstoring van de toplaag in de rij veroorzaakt dan een torsiewieder.
Hoewel er nog geen gedetailleerd onderzoek is gedaan naar de werking van deze verende tanden en
hun optimale instelling en vorm, leverden veldexperimenten veelbelovende resultaten. Op de “in-row
cultivator” van o.a. Vangessel et al (1995) waren torsiewieders en ganzevoetwieders gemonteerd,
gevolgd door “spinners” en “spyders”. Bij een werksnelheid van 6.4 - 8 km/u gaf dit werktuig na drie
bewerkingen 8% gewasplantenverlies (Schweizer et al 1994 in Vangessel et al 1995). Het werd door
Vangessel et al (1995) ingezet in maïs vanaf het 6-blad stadium. Voor een maximale bestrijding is een
voorafgaande bestrijding met de rolcultivator vroeg in het groeiseizoen nodig (Buchholtz en Doersch
1968, Mt. Pleasant et al 1994, Peters et al 1961, Shaw et al 1991 in Vangessel et al 1995). De benodigde
intensiteit van de voorafgaande bewerking mag echter kleiner zijn dan bij een schoffel zonder in de rij
werkende elementen (Vangessel et al 1995). Ascard en Bellinder (1996) vergeleken het effect van een
veertandeg, een vingerwieder en een torsiewieder in uien op zavelgrond. Twee werkgangen met de
torsiewieder halveerden het aantal benodigde uren handmatig wieden, vergeleken met alleen
schoffelen tussen de rijen. Bij een rijsnelheid van 5 km/u, een tandafstand van 7.5 cm en een
werkdiepte tussen 1 en 3 cm werd bij elke bewerking 52% van het onkruid bestreden. Bij het 1-blad
stadium van de uien traden aanzienlijke gewasverliezen op (27%), maar in het 2-4 blad stadium
slechts 3%.

4.7Blazers
In de rozenteelt worden blazers (figuur 4.14) al geruime tijd gebruikt voor het wegblazen van ruggen
losse grond (ongeveer 30 cm2 doorsnede) tussen de te oculeren stammen. Bij experimenten in diverse
boomkwekerijgewassen bleek deze methode geschikt voor bestrijding van klein onkruid in de rij
(Kouwenhoven pers. med 1996). De blaasmonden (h x b opening ca. 1 x 4 cm) werden hierbij
nauwkeurig dicht boven de grond aan de voet van de tevoren gevormde grondruggen geplaatst, zodat

Figuur 4.14 Blazers verwijderen grond uit de rij van jonge boomteeltgewassen (Foto: J.K. Kouwenhoven)
Figure 4.14 Blowers remove soil ridges from nursery crop rows
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de horizontale luchtstroom de grond plus de daarin verankerde onkruiden verwijderde. De lage
rijsnelheid en de aanzienlijke stofontwikkeling zijn de belangrijkste nadelen van deze methode.
Op de Agritechnica ‘97 werd een onkruidblazer gepresenteerd met twee tegenovergesteld gerichte
ondergrondse blaasmonden (ca. 2 cm werkdiepte) per rij (Lorenz Lütkemeyer, Platzstrasse 62, D-33397
Rietberg, Duitsland). Hiermee kan klein, ondiep geworteld onkruid worden bestreden in de rijen van dieper
verankerde gewasplanten zoals maïs en aardappelen. Een trekkervermogen van ca. 44 kW (60 pk)
volstaat voor een 4-6 rijige uitvoering met rijsnelheden tussen 1.5 en 3 km/u, afhankelijk van
grondtoestand en onkruidbezetting.

4.8 Hulpmiddelen en gereedschappen voor handmatige bestrijding
Voor de uitvoering van mechanische onkruidbestrijding is een breed scala aan mechanisatieniveau’s
denkbaar: Van kruipend handmatig wieden, tot 24 meter breed eggen en volledig autonome wiedrobots. Hierbinnen zijn methoden die handwieden vergemakkelijken een belangrijke kostenbesparende
schakel.
Omdat enkele in rijen geteelde gewassen zoals peen en uien zwakke concurrentie-eigenschappen
hebben (van Heemst 1985 in Rasmussen en Ascard 1995), kost handmatig wieden in de rijen doorgaans
ongeveer 100 tot 300 u/ha (Ascard 1990, Nielsen en Larsen 1991, Nemming 1993 in Rasmussen en
Ascard 1995). Onkruiden worden meestal uitgetrokken of samen met grond verwijderd uit een rug. Voor
het afsnijden van onkruiden in de rij zijn schoffels en diverse handwiedgereedschappen beschikbaar.
Als alternatief voor kruipen en bukken zijn zelfrijdende eenpersoons “wiedbedden” (figuur 4.15) of
frames voor meer personen achter een trekker ontwikkeld, waarop personen al liggend wieden. Dit
levert niet alleen een ergonomische verbetering maar ook een capaciteitsverhoging en
kostenbesparing op.
Voor handmatige pleksgewijze bestrijding tussen de rijen bestaan behalve handschoffels ook diverse
typen wielschoffels. Deze worden al lopend met trek- en duwbewegingen voortbewogen, hebben een
grotere werkbreedte (b.v. 45 cm) en een nauwkeurig regelbare werkdiepte. Hierdoor is de capaciteit 8
tot 10 maal hoger dan bij gebruik van conventionele handschoffels (Dierauer en Stöppler-Zimmer
1994).

Figuur 4.15 Zelfrijdend eenpersoons wiedbed met hydraulisch aangedreven rupsen (foto: J.K. Kouwenhoven)
Figure 4.15 Self-propelled weeding vehicle on rubber tracks
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4.9 Discussie
In de Nederlandse open teelten zijn schoffelen en eggen tot nu toe de belangrijkste niet-chemische
onkruidbestrijdingstechnieken. Eenvoudige, selectieve mechanische technieken voor onkruidbestrijding in de rij, zoals torsiewieders en vingerwieders, staan op dit moment erg in de belangstelling van
het toepassingsgericht onderzoek.

Niet-selectieve onkruidbestrijding tussen gewasrijen
De effectiviteit van niet-selectieve technieken (gestuurd tussen rijen, eventueel tussen gewasplanten)
zoals schoffelen is over het algemeen vrij hoog. Omdat ook grotere onkruiden nog vrij goed bestreden
worden is de werkbaarheid doorgaans geen probleem van betekenis. Het verkorten van de benodigde
uitdrogingstijd zou mogelijk perspectieven kunnen bieden voor toepassingen in de rij, bij grotere
onkruiden en bij ongunstige weersverwachting (neerslag). Dit kan worden bereikt door het minimaliseren van de werkdiepte en maximaliseren van de sorterende, blootleggende werking. Bij een toenemende werkdiepte neemt het belang van sortering toe, maar bij een kleinere werkdiepte komt de snijdende
werking in het gedrang (scherpte mes, stevigheid grond, tegendruk). In de praktijk is de vlakheid van
het zaaibed waarschijnlijk doorslaggevend voor de haalbare werkdiepte.
Niet-snijdende technieken tussen de rijen zoals de strokenrolcultivator en borstelwals, hebben vooral
een ontwortelende werking. Naar verwachting is vooral bij ontwortelende bewerkingen vermindering
van de werkdiepte erg nadelig, omdat een groter deel van de wortels verankerd blijft in niet-bewerkte
grond. Vooral bij een stevige ondergrond kunnen meer, vooral grotere onkruiden ontsnappen. Daarom
bestaat er voor zowel snijdende als ontwortelende technieken waarschijnlijk een optimale werkdiepte,
afhankelijk van de haalbare blootleggende, snijdende en ontwortelende werking. Het lijkt daarom nuttig
te weten hoe deze werkingen worden beïnvloed door rijsnelheid, werkdiepte, snijhoek, vrijloophoek,
mesbreedte en stevigheid van het zaaibed (o.i.v. vochtgehalte, verdichting, verkruimeling, grondsoort).

Selectieve onkruidbestrijding in gewasrijen en granen
Hoewel de constructieve uitvoeringsvorm van werkzame elementen van selectieve technieken sterk
uiteenloopt, berust de werking meestal op ontworteling en bedekking. De belangrijkste doelstellingen
bij de verbetering van eggen zijn het vergroten van het onderscheidend vermogen tussen gewas en
onkruid en vermindering van het aantal benodigde bewerkingen (Rasmussen en Svenningsen 1995).
Selectiviteitsverhoging is vooral van belang in jonge, gevoelige gewassen (Wevers pers. med. 1997).
Verder lijkt vermindering van de weersafhankelijkheid gewenst. Hiervoor moet men weten in hoeverre
de selectiviteit en mate van bestrijding door eggen wordt beïnvloed door type en grootte van de te
bestrijden of te sparen planten, de werktuiginstelling en de omgevingscondities (van der Weide en
Wijnands 1993a). Dit geldt ook voor in de rij werkende technieken zoals torsiewieders, vingerwieders,
stereggen, kopborstels en rugblazers. Men kan deze wensen ook aldus vertalen:
1 Maak grote onkruiden beter bestrijdbaar. Hierdoor heeft uitstel van de bewerking a.g.v. slecht weer,
ontoereikende monitoring of planningsproblemen kleinere gevolgen. Verder kan de bewerking
worden uitgesteld tot er meer onkruiden aanwezig zijn of in een gevoelig stadium zijn. De
mogelijkheden hiervoor worden enerzijds bepaald door het haalbare onderscheidingsvermogen bij
gering stadiumverschil tussen grotere gewas- en onkruidplanten en anderzijds door de haalbare
mate van bestrijding bij de maximale bewerkingsintensiteit.
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2 Maak kleine gewasplantjes ongevoeliger. Hierdoor vormt vroeg opkomend of snel groeiend onkruid
een minder groot probleem en kunnen vroege bewerkingen worden uitgevoerd wanneer onkruiden
het meest gevoelig zijn. De mogelijkheden hiervoor worden enerzijds bepaald door het haalbare
onderscheidingsvermogen bij gering stadiumverschil tussen kleine gewas- en onkruidplanten en
anderzijds door de haalbare bescherming bij de minimale bewerkingsintensiteit.
3 Maak bewerkingen onder “slechte” weersomstandigheden effectiever door de mate en aard van
directe beschadiging (ontworteling, bedekking) aan te passen aan de verwachte omstandigheden.
Dit komt neer op het “werkbaar” maken van tot op heden onwerkbaar geachte omstandigheden.
Daardoor is er minder noodzaak om een bewerking uit te stellen en kan de bestrijding worden
gemaximaliseerd voor specifieke (goede èn slechte) omstandigheden. De mogelijkheden hiervoor
worden bepaald door vier zaken: 1) de beïnvloedbaarheid van de directe beschadiging, 2) het
verschil in plantreactie a.g.v. verschillende mate en aard van directe beschadiging, 3) de
voorspelbaarheid van de plantreactie bij specifieke weersomstandigheden en 4) de voorspelbaarheid van omstandigheden zelf (bodem en weer).
4 Vergroot het vermogen van gewassen om bedekking met grond snel te doorbreken.
5 Probeer de kieming en opkomst van onkruiden te manipuleren. Het stimuleren van onkruidkieming
zou kunnen worden gebruikt om zoveel mogelijk onkruiden gelijktijdig in een bestrijdbaar stadium te
krijgen op een voor bestrijding gunstig tijdstip. Een uniforme populatie is gunstig omdat de
benodigde agressiviteit van eggen wordt bepaald door de moeilijkst bestrijdbare onkruiden. Als
stimulering van kieming wordt gevolgd door remming van opkomst (b.v. door korstvorming) kan het
bestrijdend effect worden verlengd. Door het plaatsspecifiek manipuleren van bodemcondities zou
mogelijk ook onkruidgroei kunnen worden vertraagd (b.v. vochttekort of grote mechanische
weerstand).

Onderzoeksmethoden
Tot nu toe zijn vooral veldproeven gedaan, waarin combinaties van bewerkingen zijn vergeleken. Het
doel van zulke systeemproeven is meestal het verkennen van kosten, uitvoerbaarheid en de haalbare
mate van bestrijding. Hoewel in de discussie van artikelen verklaringen worden aangedragen m.b.t.
werkingsmechanismen, zijn deze in het algemeen meer gebaseerd op tendensen in beperkt vergelijkbare veldexperimenten dan op passende waarnemingen in experimenten waarbij weer- en
bodemomstandigheden, werktuiginstelling, en planten zijn gestandaardiseerd en / of gemeten. Er
worden bijvoorbeeld conclusies getrokken over het ontwortelend en bedekkend effect van eggen,
terwijl men bij tellingen de “doodsoorzaken” ontworteling en bedekking niet heeft onderscheiden. Het is
ook moeilijk om de effecten van afzonderlijke bewerkingen en de toen heersende omstandigheden te
herleiden uit zulke veldproeven. Dit komt onder andere omdat de effecten doorgaans niet multiplicatief
zijn, want bij een groter aantal bewerkingen neemt het extra bestrijdend effect per extra bewerking af
(Rasmussen en Svenningsen 1995).
Een systeemanalytische benadering en aangepaste metingen / waarnemingen kunnen helpen om het
werkingsmechanisme van mechanische technieken te verhelderen. Het lijkt zinvol om het beschadigingsproces tijdens de bewerking (b.v. het ontwortelen en bedekken) te onderscheiden van het
herstelproces van planten (b.v. het doorbreken van bedekking of herbeworteling) (figuur 4.16).
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Figuur 4.16 Conceptueel model van de werkwijze van selectieve mechanische onkruidbestrijdingstechnieken
Figure 4.16 Conceptual model of the working mechanisms of selective mechanical weed control techniques

Onderzoek aan werkingsmechanismen van selectieve mechanische technieken
Onder het kopje “selectieve onkruidbestrijding in gewasrijen en granen” is een vijftal doelen geformuleerd op basis van een analyse van de gewenste kennisontwikkeling. Aan de hand van de structuur
van het conceptueel model in figuur 4.16 worden de eerste vier doelen vertaald naar concrete onderzoeksdoelen en vragen. Deze zijn gericht op het verhelderen van de werkingsmechanismen die bij alle
selectieve mechanische technieken een rol spelen, ongeacht de constructieve uitvoeringsvorm.
1 Vergroten van de directe effectiviteit en selectiviteit van het beschadigingsproces (“selective
damaging process”), vooral bij relatief ongunstige situaties en moeilijk bestrijdbare onkruiden.
a

Vergroten van het verschil in verankeringssterkte van gewas en onkruid (“resistance to
uprooting”) door de gewasplanten weinig kracht te laten ondervinden van bewegende grond
en het gewas sterk te laten verankeren in dat deel van de bodem dat niet wordt losgemaakt
(en voor onkruiden het omgekeerde). Hiertoe dienen de mogelijkheden van het doelbewust
veranderen van (mogelijk doelbewust ruimtelijk heterogene) zaaibedeigenschappen en de
positionering van zaden te worden onderzocht:
-
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Wat is de invloed van zaaidiepte, plantesoort, en samenhangendheid van grond onder
het zaad (grondsoort, dichtheid, vochtgehalte, aggregaatgrootte) op de verankeringssterkte en ruimtelijke verdeling van wortels en het verloop daarvan in de tijd (plantstadium)? Op basis van deze kennis zou men bijvoorbeeld kunnen eggen op het moment
dat onkruidwortels de stevige onderlaag nog niet hebben bereikt, terwijl het gewas al
voldoende verankerd is.

b

-

Wat is de invloed van samenhangendheid van grond en de vorm, grootte en ligging
van plantedelen in de bewerkte zone op de krachten die planten kunnen ondervinden
van opbrekende, bewegende grond?

-

Wat is de invloed van stress of thermische, chemische of mechanische beschadiging
op het verloop van de verankeringssterkte in de tijd? Als bijvoorbeeld een volledig
bedekte plant minder energie investeert in het wortelstelsel en meer aan lengtegroei
van de spruit, neemt de verankeringssterkte minder snel toe in de tijd dan die van
onbedekte planten. Bovendien zouden de langere horizontale ondergrondse
plantedelen bij een volgende bewerking mogelijk eerder blijven hangen aan een tand.

Het afstemmen van de ontwortelingscapaciteit (“capability to uproot”) op het gewenste niveau
ter plekke van de gewas- en onkruidplanten. Werktuigelementen veroorzaken over het
algemeen een ruimtelijk variabel spanningsveld in de grond, dat mede wordt bepaald door
mechanische toplaageigenschappen. In laboratoriumexperimenten bleek de ontwortelingsselectiviteit a.g.v. verschillende plantgrootte groter te zijn naarmate de afstand tussen plant
en dichtst bij passerende egtand groter is (Kurstjens, nog niet gepubliceerd). Bij een
vochtige, meer samenhangende zandgrond raakten opkomende tuinkersplanten naast de
tand veel meer ontworteld dan bij droge grond.
Zaaibedeigenschappen beïnvloeden ook de baan die borstelharen of tanden beschrijven.
Door het aanleggen van ruimtelijk heterogene verdichtingen en hoogteverschillen zou de
werkdiepte vlakbij het gewas kunnen worden verminderd en direct contact tussen tand en
gewasplant kunnen worden voorkomen. De vragen zijn dus:

c

-

Wat is de invloed van de grondeigenschappen en het geïnduceerde type breukproces
in de bewerkte zone op de krachten die borstelharen en tanden op grond en planten
uitoefenen?

-

Wat is de invloed van ruimtelijke verschillen in zaaibedeigenschappen op de
dynamische horizontale en verticale krachten die werktuigelementen ondervinden en
de zijwaartse en horizontale uitwijking van die werktuigelementen?

-

Hoe beïnvloeden snelheid, grondeigenschappen en tandconfiguratie het blootleggend
vermogen van een bewerking?

Vergroten van het verschil in gevoeligheid voor het bedekt raken met grond (“resistance to
soil-covering”), door het zodanig positioneren van gewasplanten dat ze elkaar steun verlenen
of de grondstroom zodanig afbuigen dat de planten er rechtop in blijven staan. Het voorkomen van grondbeweging rondom gewasplanten geeft het ondergrondse deel van de
hypocotyl mogelijk een extra steun. Misschien zijn er mogelijkheden om de buigweerstand te
beïnvloeden via de celturgor, door een verschillend vochtgebrek van gewas en onkruid.
Verder zou men gewasrassen kunnen selecteren die moeilijk bedekbaar en stevig verankerd
zijn (stevig hypocotyl, verticaal blad?), met een snelle opkomst en begingroei. Dus:
-

Wat is de invloed van planthoogte, bladoppervlak, bladstand, buigsterkte (morfologie,
celturgor), plantdichtheid en grondverstoring rond het ondergrondse deel van het
hypocotyl op de buiging onder invloed van een grondstroom?

-

Wat is de invloed van planthoogte, bladoppervlak, bladstand, buigsterkte en plantdichtheid op het gewicht van de bedekkende grondlaag dat nodig is om de plant in gebogen
toestand te houden?
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d

Het afstemmen van de bedekkingscapaciteit (“capability to cover”) op het gewenste niveau
ter plekke van de gewas- en onkruidplanten. Door de richting, massa, snelheid en
deeltjesgrootte van de grondstroom ten opzichte van de gewasrij te veranderen, zou men
misschien niet alleen de bedekkingsintensiteit maar ook de selectiviteit kunnen beïnvloeden.
Bij eggen heeft men bovendien meerdere grondstromen die elkaar opvolgen en overlappen.
Om bedekt te raken moet een plant niet alleen neergebogen maar daarna ook met
voldoende grond bedekt worden om de gebogen toestand te consolideren. De mate van
bedekking kan mogelijk ook worden gemanipuleerd via het zaaibedreliëf (dieper liggende
gewasrijen worden met een dikkere grondlaag bedekt) of de baan van tanden ten opzichte
van een gewasrij (gewasrij in een rugje opgeworpen door de laatst passerende rij tanden). In
abstracte vorm gesteld luiden de vragen:
-

Hoe beïnvloeden grondstroomkenmerken (snelheid, volumieke
massastroomdichtheid, aggregaatgrootte, afgelegde afstand binnen het bereik van de
plant, verloop in de tijd, ...) de buiging van planten en het consoliderend vermogen van
de bedekkende grondlaag?

-

Wat is de invloed van de tandconfiguratie en ruimtelijke hoogteverschillen op de elkaar
opvolgende grondstromen die een op een bepaalde plaats aanwezige plant treffen?

2 Vergroten van de sterftekans en groeiremming van bedekte, ontwortelde en afgesneden onkruiden
en verminderen van de schade a.g.v. gewasbedekking (“selective recovery process”). Bij een
gegeven mate van mechanische beschadiging (bedekking, ontworteling, blootlegging) wordt het
herstelproces alleen beïnvloed door weer- en bodemomstandigheden die kunnen meehelpen om
hergroei van onkruiden te bemoeilijken (“soil impediment to recovery”) en planteigenschappen die
het herstelvermogen bepalen (“plant recovery capability”). Omdat weersomstandigheden niet
kunnen worden beïnvloed resteren drie sturingsmogelijkheden:
-

Het effect van voorafgaande bewerkingen op bodemtoestand en planteigenschappen van
gewas en onkruid.

-

Het bewerkingstijdstip (i.r.t. planteigenschappen en verwachte weersomstandigheden)

-

De bodemtoestand na bewerking.

Omdat bij eggen een relatief klein aantal planten wordt ontworteld en een groot aantal bedekt, biedt
het zoeken naar mogelijkheden om het groei remmend effect van bedekking te vergroten
waarschijnlijk het meeste perspectief. Resultaten van eigen laboratoriumexperimenten geven aan
dat groeiremming a.g.v. bedekking toeneemt naarmate kiemplanten van tuinkers (Lepidium
sativum) groter zijn en naarmate de grond tijdens bewerking vochtiger is. Verder bleken ontwortelde
planten vooral te sterven als ze niet volledig waren bedekt. Ongeveer 90% van de volledig bedekte
ontwortelde planten slaagde erin te hergroeien (bij een relatief hoge luchtvochtigheid van 90%).
Jones et al (1995) en Fergedal (nog niet gepubliceerd) doen experimenten met kunstmatige
mechanische beschadiging onder geconditioneerde omstandigheden.
a

Ten aanzien van het herstelvermogen (“plant recovery capability”) is inzicht in de volgende
relaties gewenst:
-
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Hoe beïnvloeden de buigingsgraad, het bladoppervlak en de planthoogte de kracht en
arbeid die een bedekte plant moet opbrengen / verrichten om de bedekking te
doorbreken?

b

-

Hoe wordt de hoeveelheid kracht en arbeid die een bedekte plant kan verrichten
beïnvloed door planthoogte, buigsterkte van stengel of blad, reallocatie van
assimilaten, energiereserves in zaad, vochtgebrek (celturgor), mate van bedekking
(lichtgebrek) en temperatuur?

-

Hoe verlopen de hoeveelheid kracht en arbeid die een bedekte plant kan verrichten
door lengtegroei en veerkracht met de tijd?

-

Hoe is de wortelgroeisnelheid, vochtopname en vochtverlies van ontwortelde of
afgesneden planten afhankelijk van vochtgebrek (bodemvochtgehalte, relatieve
luchtvochtigheid bij de wortels, straling, windsnelheid) en temperatuur?

-

Hoe beïnvloeden planteigenschappen (soort, ...), mate van vochtgebrek en
temperatuur de planttoestand waarbij irreversibele verdroging optreedt?

Ten aanzien van de invloed van bodemeigenschappen op het vermogen om planten bedekt
te houden of te laten uitdrogen (“soil impediment to recovery”) dienen de volgende relaties
worden gekwantificeerd:
-

Hoe beïnvloeden de laagdikte en de eigenschappen van de bedekkende grondlaag
(vochtgehalte, samenhangendheid, aggregaatgrootte, effectief gewicht, ...) de kracht
en arbeid die een bedekte plant moet opbrengen / verrichten om de bedekking te
doorbreken?

-

Wat is de invloed van aggregaatgrootte, reliëf, temperatuur, windsnelheid,
luchtvochtigheid en straling op het verloop van het vochtprofiel in de tijd?

-

Hoe beïnvloedt het vochtprofiel het uitdrogend vermogen?

-

Hoe worden toplaageigenschappen beïnvloed door weersomstandigheden? Men
denke aan verslemping, korstvorming, verharding van kluiten en bezakking.

Met behulp van dynamische simulatiemodellen zou het verloop van het herstelvermogen van
planten en het herstelremmend vermogen van de grond kunnen worden gesimuleerd, zodat
uitspraken kunnen worden gedaan over het effect van mate van beschadiging en grond- en
weersomstandigheden op de lengte van de kritische periode. Op basis hiervan kan worden
afgewogen welke mate en type van beschadiging moet worden nagestreefd, afhankelijk van
verwachte omstandigheden. Vanwege de complexiteit van de relaties lijkt de bouw van een
eenvoudig model op basis van literatuurgegevens een nuttige eerste stap.
Met behulp van kennis van de onder punt 1 en 2 genoemde relaties zou men de ruimtelijke patronen
van verdichting, vochtgehalte en korstvorming kunnen benutten of manipuleren, of het bewerkingstijdstip zodanig kiezen dat het verschil in gevoeligheid tussen gewas en onkruid maximaal is. Hoewel de
rol van zaaibedeigenschappen algemeen wordt erkend zijn de perspectieven van gerichte beïnvloeding
nog nauwelijks onderzocht.

Toepassingsgericht onderzoek
Behalve de bovenstaande aandachtspunten met betrekking tot het werkingsprincipe, zijn er een aantal
toepassingsgerichte aandachtspunten:
1 Verbetering van schoffels (type en uitvoering) en het mogelijk maken van een ondiepere bewerking.
2 Verbetering van de slagvaardigheid van eggen bij vastere grond (indringing van tanden).
3 Het beter beoordeelbaar maken van de eg-effectiviteit tijdens de bewerking.
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4 Het ontwikkelen van eenvoudige methoden om de ontwikkeling van kiemende onkruiden te
monitoren, voor het helpen bepalen van het optimum bewerkingstijdstip (i.v.m. kiemingsgolven).
5 Vooral in Duitsland legt men nadruk op het voorkomen van structuurbederf van de toplaag. Door
intensieve verkruimeling kan door slemp een korst ontstaan, die luchttransport en gewasopkomst
zou kunnen belemmeren. Ook is men beducht voor verdichte of versmeerde lagen als gevolg van
bijvoorbeeld borstelen onder natte omstandigheden. In Nederland is overmatige verkruimeling
vooral van belang in verband met stuifgevaar op zand- en dalgronden. De meest voor de hand
liggende oplossingen zijn vermindering van het aantal bewerkingen, aanpassing zaaibedbereiding
en achterwege laten van sterk verkruimelende bewerkingen zoals borstelen en frezen.
7 Het verminderen van het gewasbeschadigingsrisico bij nachtvorst op dalgronden, door het beter
inschatten van de periode en mate waarin de losgemaakte toplaag isolerend werkt.
Bij deze aandachtspunten gaat het vooral om aanpassing en verfijning van machines en vergroting van
de vakkennis, om onder uiteenlopende omstandigheden de maximaal haalbare effectiviteit te kunnen
realiseren, terwijl ongewenste neveneffecten worden geminimaliseerd.
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5 Fysische technieken
Er zijn diverse onkruidbestrijdingstechnieken ontwikkeld waarbij planten intrinsiek worden beschadigd
door verhitting, bevriezing, elektromagnetische velden, electrische stroom of verduistering. Een deel
van de fysische technieken zijn thermische technieken. Hierbij wordt energie overgedragen door een
vlam en verbrandingsgassen of hete lucht (convectie), door infrarode straling van een metalen plaat,
warmtelamp of kwartsbuis, door stoom, heet water, vloeibare stikstof, koolzuursneeuw, elektroden,
zonlicht, magnetronstraling of een laserstraal. De energie wordt overgedragen op het bovengrondse
deel van de plant (b.v. infrarode straling) of op een kleine zone gericht (b.v. laserstraal). Soms kunnen
ook ondergrondse delen worden verhit (b.v. magnetron). De werkingsprincipes van laserstraling en
electrische technieken is niet vergelijkbaar met afvlammen.
Van alle thermische technieken is afbranden het meest diepgaand onderzocht en in de praktijk
toegepast. De hittegevoeligheid van planten wordt daarom in het kader van deze techniek besproken.
In dit hoofdstuk wordt minder diep ingegaan op verhitting door straling, microgolven en solarisatie.

5.1 Afbranden
Afbranden heeft praktijktoepassing gevonden vóór opkomst van langzaam kiemende gewassen en na
opkomst van uien (Castille en Ghesquière 1985, Vester 1986, Ascard 1989), maïs (Fitzgerald et al
1964, Chappell 1966, 1969, Hoffmann 1975), suikerbieten (Maxey 1965), maar ook in katoen (Bagette
1946), zonnebloemen (Casini et al 1992), de wijnbouw (Engel 1968) en in de fruitteelt (Whitney
1968)(referenties gevonden in Bertram 1996). Hierbij worden de bovengrondse plantedelen verhit door een
open vlam zonder noemenswaardige verwarming van de bodem (Preuschen 1968, Kraus 1971,
Beuermann 1985, Hege 1990 in Bertram 1996). Bij onkruidbestrijdings-toepassingen kan geen schade
aan microfauna en microflora in de bodem worden verwacht en wordt een groot aantal eenjarige
soorten bestreden, waarvan een aantal herbicide-tolerante. In sommige gevallen is het effect minder
weersafhankelijk dan van herbiciden, vooral in vergelijking met bodemherbiciden die vóór opkomst
worden toegepast (Ascard 1995a).
Waar een mechanische bewerking ook niet-opgekomen onkruiden kan bestrijden, wordt bij branden
de grond niet verstoord, zodat de kieming van onkruidzaad niet wordt gestimuleerd of het gewas
beschadigd. Bij hoge doses vond Ascard (1995b) echter een toename van opkomst van straatgras
(Poa annua) en herderstasje (Capsella bursa-pastoris). Fenwick en Lien (1968 in Ascard 1995a) vonden
bij bepaalde onkruidsoorten een toename en bij andere een afname van de kieming.
Hoewel branders al tientallen jaren worden toegepast, zijn het hoge energiegebruik, de lage rijsnelheid
(capaciteit), beperkte selectiviteit en onregelmatige bestrijdingseffectiviteit belangrijke zwaktepunten
(Ascard, 1995a). De rijsnelheid ligt vaak tussen 2 en 4 km/u, afhankelijk van afstelling, weer en
onkruidbezetting, met een gasverbruik van 30 tot 60 kg gas per ha (1380-2760 MJ/ha)(Hoffmann 1989
in Bertram 1996). Het gasverbruik is vooral afhankelijk van onkruidtype, onkruidgrootte en van het type
brander. Moderne machines die gewasstroken (ca. 30% van het oppervlak) behandelen met afgedekte
branders kunnen bij een rijsnelheid van 4 km/u een gasverbruik van ca. 15 kg/ha realiseren (J. Meyer,
pers. med. 1998). In Zweden is een machine met speciale vlamgeleiders en demontabele tunnels
ontwikkeld die zowel vóór als na gewasopkomst kan worden ingezet (J. Ascard, pers. med 1998).
Omdat de branders een hoog debiet hebben (8 kg per brander per uur) en vloeibaar propaan
gebruiken, is met deze machine een hogere rijsnelheid haalbaar.
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De hoge kosten betreffen zowel investering-, energie- en arbeidskosten (Bertram 1996). In veel
gewassen waar afbranden wordt toegepast zijn de kosten van propaan echter gelijk of lager dan de
herbicidekosten (Ascard 1988, Hoffmann 1989, Larsson 1992 in Ascard 1995a). Hoewel volvelds behandeling mogelijk is, wordt branden tussen de rijen nauwelijks toegepast vanwege de relatief hoge kosten
en goede mechanische alternatieven. Als het hoge energiegebruik van afbranden op bedrijfsniveau
wordt vergeleken met de energie-inhoud van stikstofkunstmest (60 MJ/kg N) ontstaat een ander beeld
(Ascard 1995a).
Voor-opkomst behandelingen beogen het opkomend gewas een voorsprong te geven op kiemend
onkruid (Hoffmann 1989, Vester 1985, 1986, 1987, 1988, 1990 in Bertram 1996). De grootte en duur van
het behandelingseffect is beperkt omdat niet alle onkruiden opkomen vóór het branden. Bij selectieve
toepassing na gewasopkomst is de verhouding in gevoeligheid van gewas en onkruid bepalend voor
de bestrijdingseffectiviteit. Daarbij wordt de toelaatbare “dosering” bepaald door de hittetolerantie van
het gewas.
De effectiviteit van verhitting berust op het beschadigen van celmembranen en het versnellen van het
daarop volgende vochtverlies (Sutcliffe 1977, Ellwanger et al 1973a, 1973b, Vester 1990 in Ascard
1995b). De benodigde gasdosering is afhankelijk van weer- en bodemomstandigheden, onkruiddichtheid, onkruidgrootte en de tolerantie van de aanwezige onkruidtypen (beschermende haar- of waslaag,
verhouting, uitdroging). Ascard (1995b) onderscheidde 4 groepen onkruidsoorten naargelang hun
gevoeligheid.
1 Soorten met niet-beschermde groeipunten en dunne bladeren zoals melganzevoet (Chenopodium
album), kleine brandnetel (Urtica urens) en muur (Stellaria media) zijn het meest gevoelig. In het 14 bladstadium was 20-50 kg propaangas / ha nodig voor complete bestrijding en bij 4-12 bladeren
50 - 200 kg, afhankelijk van soort en omstandigheden.
2 De tweede groep kan ook in vroege en late stadia worden bestreden, maar met een veel hogere
dosis. Hierin zitten soorten met rechtopgaande groeivorm en/of minder gevoelige bladeren (b.v.
perzikkruid (Polygonum persicaria) en kruiskruid (Senecio vulgaris)), of met vlakke groeivorm en
beschermde groeipunten (b.v. varkensgras (Polygonum aviculare)).
3 De derde groep is hittetolerant en kan alleen in een jong stadium worden bestreden door een
enkele behandeling. Deze hebben vlakke groeivorm en -vooral in latere stadia- beschermde
groeipunten (b.v. herderstasje (Capsella bursa-pastoris) en Chamomilla suaveolens).
4 De vierde en meest tolerante groep kan zelfs met zeer hoge doses in een vroeg stadium niet
volledig worden bestreden en heeft een kruipende groeivorm en beschermde groeipunten.
Hieronder horen ook diverse grassen en meerjarige onkruiden.Ook Vester (1990), Rahkonen en
Vanhala (1993), Ascard (1989) en Netland et al (1994) geven informatie over relatieve gevoeligheden van verschillende onkruiden. De gevoeligheid wordt vooral bepaald door het hergroeivermogen vanuit de boven- of ondergrondse groeipunten, niet door de weefselschade van bladeren
(Ascard 1995a).
Bij het afbranden is een lange vlam in het werkingsgebied net boven het bodemoppervlak wenselijk.
Staaf- en IFT-branders met een brede, platte dwarsdoorsnede geven een vlammenverdeling die
geschikt is voor selectieve toepassing in de rij (figuur 5.1) (Hoffmann 1989, Holmøy en Storeheier
1995 in Bertram 1996). Een hoge gasdruk, ruw oppervlak en wind veroorzaken turbulenties aan de rand
van de vlam, die haar vorm beïnvloeden en haar effectiviteit negatief beïnvloeden (Bertram 1996).
Door de vlam en hete luchtstroom te geleiden onder een geïsoleerde tunnelvormige afdekking kan de
efficiëntie worden verhoogd. Om hierbij voldoende toevoer van verbrandingslucht te krijgen moet de
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Figuur 5.1 Schematische voorstelling van selectief afbranden in de rij met een open brander na gewasopkomst
(A) en een afgedekte brander vóór gewasopkomst
Figure 5.1 Selective in-row flaming after crop emergence with an open flamer (A) and pre-emergence flaming
with a covered flamer (B)

tunnel aan het begin en einde open zijn (Ascard 1995a). De optimale rijsnelheid van een bepaalde
machine kan worden verhoogd door een hoger gasdebiet te gebruiken. Daarbij neemt echter het
gasgebruik per oppervlakte-eenheid toe, vooral als onkruiden groot zijn (Ascard 1995a, Bertram 1996).
Het optimaliseren van het gasdebiet is niet eenvoudig. Enerzijds neemt bij een hoger debiet de
hoeveelheid overgebrachte warmte en temperatuur bij de plant toe, zodat de dodelijke blootstellingstijd
afneemt. Anderzijds zou de behandelingsduur per plant moeten worden verkort om hetzelfde gasgebruik te realiseren, en zouden de verliezen kunnen toenemen. Verliezen blijken echter afhankelijk
van omstandigheden (Ascard 1995a).
Men probeert de hierboven genoemde nadelen van thermische bestrijding (lage capaciteit, hoog
energiegebruik en dus hoge kosten) op twee manieren te beperken:
1 Het aanpassen van de dosering (geproduceerde warmte) aan de gevoeligheid van de onkruidpopulatie en omstandigheden, op basis van voorspellingen of waarnemingen net na het branden. Met
behulp van waarnemingen zou de dosis tijdens de bewerking kunnen worden aangepast (feedback), waarbij globale kennis van tendensen volstaat. Hoewel schade aan bladeren direct visueel
waarneembaar is door o.a. kleurverandering, ligt dit voor groeipunten beduidend moeilijker. Naarmate de voorspellende waarde van directe waarnemingen afneemt is men meer aangewezen op
voorspellende modellen.
Ascard (1995a) beschreef voor diverse onkruiden de relatie tussen dosering (kg gas per behandeld
oppervlak) en biomassa- en aantalreductie met niet-lineaire regressiemodellen zoals die bij
herbicide-onderzoek worden toegepast. Met behulp van zulke dosis-respons curven kan de optimale combinatie van snelheid en gasdebiet worden gekozen, terwijl ook de haalbare selectiviteit
kan worden geschat. In de context van een bestrijdingssysteem zouden ze kunnen worden gebruikt
om het bewerkingstijdstip te optimaliseren (balanceren onkruidgrootte en onkruid-gevoeligheid
versus gewasgevoeligheid en percentage opgekomen onkruiden) en effectiviteit en kosten te
vergelijken met andere maatregelen. De curven voor verschillende soorten en stadia zijn echter
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nogal verschillend en bovendien afhankelijk van weer- en bodemomstandigheden. Een empirische
benadering zou voor het geven van adviezen op maat erg veel experimenten vergen. Echter, dosisrespons modellen en (minder arbeidsintensieve) temperatuurmetingen onder gestandaardiseerde
omstandigheden maken een zuiverder vergelijking van machines mogelijk. Voor de vergelijkbaarheid met echte onkruiden blijft de hoogte en ligging van het beschadigingspunt op de plant een
belangrijk aandachtspunt (Bertram 1996).
2 Een tweede manier voor gasbesparing, snelheidsverhoging en kostenreductie is het effectiever
overdragen van de geproduceerde warmte op de plant. Het aanpassen van de instelling en constructie van brander en afdekking biedt hiertoe mogelijkheden, maar ook het kiezen van gunstige
weersomstandigheden (warm, veel straling, geen dauw, geen wind) of het beïnvloeden van de
bodemtoestand (vlak). Op basis van een thermodynamisch model dat warmtestromen en warmteoverdracht naar plant en grond kwantitatief beschrijft, ontwikkelde Bertram (1996) een nieuw
branderconcept: de Low Temperature Weeder (figuur 5.2). Hierbij wordt hete lucht (300-400°C)
over de grond gevoerd en volledig gerecirculeerd binnen een volledig afgesloten geïsoleerde
overdekking met een ventilator. Simulaties (voor cilindrische modelplanten) geven aan dat bij een
effectieve lengte van 2 meter een rijsnelheid van 6-8 km/u kan worden bereikt, waarbij het energiegebruik kan worden gereduceerd tot 50% van afbranden. Dit wordt nu experimenteel getoetst.
HOAF te Nijkerk ontwikkelde reeds machines met gerecirculeerde hete lucht of geforceerde
ventilatie (Looman, pers. med. 1997, Anonymus 1997b abstract gelezen). Het combineren van een
open brander met een schoffelmes verbetert de doordringing van hitte in de toplaag en kan de
uitdroging van onkruiden versnellen (Anonymus 1997b abstract gelezen).
Vanwege grote verschillen tussen onkruiden (type, stadium) en invloed van weer- en bodemomstandigheden is een goede parameterisatie van de systemen “plant” en “bodem” cruciaal. Volgens Bertram
(1996) is dit erg moeilijk. In recente experimenten probeert men de omstandigheden en gebruikte
planten zoveel mogelijk te standaardiseren, terwijl deelprocessen meer aandacht krijgen. Storeheier

Figuur 5.2 Prototype van de Low Temperature Weeder met gerecirculeerde hete lucht (bron: Bertram 1996)
Figure 5.2 Prototype of the Low Temperature Weeder with recirculated hot air
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Figuur 5.3 Conceptueel model voor thermische bestrijding (Bertram 1996, aangepast)
Figure 5.3 Conceptual model for thermal weed control

(1991 in Bertram 1996) mat bijvoorbeeld de temperatuur op 1 cm boven bepaalde oppervlakken tijdens
het passeren van een brander, waaruit de maximumtemperatuur en temperatuursom werden afgeleid.
Deze parameters maken waarschijnlijk een zuiverder vergelijking tussen experimenten mogelijk dan
gasdruk, rijsnelheid en het type machine.
Figuur 5.3 geeft een indruk van de complexiteit van het hele thermisch beschadigingproces als men
een systeemanalytische, mechanistische benadering nastreeft voor het aanpassen van doseringen en
het verbeteren van de werkingsgraad. Uit dat schema volgt dat het begrip “dosis” kan worden gedefinieerd als 1) het gasgebruik per eenheid oppervlak, 2) de gerealiseerde maximumtemperatuur of
temperatuursom in de directe omgeving van de plant, 3) de maximumtemperatuur van het betreffende
weefsel, of 4) de resulterende weefselbeschadiging. Weefseltemperatuur en weefselbeschadiging zijn
echter moeilijk meetbaar en bovendien erg ruimtelijk variabel binnen een plant (Bertram 1996).
Beschadiging treedt op bij temperaturen van 55-94°C (Anderson et al 1967, Daniell et al 1969, Hansen
et al 1970, Porterfield et al 1971, Hoffmann 1989 in Ascard 1995a) en een blootstellingstijd tussen 0.065
en 0.13 seconden (Thomas 1964, Daniell et al 1969 in Ascard 1995a). In het algemeen neemt de dodelijke temperatuur af naarmate de blootstellingstijd toeneemt (Daniell et al 1969, Sutcliffe 1977, Levitt
1980, Batchelder et al 1970, Lalor en Buchelle 1970, Bashford et al 1972, Storeheier 1991, 1994 in
Ascard 1995a). Naarmate het te beschadigen weefsel (m.n. delend weefsel in groeipunten) dieper ligt,
neemt de plantgevoeligheid af en de betekenis van warmtegeleiding gedurende de overdrachtsperiode
toe (Bertam 1996). De warmtestroomdichtheid als gevolg van geleiding is doorgaans erg klein ten
opzichte van de warmtestroomdichtheid die ontstaat bij temperatuurverschil tussen omgeving en plant.
Op basis van thermodynamische simulaties met cilindrische modelplanten vond Bertram (1996) dat het
verschil in benodigde beschadigingsdiepte tussen hittegevoelige en hittetolerante planten slechts 0.95
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mm bedraagt. Dit verschil neemt toe naarmate de warmtestroomdichtheid groter is (groter temperatuurverschil, kortere behandelingsduur).
Verhoging van het watergehalte (b.v. stoom) van de omgevingslucht biedt hiertoe de grootste speelruimte. Storeheier (1996) vond dat thermo-elementen (type K, 0.2 mm) 2.3 maal sneller werden verhit
door stoom dan door een vlam, terwijl de benodigde energie bij stoom 22% bedraagt t.o.v. een open
vlam. Door het gebruik van onverzadigde stoom in de Low Temperature Weeder kon tevens een hoge
selectiviteit worden bereikt bij toepassing na gewasopkomst. Dunne onkruidblaadjes worden beschadigd, terwijl dieper liggende groeipunten niet worden aangetast (J. Meyer, pers. med 1998).
Een verkleining van het luchtoverschot bij verbranding leidt tot een hogere verbrandingstemperatuur,
hogere optimale snelheid en kleinere benodigde dosis, vooral bij een kleine benodigde beschadigingsdiepte (0.05 mm). Een lange, vlakke, lage afdekking heeft een grote positieve invloed op snelheid en
gasgebruik door een lagere stromingssnelheid en hogere netto warmtestroomdichtheid in planten. Het
effect van de tunnellengte is het duidelijkst bij grotere benodigde beschadigingsdiepten.
Deze simulatieresultaten zijn gebaseerd op een model waarin de complexe interactie tussen apparaat,
bodem en hoogte van het beschadigingspunt niet is verdisconteerd. Bij ruwe oppervlakken en hoge
tunnels ontstaat een dikkere grenslaag, waardoor het beschadigingspunt meerdere centimeters boven
het oppervlak kan liggen. Daardoor wijken de simulatieresultaten duidelijk af van temperatuurmetingen
in de eerste 10 mm boven het oppervlak. Het meten van die temperaturen is overigens niet eenvoudig.

5.2 Infrarood
Bij afbranden wordt de hitte van een gasvlam gedurende korte tijd door convectie overgedragen op de
plant. Bij infraroodbranders verhitten de branders een metalen of keramische plaat, die vervolgens
warmtestraling afgeeft. In een vergelijkend onderzoek van Klooster (1983) was de op 2 cm boven het
grondoppervlak gemeten maximumtemperatuur lager dan bij een afschermde brander (273°C resp.
800°C bij 1 resp 2 km/u, 68 resp. 44 kg LPG/ha behandeld oppervlak en 85% resp. 83% doding) maar
bleef de temperatuur langer op een hoog niveau (2.5 resp. 0.5 s). Bij dit experiment was de vlam over
een lengte van 80 cm afgedekt, terwijl de infraroodbrander de warmte gelijkmatiger verdeelde over een
125 cm lange strook. De mogelijkheid om de warmte te verdelen over een lang gebied is in principe
gunstig voor het verhogen van de capaciteit, omdat voor doding niet alleen de maximumtemperatuur
maar ook de tijdsduur doorslaggevend is (zie Bertram 1996 en hoofdstuk 5.1).
Omdat warmte wordt overgedragen door straling in plaats van door een hete gasstroom spelen de
ruwheid van het oppervlak en de aanwezigheid van planten waarschijnlijk een andere rol. Kluiten en
grote planten kunnen stralings-schaduw veroorzaken, maar er is in principe geen sprake van een
grenslaag voor gasstroom nabij het oppervlak. Door de combinatie van infraroodstralers en een door
ventilatoren versterkte warme luchtstroom (650°C) kan de invloed van beschaduwing worden gecompenseerd (HOAF Infraplus, M. Looman pers. med. 1998).
Er zijn verschillende gasgestookte infraroodbranders op de markt (Anonymus 1997b abstract gelezen),
die worden ingezet voor doding van aardappelloof en onkruidbestrijding tussen de rijen of voor
opkomst van gewassen. Afhankelijk van de capaciteit en extra voorzieningen als luchtondersteuning
loopt de aanschafprijs uiteen van ƒ15.000 tot ƒ28.000 (HOAF, M. Looman pers. med. 1998). Volgens
Ascard (1995a) heeft infraroodstraling relatief weinig toepassing gevonden omdat ze inferieur is ten
opzichte van afbranden wat betreft effectiviteit, energie-efficiëntie, capaciteit en kosten (Castille en
Ghesquière 1985, Geier 1987, Klooster 1983, Nyström en Svensson 1987, Hege 1989, Parish 1989a in
Ascard 1995a). Omdat dit niet voor alle onkruiden geldt (gele mosterd (Sinapis alba), Parish 1989a) is de
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vergelijking complexer dan op het eerste gezicht kan worden verwacht (Ascard 1995a). Bovendien
hebben de resultaten betrekking op de specifieke prototypes die zijn gebruikt bij veldexperimenten.
De uitgestraalde energie van een bepaald materiaal beslaat een bepaald golflengtegebied, waarbij de
golflengte met de grootste energie inhoud afhankelijk is van de aard en temperatuur van het materiaal.
Bij verhoging van de temperatuur wordt de golflengte met de hoogste energie inhoud kleiner en neemt
de stralingintensiteit toe (Parish 1989b). De golflengte is tevens van invloed op de absorptie, reflectie
en transmissie van straling door plantweefsel. Omdat planten voornamelijk uit water bestaan, zou
infrarode straling met een golflengte van 1.44 en 1.93 :m het beste moeten worden geabsorbeerd
(Hooper 1977 in Parish 1989b). In laboratoriumexperimenten onderzocht Parish (1989b) de invloed van
de golflengte van warmtestralen en duur van de bestraling (5, 10 en 20 s) op bestrijding van mosterd
en raaigras. De golflengte uitgezonden door “tubular fused quartz” bij 950°C (0.6 kW/m piek-energie bij
2.6 :m, 55% van de warmte uitgestraald) bleek het meest effectief, maar hetzelfde materiaal bij 2200
°C was ook erg effectief (0.8 kW/m piek-energie bij 1.2 :m, 80% van de warmte uitgestraald). Een
reflecterende warmtelamp (0.1 kW/m piek-energie bij 1.2 :m, 75% van de warmte uitgestraald bij
2200°C) en metalen plaat (0.4 kW/m piek-energie bij 3.0 :m, 50% van de warmte uitgestraald bij 800
°C) waren nauwelijks effectief. Het doden van mosterd-kiemplanten en gras tot het 3-blad stadium
vergde resp. 200 en 400 kJ stralingsenergie/m2, hetgeen overeenkomt met de energie inhoud van
resp. 43 en 86 kg LPG/ha behandeld oppervlak.

5.3 Heet water
Machines voor het sproeien van heet water (Berling 1993 in Ascard 1995a) worden vooral ontwikkeld voor
onkruidbestrijding in openbaar groen en voor grondontsmetting. Het Waipuna systeem verhit water in
kleine boilers (11 l) onder druk (14-18 bar) tot 150°C, zodat het water ca. 100°C is als het de sproeiers
verlaat. Door de sproeiers op een frame met wielen te monteren is een gelijkmatiger dosering mogelijk
(Daar 1994). Voor landbouwkundig gebruik en toepassingen op grote schaal langs snelwegen is het
Aqua Heat systeem in ontwikkeling waarbij een mobiele dieselbrander op lagedrukbanden ca 1000 liter
water per minuut verhit tot ca. 100°C. Dit water wordt toegevoerd via irrigatiepijpen en na verhitting
geïnjecteerd in de grond voor bestrijding van nematoden. Het dusdanig verhitten van de grond tot 54°C
vergt 2840 liter diesel/ha en 240- 470 m3 water, afhankelijk van bodemtemperatuur, werkdiepte en
grondsoort (Anonymus 1996).
Hoewel er nog geen degelijk onderzoek is verricht aan de benodigde doses in relatie tot planteigenschappen en omstandigheden, kunnen eenjarige en jonge meerjarige onkruiden worden bestreden.
Hoewel het wortelstelsel daarbij nauwelijks wordt aangetast, kan de hergroeitijd van grassen worden
beïnvloed (Daar 1994).

5.4 Bevriezen
Hoewel theoretisch gezien voor bevriezen een kleinere temperatuurverandering nodig is dan voor
dodelijk verhitten, vergt bevriezen veel meer energie dan afbranden (Larsson 1993 in Ascard 1995a). In
dosis-respons experimenten in het veld (Fergedal 1994) werden kooldioxyde-sneeuw of vloeibare
stikstof over een (ca. 1 meter) brede strook verspreid met een eenvoudige machine. Bevriezen
beschadigde vooral het onderste gedeelte van de plant, terwijl branden vooral hoger gelegen plantedelen beschadigt. Viltige duizendknoop (Polygonum tomentosum) was minder gevoelig voor bevriezen
dan andere soorten, maar even gevoelig voor branden. Dit suggereert een verschillend selectiemechanisme (Fergedal 1994).
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Als een plant bevriest kunnen zich ijskristallen vormen tussen cellen, waardoor water uit de cellen
wordt getrokken. Bij snelle temperatuurverlaging kunnen ook ijskristallen binnen cellen ontstaan
(Salisbury en Ross 1985 in Fergedal 1994). Hierdoor kleurt de cel donkergroen en sterft doorgaans door
mechanische beschadiging van het celmembraan (Sakai en Larcher 1987 in Fergedal 1994).
14600 kg N2 en 26000 kg CO2 per ha gaven dezelfde bestrijding als afbranden met 35 kg LPG / ha. De
kosten bij 90% bestrijding bedragen ƒ 3120 - 6500, ƒ 9880 - 13260 en ƒ 130-364 per hectare behandeld oppervlak voor resp. vloeibare N2 , CO2 sneeuw en afbranden (Fergedal 1994, 1 SEK = ƒ 0,26).
Vanwege de grote benodigde hoeveelheden N2 of CO2 en daaraan verbonden kosten en energie
inhoud (resp. 383 en 364 kJ/kg) lijkt bevriezen geen veelbelovende onkruidbestrijdingstechniek.

5.5 Magnetron
Elektromagnetische golven met een golflengte tussen 0.1 en 100 mm zouden een thermisch en nietthermisch effect op planten kunnen hebben. Het thermische effect overheerst (Moosmann en Koch
1986, Nelson 1996, Schafer en Smith 1974) en ontstaat door snelle en onmiddellijke opwarming van
het materiaal waarin de straling doordringt. De doordringingsdiepte correspondeert enigermate met de
golflengte en neemt toe bij hogere stralingsintensiteit. Van Assche en Uyttebroek (1983 in Nelson 1996)
vonden een minder diepe indringing in vochtige grond. Een behandeling met 2450 MHz en 360 J/cm2
was phytotoxisch tot op 10 en 7.5 cm diepte op droge resp. geïrrigeerde grond (Menges en Wayland
1974 abstract gelezen). Min of meer selectieve opwarming van vochtige zaden in droge grond is mogelijk
(Moosmann en Koch 1986).
Met een 6 kW 2450 MHz straler kon 120 kg grond per uur worden behandeld bij een energiebehoefte
van 270 kJ/kg. 97.5 kJ/kg is voldoende om opkomst van onkruidzaden in een 5 cm dikke laag te
voorkomen (bij dichtheid van 1.2 t/m3 zou dit 1.6 kJ/cm2 zijn). Hierbij werd echter ook de grond verhit
tot 75 à 85 °C. Gekiemde zaden van gele mosterd (Sinapis alba) werden bestreden bij 1.2 kJ/cm2
(Moosmann en Koch 1986). In laboratoriumproeven vonden Hightower et al (1974 in Nelson 1996) dat
minstens 1.5 kJ/cm2 nodig was om kieming te voorkomen, waarbij vochtige zaden in vochtige grond
gevoeliger waren. In veldproeven van Wayland et al (1975 in Nelson 1996) bleek 183 J/cm2 voldoende te
zijn voor 80-90% bestrijding voor opkomst. Schafer en Smith (1974 abstract gelezen) vonden dat bevochtigde zaden van Setaria italica voor 50% werden gedood door 25 sec. blootstelling aan 1 kW straling
van 2450 MHz. Natte zaden op vochtig filterpapier werden al bij 2 sec. voor 50% gedood, droge zaden
pas na meer dan 30 minuten.
Kunisch et al (1992, abstract gelezen) onderzochten de toepassing van magnetron (2.45 GHz, 6 kW) en
hoogfrequente straling (13.5 MHz, 50 kW) voor onkruidbestrijding op spoorrails. In tegenstelling tot de
magnetron had de hoogfrequente straling geen invloed op de bodemtemperatuur, terwijl rechtop
groeiende planten zonder problemen werden bestreden. Meerjarigen en lage planten vergen een
andere geometrie van elektroden.
Kiemplanten bleken veel gevoeliger te zijn voor elektromagnetische straling dan zaden. Bij Wayland et
al (1975 in Nelson 1996) vergde bestrijding na opkomst 77 - 309 J/cm2 en bij Moosman en Koch (1986)
werd gele mosterd (Sinapis alba) bestreden bij 200 J/cm2. Als in een bietengewas 5 cm brede gewasstroken zouden worden bestraald komt 200 J/cm2 overeen met 2 GJ/ha (bij 12 rijen en 1 km/u: 333
kW). Hoewel deze energiebehoefte overeenkomt met een dosering van 43 kg LPG/ha bij afbranden,
concludeerde Mattsson (1993 in Ascard 1995a) dat bestrijding met microwaves meer energie vergt dan
afbranden. Sanwald en Koch (1979 abstract gelezen) bevestigen dit en noemen energiebehoeften van 36,
3 en 0.45 GJ/ha voor respectievelijk magnetron, afvlammen en herbicide. Daartegenover staan als
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voordelen de snelle opwarming en de warmteontwikkeling in het bestraalde materiaal zelf, boven of in
de grond. Moosmann en Koch (1986) verwachten verder dat de energiebehoefte aanzienlijk kan
worden teruggedrongen door verbetering van hun prototype. Hoschle (1984 abstract gelezen) geeft een
uitgebreid literatuuroverzicht over de potenties van magnetron en gegevens over de invloed van
hoogfrequente elektromagnetische straling op een aantal onkruiden en gewassen.

5.6 Elektrokutie
Diprose en Benson (1984) geven een literatuuroverzicht van twee typen electrische dodingsmethoden:
vonk-ontlading en contact-elektrokutie. Ascard (1995a) wees ook op publicaties van Wayland et al
(1975), Sanwald (1977), Mattsson (1993) en Mätzler (1993) over dit onderwerp.
Het meeste onderzoek naar vonkontlading is gedaan in de jaren 70 in de Sowjet Unie, gericht op
bestrijding van kleine onkruiden (b.v 5 cm groot), het dunnen van bieten en het beschadigen van
transportweefsel in (dikke) zonnebloemstengels voor een versnelde rijping. Hoewel er verschillende
verklaringen voor het beschadigingsmechanisme worden geven, is de volgende het meest waarschijnlijk: Het overslaan van de vonk gaat gepaard met een drukgolf (Svitalka, 1976 in Diprose en Benson 1984)
die de celmembranen beschadigt in een klein gebied waar de vonk doorslaat (6 mm radius en 15 bar,
frontsnelheid 5000 m/s bij een ontlading van 30 kV en 1 J, berekend door Vasilenko en Salako 1971 in
Diprose en Benson 1984).
Bij vonk-ontlading ontstaan korte pulsen (1-3 :s) van hoge spanning (25-60 kV) tussen twee elektrodes aan weerszijden van een plant, of tussen een elektrode vlak boven een plant (1-2 cm). In de
elektroden wordt vrij veel energie opgeslagen (b.v. voor 0.1 :F bij 50 kV: E= 125 J), die vrijkomt als
een plant het elektrisch veld verstoort (zelf-triggering) of als de overslagspanning wordt overschreden.
De overslagspanning is afhankelijk van de afstand tussen plant en elektrode(n) en de vorm van
elektrode(n). Diprose en Benson (1984) beschrijven ook een circuit waarmee de vonk actief getriggerd
kan worden door een plantherkenningssysteem. Hoewel de planten in een rechte, smalle strook
moeten staan zou deze methode geschikt kunnen zijn voor een snelle onkruidbestrijding in de rij
omdat een triggerfrequentie van 3000 Hz haalbaar is. De aparatuur is niet zwaar maar kan wel duur
zijn omdat elke rij een eigen hoogspanning-circuit, een capaciteit voor energieopslag en eventueel een
trigger-systeem vergt. Het is essentieel om onderdelen en bekabeling zeer goed te isoleren, zonder dat
de isolatie onwerkzaam kan worden door vocht of vuil. Vooral bij vonkontlading-apparatuur moet de
installatie zorgvuldig worden ontladen zodra mensen in de buurt kunnen komen.

Bij de contactmethode ontstaat gedurende de tijd dat de plant de elektrode raakt een sterke stroom.
Hoewel de gebruikte spanning lager is, vergt deze methode veel meer energie dan vonkontlading
Hierdoor is de apparatuur zwaarder en groter (vaak >1000 kg). De stroom uit de geladen elektrode (23 A r.m.s.) komt via de grond en een metalen wiel weer terug bij de trekker. Een grote afstand tussen
elektrode en aarding leidt tot aanzienlijke spanningsverliezen. Daarom wordt ook wel een systeem met
twee tegengesteld geladen elektroden gebruikt, waarbij beiden dezelfde plant raken of waarbij de
stroom door de ene plant naar de grond loopt en door de andere plant weer terug loopt naar de
machine.
Diprose et al (1985 in Diprose en Benson 1984) ontwikkelde apparatuur (9-17 kV, 54 kW, 12 rijen) voor de
bestrijding van onkruidbieten en ander onkruid dat boven het (bieten)gewas uitsteekt. Bij een lichte tot
matige bezetting met onkruidbieten werd een capaciteit van 2.4 ha/u gehaald en een dieselverbruik
tussen 4 en 10 l/ha. Het doden door middel van electrische ontlading vergt minder energie dan
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afbranden (Kaufmann en Schaffner 1982, Vigneault et al 1990 in Ascard 1995a). Ondanks de veelzijdige
inzetbaarheid en lage variabele kosten kan de electrische apparatuur pas op grotere oppervlakken
(vanaf 900 ha/j) concurreren met herbicidestrijkers en -rollers, vanwege de hoge aanschafkosten
(Kaufmann en Schaffner 1982 in Diprose en Benson 1984). Voordelen zijn de inzetbaarheid bij wind of lichte
motregen, geen residuen en gewasschade door druppels herbiciden of overdracht van herbiciden door
bladcontact. In erg droge gewassen is een electrische bestrijding echter brandgevaarlijk.
In het vergelijkend onderzoek van Diprose et al (1985 in Diprose en Benson 1984) werden 40% van de
onkruiden gedood, terwijl een herbicidestrijker en een maaier resp. 60% en 0% bestreden. In alle
gevallen werd de levensvatbare hoeveelheid zaad met minstens 90% gereduceerd. Het door Wilson
en Anderson (1981 in Diprose en Benson 1984) gebruikte Electric Discharge System van Lasco Inc.
behaalde na 3 bewerkingen in suikerbieten 69% bestrijding van Kochia scoparia, 50% van papegaaienkruid (Amaranthus retroflexus) en 37% bij melganzevoet (Chenopodium album).
De mate waarin wortels worden beschadigd hangt af van hun grootte en vorm, de grondsoort en de
vochttoestand. Naarmate grond droger is neemt de geleidbaarheid af en verlaat de electrische stroom
pas later de plant, waardoor de mate en diepte van beschadiging toenemen. Bij toepassing op stenen
rond spoorrails kan aanzienlijke wortelschade optreden (Dykes 1980 in Diprose en Benson 1984). Soorten
met een wijdvertakt wortelsysteem zoals kweek (Agropyron repens) worden doorgaans slecht bestreden.
Tijdens de stroomschok en kort daarna wordt de vloeibare celinhoud verhit en scheuren de celwanden
(Dykes 1980 in Diprose en Benson 1984). Daardoor geeft de plant veel stoom af, valt de celturgor weg en
bezwijkt de plant onder z’n eigen gewicht. Na twee dagen is de stengel uitgedroogd en na een week is
de plant helemaal verschrompeld (Martens en Vigoureux 1983 in Diprose en Benson 1984). Hoewel het
enkele seconden duurt voordat een plant breekt heeft een kortere contacttijd vaak doding tot gevolg.
De contacttijd wordt bepaald door de lengte van de plant en de hoogte van de elektrode. De haalbare
rijsnelheid is ongeveer proportioneel met het kwadraat van de spanning. Om één 1-1.5 m hoge plant
maximaal te beschadigen bij 8.4 kV is gedurende 3.3 sec. 70 kJ nodig (21 kW, met een piek van 36
kW)(Diprose et al 1980 in Diprose en Benson 1984). De benodigde energie hangt sterk af van de soort,
grootte en leeftijd (houterigheid, electrische weerstand).

5.7 Laser en gefocusseerd licht
In de jaren 70 onderzochten werktuigkundigen van het Amerikaanse leger het gebruik van laserstraling
voor het bestrijden van onkruid in watergangen. Hun prototype CO2-N2-He laser met 10.6 :m golflengte had een stationaire bolle spiegel (Long en Smith 1975 abstract gelezen). Na een bestraling met een
energiedichtheid van 100 J/cm2 werd Lemna minor binnen 3 weken gedood. Bij 10 J/cm2 werd de
voortplanting verhinderd en bij 1 J/cm2 werd de groei niet beïnvloed (Couch en Gangstad 1974a abstract
2
gelezen). De groei van waterhyacint (Eichhornia crassipes) werd reeds geremd bij 1 J/cm , terwijl 4
J/cm2 de fotosynthese in behandeld bladweefsel halveerde (Couch en Gangstad 1974b abstract gelezen).
Omdat de bolle spiegel de straling onregelmatig over het oppervlak verdeelde, is later een platte
bewegende spiegel gebruikt, waarbij een dunne straal het oppervlak aftast (Long en Smith 1975 abstract
2
gelezen). Met deze laser werd 0.2-100 J/cm stralingsenergie toegediend op plots van 4x4 m.
Een meer gedetailleerde literatuurstudie lijkt nuttig omdat de resultaten van dit onderzoek moeilijk
interpreteerbaar zijn zonder gegevens over o.a. de energiedichtheid en richting van de straal.
In recente experimenten met een 10 W CO2 laser was een energiedichtheid van 262 J/cm2 weefsel
voldoende om transportweefsel van wilde haver (Avena fatua) en rogge (Secale cereale) te blokkeren.
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Zo’n 10 W laser met 6 mm straaldiameter kan 1.1 mm dikke stengels in 1.73 sec. afsnijden, hetgeen
overeen komt met 17.3 J laser-energie per stengel (Bayramian et al 1992). Als de effectieve reikwijdte
van de straal 10 meter zou zijn en de efficiëntie van de laser 15%, zou zo’n bewerking 1.05 GJ/ha
vergen. Dat is ongeveer de helft van een afvlam-behandeling met een gemiddelde dosis van 45 kg
LPG/ha. Sanwald (1977 abstract gelezen) en Sanwald en Koch (1979 abstract gelezen) bespreken de
potenties van warmtestraling en laserstraling voor onkruidbestrijding en bevelen verder onderzoek
naar het gebruik van lasers aan.
Johnson et al (1989 abstract gelezen) bestreden Amaranthus retroflexus, Kochia scoparia en Setaria
viridis met gefocusseerde zonnestraling. De hiervoor gebruikte lineaire Fresnel-lens (74 cm brandpunt
afstand, l x b = 152 x 91 cm) concentreerde het zonlicht in een 152 cm lange streep van 1 cm breed.
Op droge grond werden kiemplanten van Amaranthus retroflexus voor 100% bestreden bij een blootstellingstijd van 1 sec., terwijl 89% van de planten met 10 bladeren in 10 sec. werd bestreden. Het
bestrijdend effect bij natte grond en op Setaria viridis was geringer.
Dezelfde lens werd gebruikt voor het doden van op de grond liggende zaden van 10 onkruidsoorten
(Johnson et al 1990 abstract gelezen). Na 20 seconden blootstelling bleken zaden van Kochia scoparia,
Setaria viridis, melganzevoet (Chenopodium album), Portulaca oleracea en Polygunum convulvus voor
100% te zijn bestreden. Voor praktische toepassingen zouden grotere of meerdere lenzen kunnen
worden gebruikt.

5.8 Afdekken
In onder andere de bloembollenteelt op bedden wordt wel vaker stro gebruikt, mede vanwege de
onkruid onderdrukkende werking. Graanopslag en de grote benodigde hoeveelheden beperken de
toepassing tot enkele intensieve teelten waar relatief weinig alternatieve bestrijdingsmethoden beschikbaar zijn.
Het afdekken van onkruid met zwarte plasticfolie of plantdoek is uitgebreid onderzocht (Whitcomb
1979, Ashworth en Harrison 1983, Robinson 1988, Derr en Appleton 1989, Ricotta en Masiunas 1991
in Calkins et al 1996) en wordt succesvol toegepast bij groententeelt in de vollegrond, waarbij
opgekweekte planten in openingen worden gezet. In de aspergeteelt wordt folie gebruikt om de
bodemtemperatuur te verhogen, maar ook vanwege de onkruid onderdrukkende werking. In de
potplantenteelt en bij substraatteelt in kassen wordt de grond zodanig bedekt dat onkruidgroei niet
voorkomt.
Krantenpapier (vellen of snippers) wordt met wisselend succes toegepast in de groenteteelt (Carter en
Johnson 1988, Munn 1992), aardbeien (Boyce and Heleba 1991), soja (Munn 1992) en meerjarige
planten (Wooton en Helms 1981, Pellett en Heleba 1995)(referenties in Calkins et al 1996). Tegenover het
goede onkruidonderdrukkend vermogen van een 4 vellen dikke laag staat het nadeel dat het papier
niet blijft liggen, vooral bij droog en winderig weer (Calkins et al 1996).
Direct na het planten aangebrachte snippers van hout en rubberen banden met een laagdikte van 1015 resp. 8-10 cm hebben een goede onkruid onderdrukkende werking (99% resp. 70%, Calkins et al
1996). Houtsnippers verlaagden de bodemtemperatuur en vertraagden de groei van meerjarige
planten. Bandensnippers hadden het tegenovergestelde effect, zodat warmte minnende soorten in
grotere aantallen voorkwamen (Calkins et al 1996).
IMAG-DLO heeft een oriënterend experiment gedaan met afbreekbare papiercellulose, dat in vloeibare
vorm werd aangebracht op verdichte vlakke geulen van 12.5 cm breed, in een dosering van 4800 en
9600 kg meel + 96 ton water per ha bedekt oppervlak (van Zuydam pers. med. 1997). Na een week
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sterk drogend weer krulde het ingedroogde materiaal omhoog en ontstonden scheuren, waardoor het
ingezaaide onkruid nauwelijks geremd werd. De grote hoeveelheid toegediend water stimuleerde zelfs
de opkomst van onkruiden. De hechting van de ingedroogde pulp aan de grond was zeer matig en na
twee weken was de pulplaag volledig verstoord door hazen en fazanten.

5.9 Solarisatie
In mediterrane en tropische landen kan door middel van folie de bodemtemperatuur zodanig worden
verhoogd dat onkruiden en bodemorganismen worden bestreden. Hierbij wordt vochtige grond afgedekt met transparant plastic dat licht doorlaat en warmtestraling isoleert. Hierdoor is de temperatuur
overdag 4°- 19°C hoger dan bij onbedekte grond. Afhankelijk van de stralingsintensiteit, weersomstandigheden, het te doden organisme en de gewenste werkingsdiepte (max 20 cm) is de benodigde
periode 1 tot 8 weken (Braun et al 1986). Eenjarige onkruiden, vooral grassen, worden goed bestreden
doordat secundaire kiemrust wordt geïnduceerd of door sterfte van opkomende kiemplanten (Horowitz
et al 1983 in Braun et al 1986). Volgens Egley (1983 in Braun et al 1986) kunnen alleen zaden worden gedood
die niet in kiemrust zijn. Daardoor zijn zaden met een harde zaadhuid en op grotere diepte kiemende
grote zaden zoals zwarte nachtschade (Solanum nigrum) en hanepoot (Echinochloa crus-galli) minder
gevoelig dan grassen. De resultaten bij meerjarige onkruiden zijn variabel. Soorten met vegetatieve
organen in diepere lagen zoals Cyperus rotundus overleven, terwijl soorten met oppervlakkige wortels
en rhizomen zoals Sorghum halepense gedeeltelijk worden bestreden (Braun et al 1986).
Omdat het effect zelfs in Zuid Duitsland slechts voor enkele onkruiden een bevredigend effect had, lijkt
deze methode voor Nederlandse omstandigheden niet relevant.

5.10 Discussie
De fundamentele systeemanalytische aanpak met thermodynamische modellen van Bertram (1996)
heeft nieuwe mogelijkheden aangereikt waarmee zowel het gasgebruik, rijsnelheid en de selectiviteit
aanzienlijk kunnen worden verbeterd. Het concept van de Low Temperature Weeder en het vergroten
van de warmtestroomdichtheid d.m.v. condensatie bij een hogere vochtigheid van de hete lucht
vormen daarvan belangrijke voorbeelden. Hoewel de modelmatige aanpak haar beperkingen heeft is
het een waardevol basisgereedschap voor het verder verbeteren van machines en het inzichtelijk
maken van factoren die warmte-overdracht beïnvloeden.
Gestandaardiseerde omstandigheden van plant en bodem, temperatuurmetingen boven het grondoppervlak en het gebruik van dosis-respons modellen vergroten de vergelijkbaarheid en nauwkeurigheid
van onderzoeksresultaten. Door het bepalen van dosis-respons relaties onder geconditioneerde
omstandigheden kan de invloed van plant- en bodemparameters inzichtelijker worden, waardoor
verfijnde modellering van de processen in figuur 5.1 dichterbij komt. Het verrichten van adequate
metingen (b.v. temperaturen in een plant of in een dynamische vlam) is om verschillende redenen
(Ascard 1995a) erg moeilijk.
Het is de vraag in hoeverre verfijnde dosis-respons curven en gedetailleerde metingen aan de
temperatuursverdeling bijdragen aan het verder verbeteren van de structurele zwaktepunten van
thermische bestrijdingsmethoden. Het is ook de vraag in hoeverre kwantitatieve mechanistische
modellen meerwaarde bieden ten opzichte van kwalitatief inzicht en logisch redeneren. Als bijvoorbeeld de relatieve ongevoeligheid van planten met beschermde (dieper liggende) groeipunten op de
grond erg bepalend is voor de dosering, is het verbeteren van warmte-overdracht naar dit punt een
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kernpunt. Het kwantitatief modelleren van lucht- en warmtestromen bij ruwe, variabele oppervlakken
met obstakels (planten) erop, zou het zoeken naar praktische mogelijkheden om de grenslaag te
verkleinen en een hogere temperatuur op die plaats te bereiken kunnen ondersteunen. Vooral nu
onderzoek aan thermische bestrijdingsmethoden een fundamenteler karakter krijgt, lijkt het nuttig om
de probleemgerichte benaderingswijze van “engineers” en een kennisgerichte disciplinaire benadering
(fysica, plant fysiologie) te combineren. Hierbij zijn de volgende onderwerpen van belang:
1 Op basis van thermodynamische berekeningen verwacht Bertram (1996) een belangrijke invloed
van luchtvochtigheid op de selectiviteit en effectiviteit van branders van het Low Temperature
Weeder concept. Een prototype wordt nu getest (Meyer et al 1994). Ook als het prototype naar
verwachting werkt, is experimentele toetsing van het model van belang. Daarvoor moeten nog een
aantal meettechnische problemen worden opgelost, zoals het standaardiseren en meten van een
dynamische luchtvochtigheid (Bertram 1996).
2 Het economisch optimaliseren van het branderontwerp is nuttig omdat energiebesparende en
capaciteitsverhogende maatregelen een (toch al dure) brander nog duurder maken. Variabele
(arbeid, brandstof) en vaste (aanschaf, reparatie) kosten moeten worden afgewogen afhankelijk
van het mogelijke jaarlijks behandelde areaal (Bertram 1996).
3 Bij verhitting door een hete luchtstroom ontstaat vaak een grenslaag (1-2 cm) vlakbij het oppervlak,
waarin de temperatuur veel minder stijgt. In deze zone bevinden zich de kleine onkruiden en
moeilijk beschadigbare groeipunten. Het onderzoeken van mogelijkheden om die grenslaag te
verkleinen lijkt de moeite waard. Men denke aan het gebruik van stoom, langere verhittingstijd, een
vlak zaaibed en ruggenteelt.
4 Hoewel het gebruik van convectieve warmteoverdracht het meest is onderzocht, verdienen technieken die een grote energiestroomdichtheid nabij het oppervlak kunnen realiseren meer aandacht.
Vooral de efficiëntie van de stralingsproduktie (b.v. infrarood, magnetron, gefocusseerde warmtestraling) en de overdracht van straling op planten dient nader te worden onderzocht. Met name het
verminderen van warmteverliezen aan de lucht en aan de ruimte naast het te bewerken gebied
biedt perspectief.
5 Behalve selectieve technieken (die de hele rij-zone verhitten), zouden ook niet-selectieve technieken (die alleen de te doden planten verhitten) verder onderzocht kunnen worden. Men denke
daarbij aan vonkontlading (Diprose en Benson 1984) of lasers.
6 Een alternatief voor het bepalen van de optimale dosis op basis van dosis-respons experimenten is
het direct na verhitting meetbaar maken van de mate van plantbeschadiging. Met name een
methode om de schade aan verborgen groeipunten direct zichtbaar te maken zou erg welkom zijn.
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6 Preventieve onkruidbestrijding
In dit rapport ligt de nadruk op curatieve bestrijdingstechnieken die worden ingezet na het zaaien,
poten of planten van gewassen. De meeste in dit hoofdstuk besproken methoden zijn vooral toepasbaar buiten de gewasverzorgingsfase en worden slechts kort behandeld. Deze blijven buiten beschouwing bij de beoordeling en vergelijking van technieken in hoofdstuk 7. Ze hebben echter een belangrijke functie bij het verlagen van de noodzaak voor gerichte curatieve bestrijding en de daarmee
verbonden kosten en neveneffecten. Over het algemeen worden preventieve methoden onderbelicht.
Ze verdienen meer aandacht bij het opnieuw ontwikkelen van teeltsystemen die moeten voldoen aan
veranderde doelstellingen.

6.1 Zaaibedbereiding
Bij zaaibedbereiding en mechanische bestrijding wordt de toplaag van de grond verstoord, waardoor
de temperatuur- en vochthuishouding verandert, licht toetreedt en eventuele kluiten of slempkorsten
worden verkruimeld. Deze verstoring en de daarop volgende weersomstandigheden beïnvloeden de
kieming en opkomst van onkruidzaden.
In experimenten van Vangessel (1995) op clay loam in Colorado (36% zand, 32% silt, 32% klei) werd
de opkomst van onkruid aanzienlijk vertraagd (9 dagen na maïs-opkomst, 21 dagen na zaai) doordat
gezaaid werd bij een uitgedroogde toplaag (2.5 cm dik), terwijl in de 24 dagen daarna geen regen viel.
Een regenbui van 50 mm in 45 min. veroorzaakte ernstige korstvorming, die verdere onkruidopkomst
verhinderde en enige bestrijding van kiemplanten veroorzaakte.
Bij de “vals zaaibed” techniek wordt het zaaibed 10-14 dagen voor de zaai gemaakt, met het doel de
onkruidkieming in de toplaag te stimuleren. Als deze onkruiden door een volgende bewerking grotendeels worden bestreden, blijft het gewas langer schoon. Zonder irrigatie zijn de resultaten niet consistent omdat een lage temperatuur en laag bodemvochtgehalte de kieming kunnen beperken (Bond en
Baker 1990 in Rasmussen en Ascard 1995). Uitstel van de zaai zou zelfs de onkruiddruk kunnen vergroten
(Amann et al 1992 in Rasmussen en Ascard 1995) en opbrengst verlagen, door een korter groeiseizoen of te droog zaaibed tijdens de zaai. Om deze methode toepasbaar te maken is meer kennis
over kieming en ontwikkeling van onkruiden nodig (Rasmussen en Ascard 1995).
Door grondbewerkingen ‘s nachts of met een lichtdichte afscherming op het werktuig uit te voeren kan
de opkomst met 15-60% worden beperkt (Jensen 1992, Ascard 1993 in Rasmussen en Ascard 1995,
Jensen 1996). Tijdens de grondverstoring worden onkruidzaden blootgesteld aan een korte lichtimpuls,
die de kieming kan stimuleren. Hoewel afdekking van het werktuig of nachtelijke bewerking bij een
aantal experimenten belangrijke reducties heeft opgeleverd, lopen resultaten uiteen.

6.2 Meerjarige onkruiden
Over het algemeen worden meerjarige onkruiden tijdens de gewasverzorgingsfase slecht bestreden
door thermische en mechanische technieken. Diepere grondbewerkingen buiten de gewasverzorgingsfase (ploegen, stoppelbewerking) spelen een grote rol in de bestrijding van meerjarige onkruiden,
omdat ze de rhizomen en wortelstelsels tot op grotere diepte verstoren. De bestrijding berust op:
1 Uitputting of voorkomen van energieaccumulatie door verstikking, vraat, een specifieke ziektedruk
(bv. mycoherbiciden) en regelmatig maaien of schoffelen.
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2 Afsnijden, omhoog halen en laten uitdrogen van rhizomen door stoppelploegen, gevolgd door
herhaald cultivateren. In plaats van cultivateren kan men ook in één werkgang rhizomen aan het
oppervlak brengen met de “Kvik op” (figuur 6.1, Due Tringköbing, Denemarken)(Dierauer en
Stöppler-Zimmer 1994). Dit apparaat bestaat uit een aangedreven rotor met lange pennen, die in
droge en vochtige grond resp. 75% en 93% van de kweek-rhizomen aan het oppervlak kon
brengen. Om een maximaal sorterend effect te bereiken dienen de rhizomen zo min mogelijk te
worden verkleind. Verkleining kan tevens tot populatieuitbreiding leiden omdat de energievoorraad
in kleine stukjes (ca. 3 cm) vaak nog voldoende is voor een hernieuwde vestiging.

Figuur 6.1 Prototype van de “Kvik op” voor kweekbestrijding (firma-foto in Dierauer en Stöppler-Zimmer 1994).
Figure 6.1 Prototype of the “Kvik op”, a machine for couchgrass control.

3 Diep begraven van sterk verkleinde rhizomen, zodanig dat de energievoorraad ontoereikend is om
het oppervlak te bereiken. Tevens zou de bestrijding (chemisch en mechanisch) kunnen worden
uitgevoerd op het moment dat de energievoorraad in de verkleinde rhizomen minimaal is.
4 Aanpassing van de bodemstructuur via het grondbewerkings- en berijdingssysteem. Kweek
(Agropyron repens) en akkerdistel (Cirsium arvense) komen vooral voor op verdichte, vochthoudende grond, maar ook wel op lossere grond. Akkerdistel komt nauwelijks voor op lichte droge
zandgrond en heeft de voorkeur voor voedselrijke zavel- en kleigronden (Dierauer en StöpplerZimmer 1994). Het is niet duidelijk of het bestrijdend effect van grondbewerking berust op regelmatige verstoring (punt 1, 2, 3) of het losmakend effect. Het verloop van bodemtoestand (dichtheid,
vochtgehalte, temperatuur?) met de diepte zou de plaats, vitaliteit en bestrijdbaarheid van rhizomen
kunnen beïnvloeden. Wortelstokken van akkerdistel bevinden zich boven verdichte lagen (bv.
ploegzool) (Dierauer en Stöppler-Zimmer 1994). De rhizomen van kweek bevinden zich op lichte
grond tussen 9 en 12 cm diepte en bij zware grond op 6 tot 8 cm diepte (Ammon et al 1985 in
Dierauer en Stöppler-Zimmer 1994). Grondbewerking en berijding zou mogelijk strategisch kunnen
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worden gebruikt voor het aanleggen van groei remmende bodemcondities of het beter bestrijdbaar
maken van rhizomen.
Rasmussen en Ascard (1995) stellen dat onder Scandinavische omstandigheden problemen ontstaan
met meerjarige onkruiden als er niet geploegd zou worden, terwijl de stoppelbewerking een grotere
betekenis krijgt. Doordat biologische boeren afzien van herbicidegebruik kunnen ze ook geen energiebesparende niet-kerende grondbewerking toepassen (Rasmussen en Ascard 1995). Als men tegelijkertijd streeft naar minder intensieve grondbewerkingssystemen en vervanging van herbiciden door
thermische en mechanische technieken, worden dus hogere eisen gesteld aan de effectiviteit van
afzonderlijke grondbewerkingen. Daarnaast is het de vraag hoe het streven naar minder grondbewerking en het in stand houden van gewasresiduen op het oppervlak in balans kan worden gebracht met
herbicidevermindering (Buhler 1996).
Onderzoek naar niet-chemische bestrijding van meerjarige onkruiden kent drie hoofdrichtingen:
1 Ecologie van de soorten door monitoring onder verschillende voorkomende omstandigheden in het
veld, bij verschillende grondbewerkingssystemen, bemestingsniveau’s, maairegimes, etc.
2 Biologie en fysiologie. Groei, watergebruik, assimilatenverdeling, dominantie, “dormancy”, etc.
3 Effecten van kunstmatig aangelegde beschadigingen onder min of meer geconditioneerde omstandigheden: bevriezen, verkleinen, begraven, uitdrogen, etc.
Het gericht ontwerpen van machines en bewerkingssystemen die de gewenste beschadiging, verplaatsing en bodemcondities realiseren, zou een vierde hoofdrichting kunnen zijn. Hoewel dit min of meer al
in grondbewerkingsonderzoek ligt opgesloten, gaat men hierbij meestal uit van bestaande machines
en systemen, die men vervolgens vergelijkt. Voor zover bij de auteur bekend zijn er geen stappen
ondernomen met een ontwerpgerichte benadering. Hoewel in de context van dit verslag de problematiek van de meerjarige onkruiden niet verder kon worden uitgewerkt, lijkt nadere bestudering van de
literatuur waardevol.

6.3 Onkruidzaad
Onkruidbestrijding vindt meestal vroeg in het groeiseizoen plaats omdat:
1. Onkruiden beter bestrijdbaar zijn in een jong stadium
2. De concurrentiepositie van het gewas vooral wordt bepaald tijdens de begingroei
3. Men niet door volgroeide gewassen kan of wil rijden
4. Laat gekiemde of ontsnapte onkruiden weinig opbrengstderving tot gevolg hebben.
Die laat kiemende en ontsnapte onkruiden zijn echter grotendeels verantwoordelijk voor de aanvoer
van nieuw zaad, dat voor een deel in de volgende jaren weer opkomt. Simulaties van de populatiedynamiek over meerdere jaren geven aan dat het constant houden van de onkruidzaadhoeveelheid
over meerdere jaren hogere eisen stelt aan de bestrijding dan het optimaliseren van de financiële
opbrengst in het betreffende jaar (Wallinga 1995). Boven het gewas uitstekende onkruiden (b.v. in
bieten) en laat kiemende onkruiden in afstervende gewassen (b.v. aardappelen) kunnen aanzienlijke
hoeveelheden zaad produceren. Er zijn een aantal mogelijkheden om toename van de onkruidzaadvoorraad te remmen:
1 Zorgen dat geen levensvatbaar zaad geproduceerd wordt, door te verhinderen dat onkruiden het
reproduktiestadium bereiken. Men denke aan het vroegtijdig doodspuiten van een openvallend
aardappelgewas en daarna zo snel mogelijk oogsten (Schotveld en Kloen 1996), of het oogsten van
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erwten voordat zwarte nachtschade (Solanum nigrum) giftige zaden kan ontwikkelen (M. Kroonen
pers. med. 1997). Men zou ook het onkruidonderdrukkend vermogen van het gewas in stand
kunnen houden met een late stikstofgift, maar dit is waarschijnlijk strijdig met de nagestreefde
beperking van stikstofverliezen en kunstmestgebruik. Misschien bestaan in enkele gewassen nog
mogelijkheden om laat kiemende onkruiden te bestrijden of remmen als gewassen ongebruikelijk
groot zijn (b.v. schoffelen met portaaltrekkers in maïs?).
2 Het verzamelen van zaad voordat het op de grond valt. Men denke aan speciale voorzieningen in
maaidorsers of het afmaaien en verzamelen van grote onkruiden die tussen rijen staan of boven
het gewas uitsteken. Het vroegtijdig afmaaien van zaadvormend onkruid in bieten kan echter leiden
tot vertakking, waardoor alsnog zaad geproduceerd wordt (Diprose en Benson 1984).
3 Het verzamelen van zaad dat op de grond gevallen is. Met een experimentele cycloonzuiger met 2
kW luchtvermogen verzamelde Kahrs (1996) 80% en meer van de aanwezige onkruidzaden uit een
graanstoppel, bij een rijsnelheid tot 5 km/u. Hierbij werd doorgaans 2 ton grond per ha opgenomen,
maar onder ongunstige omstandigheden liep dit op tot 8 t/ha.
4 Het verminderen van de levensvatbaarheid of stimuleren van kieming van zaden na de oogst,
waarbij tevens overgebleven onkruiden worden bestreden. Dit is een belangrijk oogmerk van
stoppelbewerkingen. Wacker (1989 abstract gelezen) bespreekt o.a. de toepasbaarheid van mechanische en chemische technieken om kiemrust te breken en het gebruik van magnetron en microorganismen om de levensvatbaarheid van zaden te verminderen.
5 Zorgen dat het onkruidzaad lang op een bepaalde diepte blijft waar de afbraaksnelheid groot is, of
waarbij geen succesvolle opkomst kan plaatsvinden. Rasmussen en Ascard (1995) beschrijven een
2-jarig teeltsysteem waarbij in het eerste jaar een onkruidvrije strook tussen (graan)gewasstroken
regelmatig wordt bewerkt om de zaadbank in de bovenste 5 cm uit te putten. Het volgend jaar wordt
in deze strook een rijgewas gezaaid. Door verspreiding van onkruidzaad te voorkomen en niet te
ploegen was de onkruiddruk in het tweede jaar 60% lager dan bij een systeem waarbij jaarlijks
geploegd wordt. Bij meerjarige teelt op semi-permanente ruggen wordt bij het zaaien van het
volgende gewas op de top van de ruggen een dun laagje grond met gewasresiduen, onkruiden en
onkruidzaden opzij geschoven, zodat het gewas begint met een “schone lei”. Deze voorbeelden
geven aan dat de mogelijkheden van ploegen en andere grondbewerkingen om de overlevingsconditie en positie van onkruidzaad te beïnvloeden in de gangbare teeltsystemen nog niet volledig
zijn benut.
Het bestrijden van onkruiden in het vermeerderings- en overblijvend stadium (zie tabel 3.1) krijgt veel
minder aandacht dan bestrijding van kiemende, opkomende en kleine onkruiden. Dit is ten onrechte,
vooral naarmate de effectiviteit van curatieve bewerkingen lager of onzekerder wordt. Onkruidecologische kennis speelt een belangrijke rol bij het opnieuw ontwerpen van bestrijdingssystemen en kan
interessante manipulatiemogelijkheden aan het licht brengen, die door grondbewerkingsdeskundigen
en landbouwtechnici tot implementatie gebracht kunnen worden.

6.4 Integrale inzet van diverse technieken
Eco-boeren moeten hun eigen bestrijdingssysteem ontwikkelen dat bestaat uit een combinatie van
preventieve, curatieve en teeltechnische maatregelen. Daarvoor moet complexe, vaak vage informatie
over bestrijdingstechnieken en onkruidecologie worden vertaald naar een praktische toepassing
(Rasmussen en Ascard 1995). Het ontwikkelen van beslissingsondersteunende systemen is dan ook
een grote uitdaging voor toekomstig onderzoek. Bio-economische modellen kunnen boeren helpen bij
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het selecteren van de meest economische bestrijdingsmaatregel, gebaseerd op onkruidbiologie en
economie (b.v. King et al 1986, Swinton en King 1994 in Vangessel et al 1995).
Vergroting van de haalbare directe effectiviteit en de werkbare tijd van afzonderlijke technieken kan
worden gebruikt voor het verkleinen van het aantal bewerkingen of het beperken van de risico’s. De
keuze tussen minder bewerkingen en kleinere risico’s is een optimalisatievraagstuk. Hierbij spelen het
risicogedrag van de agrariër, de voorspelbaarheid van het bestrijdend effect en de praktische uitvoerbaarheid een rol. Een modelmatige benadering zoals die van Vleeshouwers en Streibig (1986) in
combinatie met meervoudige doel programmering biedt waarschijnlijk mogelijkheden om de invloed
van deze factoren te analyseren en de volgende vragen te beantwoorden:
<

In welke mate zijn de voorspelbaarheid van het bestrijdingseffect, de maximaal haalbare effectiviteit
en de werkbare tijd beperkend voor het verkleinen van het aantal bewerkingen?

<

In welke mate kan het aantal bewerkingen worden beperkt als men volledige informatie zou hebben
(bijvoorbeeld weersomstandigheden), waarmee men nauwkeurige voorspellingen zou kunnen
doen? Veranderen operationele beslissingen in belangrijke mate door verbeterde kennis?

<

Door welke onzekerheid zijn beslissingen suboptimaal? Onzekerheid van de weervoorspelling, van
het plantgedrag na bewerking, of onzekerheid van de haalbare effectiviteit?

Diversicatie is een fundamentele randvoorwaarde voor duurzame onkruidbeheersing (Liebmann en
Gallandt 1997 in Jordan en Jannink 1997), omdat onkruiden zich na verloop van tijd aanpassen aan de
gebruikte technieken en omdat selectie plaatsvindt. Een veelzijdig bestrijdingssysteem is kostbaarder
omdat meerdere technieken (machines) beschikbaar moeten zijn, terwijl het bestrijdingseffect niet
altijd op de goedkoopste wijze wordt gerealiseerd. Het is daarom de vraag hoeveel diversificatie nodig
is en in welk stadium moet worden gediversificeerd (hoe lang voordat een soort een probleemonkruid
is geworden) (Jordan en Jannink 1997).
Het moeilijkst bestrijdbare onkruid bepaalt de benodigde mate van bestrijding (aantal bewerkingen of
toegepaste technieken). Daarom is het beoordelen van die bestrijdbaarheid van de voorkomende
onkruiden in systeemverband een belangrijk beoordelingscriterium bij het verbeteren van het systeem
en bij het beoordeelbaar maken van de herbicide-afhankelijkheid. In de “bestrijdbaarheid “ zit onder
andere de gevoeligheid van onkruiden voor afzonderlijke bestrijdingstechnieken verdisconteerd.
Er is veel kwalitatieve informatie beschikbaar over de gevoeligheid van bepaalde onkruiden voor
bepaalde technieken en probleemonkruiden die bij bepaalde systemen onder bepaalde omstandigheden ontstaan (o.a. Rasmussen en Ascard 1995, Schotveld en Kloen 1996). Deze kwalitatieve
informatie en praktisch vakmanschap vormen vaak de basis voor verbeteringen. Het is een uitdaging
om ook de in kwantitatieve modellen vervatte kennis op proces-niveau te benutten (b.v. over concurrentie, populatiedynamiek, kieming en opkomst). Wat betreft bestrijdingstechnieken (in brede zin) kan
het kwantificeren van het haalbare bestrijdingseffect bij diverse omstandigheden een basis zijn voor
bio-economische modellen en een systematischer aanpak van vragen zoals:
<

Wat is het belang van preventieve maatregelen zoals de vermindering van onkruiddruk buiten de
gewasfase om en de verzwakking van concurrentiepositie van onkruid in het gewas? (van der
Weide en Wijnands 1993a)

<

In welke mate moeten de verschillende onkruiden in verschillende gewassen onderdrukt worden
om geen problemen in bouwplanverband te krijgen? (van der Weide en Wijnands 1993a).
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<

Kunnen de systemen economischer en bedrijfszekerder gemaakt worden door een verdere integratie van technieken en reductie van het aantal werkgangen? (combinaties van laag gedoseerde
bespuitingen, (preventieve) teeltmaatregelen en mechanische bestrijding, optimale inzet)(van der
Weide en Wijnands 1993a).
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7 Beoordeling en vergelijking van technieken
In hoofdstuk 4 en 5 zijn sterke en zwakke punten per onkruidbestrijdingstechniek besproken. In dit
hoofdstuk worden technieken vergeleken per afzonderlijk criterium. Deze criteria zijn ingedeeld in vijf
groepen: capaciteit, kosten, effectiviteit, inzetbaarheid + risico’s en neveneffecten. Vervolgens worden
de meest veelbelovende technieken voor onkruidbestrijding in en tussen de rijen geselecteerd.
Een “totaalbeoordeling” van machines zou alleen mogelijk zijn als men de verhouding in belangrijkheid
van de criteria zou kennen en de “score” per criterium nauwkeurig kon inschatten op een heldere
schaalverdeling. Omdat de belangrijkheid en de scores per criterium afhankelijk zijn van de omstandigheden, gebruiker en machineconstructie, heeft een algemene vergelijking weinig betekenis. Verder
moeten sommige aspecten (b.v. kosten, effectiviteit, inzetbaarheid) op het niveau van het bestrijdingssysteem als geheel worden beoordeeld. Bovendien worden nadelige neveneffecten van een bepaalde
bewerking vaak met andere (teelt)maatregelen gecorrigeerd. Daarom worden in dit hoofdstuk alleen
afzonderlijke eigenschappen van technieken globaal vergeleken.

7.1 Beoordeling per criterium
Hoewel beoordeling van een bestrijdingssysteem als geheel uiteindelijk het meest relevant is, kunnen
ook onderdelen apart worden beoordeeld. Dit kan de curatieve bestrijding in een bepaald gewas
betreffen of een afzonderlijke behandeling met een bepaalde machine. De criteria worden mede
bepaald door het gekozen integratieniveau. Tabel 7.1 geeft per techniek en criterium een vergelijkende
classificatie in 5 trappen. Omwille van de overzichtelijkheid zijn niet alle in hoofdstuk 4 en 5 genoemde
machines in de vergelijking betrokken.

Capaciteit
De capaciteit van een machine wordt bepaald door haar werkbreedte en de haalbare werksnelheid.
Daarnaast zijn en perceelsgrootte- en vorm, afstanden tussen percelen, insteltijden en aan- en
afkoppeltijden van belang. Bij volvelds werkende machines is de werkbreedte niet gekoppeld aan het
aantal rijen van de zaaimachine, zodat de werkbreedte slechts wordt beperkt door de stabiliteit, prijs en
het gewicht. Onder andere hierdoor zijn eggen en ster-eggen in grote werkbreedtes verkrijgbaar (24 m
resp. 12 m) en maaiers niet. Bij een perceelsoppervlakte van 6 ha, rijsnelheid van 6 km/u en werkbreedte 12 m bedraagt de taaktijd voor eggen 0.32 u/ha (Balk-Spruit en Spigt 1995).
Bij werktuigen die in of tussen de rijen werken (schoffels, aanaarders) is de werkbreedte gekoppeld
aan de werkbreedte van de zaaimachine. Het nauwkeurig schoffelen van bieten met een 12 rijige
machine vergt 0.8 u/ha (bij 4 km/u, 6 ha perceelsgrootte. Balk-Spruit en Spigt 1995). Grotere werkbreedtes zijn haalbaar door gescheiden besturing van segmenten die in verschillende werkgangen van
de zaai- of pootmachine lopen (bv. Rumptstad aanaarder voor aardappelen). Bij een nauwkeurige
afstand van de zaai-werkgangen (bv. door GPS-gestuurde side-shift) of een grotere afstand van het
werkend element tot de gewasrij (bij aanaarder en strokenrolcultivator), zou de noodzaak voor afzonderlijke besturing kleiner zijn.
De haalbare werkbreedte is verder afhankelijk van de bodemaanpassing. Omdat de borstels van een
borstelwals op één as zijn gemonteerd in plaats van aan per rij onafhankelijke parallellogrammen
(zoals bij rijenfrees en schoffel), is een grote werkbreedte alleen mogelijk bij een zeer vlak zaaibed.
Hatzenbichler eggen met 24 m werkbreedte hebben een hydraulisch balanceersysteem dat zorgt voor
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een gelijkmatige belasting van de 16 afzonderlijke egvelden. Hierdoor is zelfs op heuvelig terrein een
gelijkmatige werkdiepte-instelling mogelijk. De werkbreedte van een machine met meerdere specifiek
in de rij werkende elementen wordt bepaald door de vereiste stabiliteit, nauwkeurigheid van besturing
en diepte-instelling en de prijs per rij. Lasers en hogedruk waterstralers zullen duurder zijn dan rugblazers of kopborstels en vergen bovendien een zeer nauwkeurige instelling.

Tabel 7.1

Kwalitatieve beoordeling van bestrijdingstechnieken (+ = gunstig, - = ongunstig)

Table 7.1

Qualitative comparison of weed control techniques (+ = favourable, - = unfavourable)

vaste kosten

variabele kosten

bestrijding eenjarigen

onkruidgrootte-gevoeligheid

bestrijding meerjarigen

oneffenheden overdwars

kluiterige of harde toplaag

gewasresten

bewerkbaarheidseis (vocht)

nodige besturingsprecisie

gevoeligheid instelling

gevaar bij deskundig gebruik

technische bedrijfszekerheid

afh. van weer na bewerking

intensiteit grondverstoring

uitstoot CO2

maaier
onkruidtrekker
hogedruk waterstraal
gestuurd mes
rijenfrees
borstelwals
kopborstel
rugblazer
ster-eg
rolcultivator
vingerwieder
schoffel
triltandcultivator
aanaarders
torsiewieder
eg
plasticfolie / plantdoek
cellulosepulp
gewasresten / stro
heet water
koolzuursneeuw
vloeibare stikstof
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Low Temp. Weeder
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magnetron
electrocutie-geleiding
electr. vonkoverslag
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De haalbare rijsnelheid wordt bepaald door de stabiliteit van het werktuig, bodemomstandigheden (b.v.
vlakheid, slempkorst), de besturingsnauwkeurigheid en het bewerkingseffect (b.v. snelheid-afhankelijke intensiteit van eggen en branden). Het maximale toerental van rijenfrezen en borstelwalsen is
begrensd, terwijl een bepaalde verhouding tussen toerental en rijsnelheid nodig is voor een goede
werking (b.v. haplengte van frezen, indringing van borstels in de grond). Daardoor is de rijsnelheid
beperkt tot ca. 4 km/u. Bij elektrokutie door geleiding is de onkruiddichtheid en de contacttijd tussen
plant en elektrode bepalend voor het bestrijdend effect. Een twaalf meter brede machine (9-17 kV, 54
kW) kan bij een lichte tot matige onkruidbieten-bezetting 2.4 ha suikerbieten per uur bewerken
(Diprose en Benson 1984).

Kosten
Kosten zijn afhankelijk van de aanschafprijs, mate van gebruik, levensduur, onderhoudskosten en het
verbruik van hulpstoffen (o.a. brandstof). Omdat een deel van de kosten arbeidskosten zijn, zijn de
variabele kosten gekoppeld aan de capaciteit en daardoor mede aan de vaste kosten (werkbreedte).
Afhankelijk van de bedrijfsoppervlakte en inzetbaarheid in meerdere gewassen moet dus een balans
worden gevonden tussen variabele en vaste kosten.
Dankzij de eenvoudige constructie hebben veertandeggen een lage aanschafprijs (12 m werkbreedte
voor ƒ 16.900, Balk-Spruit en Spigt 1995). Een 6 m brede schoffelmachine kost ca. ƒ 18.500. Ook
andere niet-aangedreven en grond-aangedreven werktuigen zijn relatief goedkoop. Aangedreven
werktuigen (b.v. borstelwals, kopborstel, rijenfrees) en branders zijn over het algemeen duurder, terwijl
elektrische apparaten (magnetrons elektrokutie) en werktuigen met speciale besturing en sensoren
waarschijnlijk alleen bij grotere oppervlakten rendabel gemaakt kunnen worden door b.v. loonwerkers.
De verschillen in variabele kosten tussen niet-chemische technieken worden vooral bepaald door
energiegebruik en capaciteit. Het energiegebruik van magnetron, heet water, koolzuursneeuw of
vloeibare stikstof is zo hoog dat toepassing voor onkruidbestrijding niet realistisch lijkt. Geavanceerde
technieken voor bestrijding in de rij (waterstraal, laser, gestuurd mes, electrische vonkoverslag) zijn
aanzienlijk duurder dan mechanische technieken met selectieve werking in de rij (torsiewieder, eg,
vingerwieder, aanaarder). De kosten moeten echter worden afgewogen tegen de effectiviteit en
inzetbaarheid.

Effectiviteit
Bestrijdingseffectiviteit is gerelateerd aan het dodingspercentage, mate van groeiremming en de duur
van het onkruidonderdrukkend effect. Omdat de gevoeligheid van onkruiden sterk uiteen loopt en het
effect vaak afhankelijk is van omstandigheden en werktuiginstelling, geeft tabel 7.1 slechts een ruwe
indicatie.
Technieken die onkruiden ondergronds afsnijden (b.v. schoffelen, hogedruk waterstraal) of blijvend
bedekken (plasticfolie) geven de beste bestrijding van zowel eenjarigen als meerjarigen en zijn
effectief bij zowel grote als kleine onkruiden. Bovengronds afsnijden of afbranden heeft vaak een
korter durend, groei remmend effect, waarbij meerjarigen slecht worden bestreden. Hoewel bedekking
met grond of doordringbaar materiaal (b.v. houtsnippers, stro) erg effectief kan zijn, wordt de aangebrachte laagdikte meestal begrensd door de bedekkingsgevoeligheid van het gewas. Daardoor
worden uitsluitend kleine onkruiden tijdelijk onderdrukt. Ook technieken met een ontwortelende
werking (eggen, torsiewieders, rugblazers) zijn vooral effectief bij kleine onkruiden met zwak verankerde wortels. Technieken als elektrokutie door geleiding, onkruidtrekken en maaien zijn daarentegen
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pas effectief als onkruiden een zeker lengte (en stevigheid) hebben bereikt en boven het gewas
uitsteken. Als lasers planten bovengronds afsnijden, zullen kleine of kruipende planten met laagliggende groeipunten nauwelijks worden bestreden. Hogedruk waterstralen kunnen waarschijnlijk ook
onder het oppervlak snijden en eventueel planten uit de gewasrij afvoeren. Het is niet duidelijk of de
kleine hoeveelheid water de verwelking van afgesneden planten zou kunnen belemmeren.

Inzetbaarheid en risico’s
Bij inzetbaarheid gaat het om de omstandigheden waarin het werktuig inzetbaar is met een aanvaardbaar bestrijdingsresultaat, beperkte gewasbeschadiging, weinig storingen en zo weinig mogelijk
ongunstige neveneffecten. Voor zover de inzetbaarheid afhangt van tijdelijke omstandigheden spreken
we van slagvaardigheid. Naast tijdelijke omstandigheden zijn er ook factoren die sowieso problemen
kunnen opleveren:
<

Gewasresten kunnen brandgevaar veroorzaken of machines doen blokkeren. Mechanische technieken met door grond of aftakas aangedreven elementen (rolcultivator, rijenfrees) verstoppen veel
minder snel dan schoffels en eggen. Omdat grote onkruiden moeilijk te bestrijden zijn en de
mechanische bestrijding hinderen, is kerende grondbewerking (ploegen) vaak noodzakelijk (Ridder
et al 1993). De teelt van bodem beschermende en onkruid onderdrukkende tussengewassen
bemoeilijkt de mechanische onkruidbestrijding.

<

Op hellende percelen is de besturing van tussen de rijen werkende schoffels e.d. problematisch en
worden hogere eisen gesteld aan de bodemaanpassing en stabiliteit.

<

Stenen veroorzaken verhoogde slijtage en beschadiging van werktuigen zoals frezen en schoffels,
of kunnen beklemd raken in kooiwieders.

Het is moeilijk om een eenduidige maat te definiëren waarmee de slagvaardigheid van technieken
objectief kan worden beoordeeld en vergeleken, omdat niet alleen de uitvoerbaarheid van de bewerking maar ook de weersafhankelijkheid van het uiteindelijke effect mee telt. Bovendien moet slagvaardigheid in samenhang met effectiviteit worden beoordeeld, omdat uitstel van bewerkingen onder
ongunstige omstandigheden minder problematisch is naarmate technieken effectiever zijn. Bij onkruidbestrijding zijn slagvaardigheid en een goede keuze en afstelling van het werktuig erg belangrijk
(Timmer et al 1993).
Een vaak genoemd nadeel van niet-chemische onkruidbestrijding is de grotere weersafhankelijkheid
en (daaraan gekoppeld) de intensievere veldcontrole om het juiste bewerkingstijdstip te bepalen. Vanaf
half april geeft IMAG-DLO echter een hoger werkbaarheidspercentage voor mechanische onkruidbestrijding (70%) dan voor chemische onkruidbestrijding (55%) (Krikke en Bos 1993). Ook de toepasbaarheid en het succes van chemische bestrijding is in grote mate afhankelijk van weersomstandigheden (Timmer et al 1993, Bulcke pers. med 1997, Bouma en Wartena 1996). Bodemherbiciden (b.v.
in aardappelen) hebben een beperkte werking bij droogte, zodat het effect nogal eens ontoereikend is
als de grond gedurende een lange periode onkruidvrij moet blijven (b.v. weersafhankelijke beginontwikkeling maïs en aardappelen). Verder kunnen herbiciden gewasschade veroorzaken (b.v. Metribuzin
in aardappelen, Ridder et al 1993) en kan de werking bij droge, minder groeizame omstandigheden
ontoereikend zijn (b.v. Bentazon in veldboon, Timmer et al 1993).
Wat betreft de uitvoerbaarheid van niet-chemische bestrijding stellen mechanische technieken hogere
eisen aan de grond dan technieken die de grond niet of nauwelijks verstoren (thermische technieken,
bovengronds maaien, bedekking met plastic, etc.). Omdat voor de laatste groep technieken de grond
slechts berijdbaar hoeft te zijn, is alleen het gewicht van de machine en de werkbreedte (i.v.m. grootte
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van het bereden oppervlak) van belang. Machines die veel brandstof, water of zware generatoren
nodig hebben (magnetron, heet water, cellulosepulp) zijn daardoor onder natte omstandigheden niet
inzetbaar, terwijl spuiten, maaiers en lichte branders bijna altijd het veld op kunnen.
Met name op zware gronden kunnen problemen ontstaan in een vochtig voorjaar, wanneer men niet
op tijd het land op kan voor de nodige mechanische bestrijdingen (van der Weide en Wijnands 1993a).
Verder beïnvloedt een ruw, kluiterig oppervlak de werking van branders en eggen nadelig. De beperkte
indringing van borstels en eggen in droge, verslempte kleigrond levert ook problemen op. Hoewel over
de invloed van grondeigenschappen op de werking van eggen, vingerwieders, torsiewieders, kopborstels en rugblazers nog weinig bekend is, is het aannemelijk dat deze invloed aanzienlijk is. Grondeigenschappen kunnen tot op zekere hoogte worden gemanipuleerd met voorgaande bewerkingen en
het uitvoeringstijdstip.
Over het algemeen zijn mechanische technieken minder effectief als de bewerking wordt gevolgd door
nat weer. Afgesneden en ontworteld onkruid heeft dan immers een grotere kans om het wortelstelsel
te herstellen voordat de plant uitdroogt. Hoewel afbranden zowel bij nat als droog weer kan worden
toegepast, is bij nat weer een hogere gasdosering nodig voor een vergelijkbaar effect.
Naast de bovenstaande weersafhankelijke risico’s (technische uitvoerbaarheid, uiteindelijk effect) zijn
de volgende risico’s van belang:
<

De technische bedrijfszekerheid (storingsgevoeligheid) van machines, waardoor een deel van de
werkbare tijd niet kan worden benut.

<

Zelfs bij oordeelkundig gebruik bestaan er gevaren voor mensen, zoals brand, electrische schokken, rondslingerende stenen, draaiende onderdelen en stralingsgevaar.

<

Machines die een hoge besturingsnauwkeurigheid vergen en machines waarbij een suboptimale
instelling grote gevolgen heeft, vergen veel vakmanschap. Hierdoor kunnen problemen ontstaan
met de tijdsplanning in piekperioden, is men aangewezen op ervaren loonwerkers, of is een
techniek moeilijker introduceerbaar vanwege de kans op fouten.

Neveneffecten
Neveneffecten zijn onbedoelde ongewenste effecten op het milieu of op de agrarische produktie door:
<

Emissie van stoffen naar bodem (slijtende machine-onderdelen, smeermiddelen, resten plastic en
zaden uit stro), water of lucht (verbrandingsgassen).

<

Stimulering van onkruidkieming. Dit hoeft echter geen nadeel te zijn als bij een volgende bewerking
meer onkruiden tegelijk in een gevoelig stadium verkeren.

<

Grondverstoring kan ongewenst zijn in verband met gevaar voor verslemping of water-erosie op
zware gronden en hellingen, stuifgevaar bij bieten op zand- en dalgrond en verhoogd nachtvorstrisico bij aardappelen in de Veenkolonieën.

<

Directe of indirecte remming van de gewasgroei door verdichting, uitdroging, wortelbeschadiging,
overdracht van ziekten, plantverlies, bedekking met grond of thermische beschadiging.

De omvang en nadeligheid van neveneffecten is erg afhankelijk van omstandigheden, vakmanschap
en compenserende maatregelen. Met betrekking tot energiegebruik dienen de verschillen tevens te
worden beoordeeld in verhouding tot de totale energie-input van de teelt, of de hele produktieketen.
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7.2 Meest belovende bestrijdingstechnieken
In het begin van dit hoofdstuk werd aangegeven dat een gefundeerde “totaalvergelijking” op basis van
gewogen scores uit tabel 7.1 niet zinvol is. In plaats daarvan kan men uit de technieken die op alle
criteria min of meer aanvaardbaar zijn een selectie maken. Hierbij worden technieken geselecteerd
voor drie toepassingen (tabel 7.2).

Kleine onkruiden tussen rijen
Van de grondverstorende technieken is de triltandcultivator het meest aantrekkelijk. Een hoge effectiviteit en kleine plantgrootte-afhankelijkheid gaan samen met een eenvoudige, goedkope constructie. Het
(overigens kleine) voordeel van triltanden ten opzichte van schoffels is de aanpasbaarheid aan sporen
en de kleinere gevoeligheid voor gewasresten.
Aangedreven snijdende werktuigen zoals rijenfrezen leveren bij kleine onkruiden een vergelijkbaar
resultaat, maar hebben een lagere capaciteit en hogere kosten. De andere grondverstorende werktuigen hebben geen snijdende werking, zodat grote en meerjarige onkruiden slechter worden bestreden.
De werking in de rij (kopborstel, ster-eg, eg) en het sorterend effect (borstelwals, eg) zijn echter
belangrijke voordelen van deze werktuigen.
Van de niet-grondverstorende technieken tussen rijen zijn plasticfolie en plantdoek de meest effectieve. Als hergebruik mogelijk is en als het uitleggen en ophalen van plastic gemechaniseerd kan
worden, zou de kostprijs en arbeidsbehoefte beperkt kunnen blijven. Hoewel effectiviteit, inzetbaarheid
en neveneffecten erg positief beoordeeld worden, vallen de kosten hoger uit dan die van schoffelen.
Belangrijke nadelen zijn de beperkte infiltratie en gasuitwisseling, en de beperkte mogelijkheden voor
niet-chemische bestrijding in de rijen en aan de rand van het plastic. Gewasresten, stro en snippers
hoeven niet te worden verzameld, hinderen de infiltratie en gasuitwisseling niet en zijn berijdbaar.

Acceptabele onkruidbestrijdingstechnieken voor drie toepassingen.

Table 7.2

Acceptable weed control techniques for three applications

nietgrondverstorend

grondverstorend

Tabel 7.2

kleine onkruiden
tussen rijen
rijenfrees
borstelwals
kopborstel
ster-eg
rolcultivator
schoffel
triltandcultivator
eg

plasticfolie

plantdoek
gewasresten
stro
snippers

kleine onkruiden in
de rij
hogedr. waterstraal
gestuurd mes
kopborstel
rugblazer
ster-eg
rolcultivator
aanaarders
vingerwieder
torsiewieder
eg
gewasresten
heet water
afvlammen
Low Temp. Weeder
infraroodstraler
electr. vonkoverslag
laser

grote onkruiden in
volgroeid gewas
rijenfrees
schoffel
triltandcultivator
aanaarders

maaier
onkruidtrekker
electr.-geleiding
laser
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Tenzij ze in zeer grote hoeveelheden worden aangebracht zijn echter minder effectief.

Kleine onkruiden in de rij
De grond verstorende en niet-grond verstorende technieken in tabel 7.2 kunnen onderverdeeld worden
in selectieve en niet-selectieve technieken (zie hoofdstuk 3.3). Niet-selectieve technieken kunnen
alleen worden toegepast in combinatie met nauwkeurige plant- of plaatsherkenning en geavanceerde
automatische besturingssystemen, zodat actuatoren (hogedruk waterstraal, gestuurd mes, laser,
electrische vonkoverslag, etc.) alleen tussen de gewasplanten werken. Het is nog niet duidelijk welk
type actuator de meeste perspectieven biedt, omdat deze nog nauwelijks zijn ontwikkeld en beproefd.
Selectieve technieken werken niet positie-gericht, maar beschadigen zowel gewas als onkruid. De
verhouding in gevoeligheid van gewas en onkruid is daarbij bepalend voor de toelaatbare bewerkingsintensiteit en het haalbare bestrijdingseffect. Grondverstorende technieken hebben ondanks hun zeer
uiteenlopende constructie allen een bedekkende en/of ontwortelende werking. De haalbare intensiteit
loopt uiteen en is afhankelijk van grondeigenschappen en instelling. De ontwortelings-intensiteit van
ster-eggen is het laagst, terwijl kopborstels het meest agressief kunnen werken. Voor het aanaarden
zijn kopborstels relatief duur ten opzichte van rolcultivator of (op schoffels gemonteerde) aanaarders.
Niet-grondverstorende technieken hebben vooral verhitting of verstikking / afdekking als werkingsprincipe. Plasticfolie of plantdoek is alleen toepasbaar in geplante gewassen. Snippers, stro of gewasresten kunnen worden toegepast in gewassen die hoger zijn dan de voor onkruidbestrijding benodigde
laagdikte. In kleine gewassen is een dunne, lichtdichte, sterke, duurzame laag gewenst die goed aan
het oppervlak hecht. Cellulosepulp lijkt nog niet aan deze eisen te kunnen voldoen.
Over het algemeen zijn niet-selectieve technieken effectiever en beter inzetbaar dan selectieve. Daar
staat tegenover dat zulke geavanceerde machines relatief duur zijn en een beperkte capaciteit hebben.
Omdat selectieve technieken vooral effectief zijn als onkruiden klein zijn, zijn er meer bestrijdingen
nodig. Als men op een 80 ha groot bedrijf drie egbewerkingen zou kunnen vervangen door één

Tabel 7.3

Eenvoudige kostprijs vergelijking van mechanische technieken voor onkruidbestrijding in de rij

Table 7.3

Simple cost comparison of in-row mechanical weed control techniques

schoffel
eg 12 m
6m
a

capaciteit (ha/u)
a
verrekenprijs trekker 30-40 kW (fl/u)
arbeid (fl/u)
aanschaf werktuig (fl) a
bewerkt oppervlak (ha/j)
aantal bewerkingen / jaar
a
jaarkosten werktuig (% v aanschaf)
werktuigkosten (fl/ha)
bewerkingskosten (fl/ha)
bestrijdingskosten (fl/ha/j)
bewerkingstijd (u/j)
a
b
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schoffel +
in rij, 6 m

volledig
b
automatisch

3.00
17
40
16900
80
3
14.2%
10

1.67
17
40
18500
80
1
15.7%
36

1.67
17
40
26900
80
1
15.7%
53

0.05
0
0
127500
17
3
20.0%
500

29
87
80

71
71
48

87
87
48

500
1500
1020

gegevens uit Balk-Spruit en Spigt, kwantitatieve informatie 1995
50 cm werkbreedte, 1 km/u continu, 1 bestrijding per 14 dagen zonder toezicht

schoffelbewerking met gelijktijdige niet-selectieve bestrijding in de rij, zou de geavanceerde aparatuur
slechts ƒ8.400 mogen kosten (tabel 7.3). Dit geldt voor een 6 m brede machine met een vergelijkbare
levensduur, capaciteit en onderhoudskosten als een gewone schoffelmachine. Als zo’n machine door
een loonwerker jaarlijks op 200 ha wordt ingezet stijgt het budget voor extra niet-selectieve apparatuur
tot ƒ 48.900, maar de hogere arbeidskosten drukken zwaar op dit budget. Een volledig automatische
wiedrobot die zowel in en tussen de rijen zonder toezicht een maal per 14 dagen onkruid bestrijdt zou
bij een rijsnelheid van 1 km/u 17 ha kunnen bijhouden. Als zo’n machine jaarlijks 100 uren handwieden
per ha (à ƒ 15/u) zou kunnen besparen, ligt de break-even aanschafprijs op ƒ127.500.
Deze grove berekening leert dat de financiële ruimte voor geavanceerde technieken met hoge
effectiviteit in de rij beperkt is. In hoog renderende gewassen, waar het vermijden van
opbrengstderving hogere bestrijdingskosten rechtvaardigt, ontstaat natuurlijk een ander plaatje. Het
verhogen van de schoffelcapaciteit, het verkleinen van de niet-bewerkte zone en toepassing van
rijenbespuiting en lage doseringen biedt een aanmerkelijk goedkoper alternatief, waarbij tevens de
totale bewerkingstijd wordt verkleind. Als voor het rijenspuiten een aparte bewerking nodig is zouden
torsiewieders, aangepaste eggetanden of vingerwieders een interessant alternatief kunnen zijn, als
hiermee hoge snelheden kunnen worden bereikt. De eventuele kosten van opbrengstderving moeten
dan worden afgewogen tegen de kosten van een extra bewerking.
Branden is een aantrekkelijk alternatief als grondverstoring ongewenst is. De lage capaciteit en het
hoge energiegebruik blijven echter belangrijke zwaktepunten.

Grote onkruiden in een volgroeid gewas
Als een gewas na de zogenaamde kritische onkruidvrije periode voldoende concurrentiekracht heeft
om voorsprong te houden op de onkruidontwikkeling, is het voorkomen van zaadproduktie de belangrijkste reden voor onkruidbestrijding. Hoewel men in principe zou kunnen wachten met bestrijden totdat
zaad wordt gevormd, worden onkruiden vaak eerder bestreden omdat men niet door hoge gewassen
kan rijden en omdat onkruiden in een klein stadium beter bestrijdbaar zijn. Omdat kleine aantallen
onkruiden grote hoeveelheden zaad kunnen produceren worden hoge eisen gesteld aan de effectiviteit. Vooral bij ongunstige weersomstandigheden of een vroeg afstervend gewas kunnen ondanks
kunnen ontsnapte en laat kiemende onkruiden alsnog zaad produceren. Als men door een volgroeid
gewas kan rijden, zou men deze onkruiden kunnen bestrijden wanneer blijkt dat ze nog zaden kunnen
gaan vormen. Daardoor kan het aantal bewerkingen na de kritische onkruidvrije periode mogelijk
worden verkleind. Als rijden door het gewas niet mogelijk is en het onkruidzaad nog grotendeels aan
de planten zit, zou men tijdens de oogst tevens het onkruidzaad kunnen verzamelen en afvoeren.
Hoewel deze bestrijdingswijze nog weinig wordt toegepast, geeft tabel 7.2 enkele mogelijkheden.
Aanaarden is de enige techniek waarbij onkruiden in de rij kunnen worden bestreden. Vanwege de
grote benodigde laagdikte is grondverstoring onontkoombaar. Branden komt vanwege brandgevaar en
de grootte van onkruiden niet in aanmerking. Bij grote, sterk verankerde onkruiden is de strokenrolcultivator waarschijnlijk onvoldoende effectief en hebben snijdende werktuigen de voorkeur. Een triltandcultivator is daarbij minder verstoppingsgevoelig dan een schoffel. Grondverstorende technieken
bestrijden ook lage en kruipende onkruiden, terwijl voor maaien en trekken een bepaalde minimumgrootte vereist is. In gewassen zoals maïs zou tussen de rijen gemaaid kunnen worden, waarbij
onkruidzaad wordt opgevangen en afgevoerd. In lagere gewassen zoals suikerbieten kunnen boven
het gewas uitstekende onkruiden veel zaad produceren. Deze onkruiden worden nu bestreden door

75

handmatig uittrekken of aanstrijken met een systemisch werkend herbicide. Elektrokutie en maaien
worden nog weinig toegepast.

7.3 Discussie
In hoofdstuk 4 en 5 zijn kwantitatieve gegevens genoemd over aanschafkosten, capaciteit, energiegebruik en effectiviteit. Deze zijn in dit hoofdstuk niet weergegeven omdat de vergelijkbaarheid en
nauwkeurigheid van die gegevens onvoldoende is om er conclusies aan te verbinden die verder gaan
dan conclusies op basis van een kwalitatieve vergelijking in tabel 7.1. Kwantitatieve gegevens zijn
immers specifiek voor bepaalde machines, omstandigheden en gebruik. Een realistische schatting van
een gemiddelde richtwaarde en de spreiding per techniek vergt een uitgebreider onderzoek.
Een vergelijking van technieken op basis van verschillende criteria vergt eigenlijk een meervoudige
doelprogrammering. Voor dat doel zijn er zijn onvoldoende kwantitatieve gegevens op een laag niveau
(specifiek voor bepaalde omstandigheden) bekend.
Ondanks deze kanttekeningen lijken mechanische technieken over het algemeen de meest gunstige
perspectieven te bieden voor niet-chemische onkruidbestrijding tussen en in de rijen en voor onkruidbestrijding in volgroeide gewassen. Voor thermische technieken zoals afvlammen en infraroodbranden
is vooral de toepassing vóór opkomst van belang, omdat het opkomend gewas er geen schade van
ondervindt. Technieken zoals laserstralen en electrocutie bieden mogelijk perspectief voor specifieke
toepassingen zoals niet-selectieve bestrijding in de rij en bestrijding van onkruid dat hoger is dan het
gewas.
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8 Aanbevelingen voor verder onderzoek
In dit hoofdstuk worden aanbevelingen voor toekomstig onderzoek samengevat die in de discussies
van hoofdstuk 4 en 5 uitvoeriger zijn beschreven. De inventarisatie van innovatiebehoeften (hoofdstuk
2.3), ontbrekende implementaties van werkingsprincipes in machines (hoofdstuk 3.4) en sterktezwakte analyse in hoofdstuk 7 kunnen de prioriteitstelling ondersteunen, maar komen in dit hoofdstuk
niet aan de orde.

8.1 Algemeen
Een belangrijk deel van het praktijkgericht onderzoek heeft zich in eerste instantie gericht op het
ontwikkelen en toetsen van alternatieve onkruidbestrijdingssystemen en niet-chemische technieken in
diverse gewassen. De vragen liggen nu steeds meer in de fase van optimalisatie, integratie met
andere strategische elementen (bedrijfsvoering, teelttechniek) en kostenreductie (van der Weide en
Wijnands 1993a). De verandering van de vragen heeft een aantal consequenties voor zowel onderzoeksvragen als de gewenste aanpak c.q. benaderingswijze:
<

Er is een toenemende behoefte aan fundamentele kennis van de werkingsmechanismen van zowel
mechanische als thermische onkruidbestrijdingstechnieken. Op het gebied van de thermische
bestrijding heeft dit geleid tot proeven onder geconditioneerde omstandigheden, het gebruik van
mechanistische (thermodynamica) en beschrijvende (dosis-respons) modellen en uitgebreide,
proces-gerelateerde metingen (temperatuur in plantomgeving). Op het gebied van mechanische
bestrijding is het selectiviteitsconcept (Rasmussen 1991b, 1992a) geïntroduceerd en worden
standaardplanten gebruikt om de vergelijkbaarheid en interpreteerbaarheid van proeven te verbeteren. Ook wordt de plantreactie op kunstmatige mechanische beschadiging onderzocht (Cashmore
en Caseley 1995, Jones et al 1995, lopend onderzoek van Fergedal) en het beschadigingsproces
zelf bestudeerd (Terpstra en Kouwenhoven 1981, lopend onderzoek van Kurstjens, Fogelberg). De
ontwikkeling van fundamentele kennis vergt een andere opzet van experimenten, andere metingen
en integratie van kennis uit andere disciplines (b.v. fysica).

<

Het toepassen van onkruidecologische en -fysiologische kennis kan nieuwe perspectieven bieden
voor het ontwikkelen en verbeteren van bestrijdingstechnieken en bestrijdingssystemen. Zo heeft
de ontdekking van het effect van licht op de inductie van kieming geleid tot experimenten met een
lichtdicht afgeschermde cultivator (Ascard 1993). Onder anderen Buhler (1996) en Liebmann en
Gallandt (1997) geven andere aanknopingspunten. Het denken vanuit onkruidpopulaties en hun
eigenschappen in plaats van machines kan van grote betekenis zijn voor technisch georiënteerde
onderzoekers die nieuwe werkingsprincipes willen ontwikkelen.

<

Bij de meeste bestrijdingstechnieken (zowel mechanisch, chemisch als thermisch) is de mate van
plantbeschadiging beïnvloedbaar en bepalend voor kosten en effectiviteit. Naarmate men hulpstoffen (herbiciden, gas) efficiënter wil inzetten en de haalbare selectiviteit (verhouding onkruidbestrijding / gewasbeschadiging) kleiner is, kan men minder volstaan met standaard adviesdoseringen en
dienen machine-instellingen te worden aangepast aan de situatie. De kennis over dosis-respons
relaties van mechanische en chemische technieken moet dus worden verfijnd. Deze verfijning
omvat:

77

-

Inzicht in en kwantificering van de relatie tussen de toegediende dosis (c.q. mate van
(onkruid)plantbeschadiging) en groeiremming of sterftekans van verschillende planten,
(soort, stadium) onder verschillende omstandigheden (temperatuur, neerslag, grondsoort).

-

Kwantificering van de op planten toegediende dosis (c.q. mate van (onkruid)plantbeschadiging), op het moment dat de toegediende dosering of machine-instelling kan worden aangepast. Als waarneming niet mogelijk is, moet het effect van machine-instellingen en dosering op de gerealiseerde directe schade kunnen worden voorspeld.

Hoewel het onderscheid tussen de bovenstaande componenten bij niet-chemische technieken van
groot belang is, komt dit nog nauwelijks tot uiting bij de opzet van experimenten. Eenvoudige doch
nauwkeurige methoden ter bepaling van de directe thermische of mechanische schade aan planten
zijn de sleutel tot betere experimenten en afstemming van de bewerkingsintensiteit in de praktijk.
Met deze sleutel kan de benodigde kennis t.a.v. de genoemde componenten worden ontwikkeld.
Deze methoden moeten echter nog ontwikkeld worden.
<

Het kwantitatief beoordeelbaar maken van de afhankelijkheid van herbiciden en de risico’s t.a.v.
effectiviteit, uitvoerbaarheid, resistentie-ontwikkeling en bestrijdingskosten is een belangrijke stap in
het optimaliseren van bestrijdingssystemen onder specifieke omstandigheden. Hoewel meerjarig
veldonderzoek voor bepaalde systemen en gewassen indicaties kan geven, kan de invloed van
afzonderlijke operationele beslissingen (uitvoeringstijdstip, werktuigkeuze, afstelling / dosering) en
omstandigheden nauwelijks worden geëvalueerd. Ook kunnen de perspectieven en de toelaatbare
kosten van beoogde technische verbeteringen (b.v. autonome wiedrobots, geavanceerde snijtechnieken voor bestrijding in de rij) en de gevolgen van beperkte beschikbaarheid van herbiciden
binnen een gewasrotatie moeilijk kwantitatief en situatie-specifiek worden beoordeeld.

<

Hoewel een modelmatige, systeemanalytische benadering waarschijnlijk betere mogelijkheden
biedt, blijft de nauwkeurigheid van de voorspelling van de bestrijdingseffectiviteit voor afzonderlijke
bewerkingen (machines, instellingen) en omstandigheden (onkruidsoort, stadium, weer- en bodemomstandigheden) de bottleneck. De situatie-specifieke bewerkingseffectiviteit zou bijvoorbeeld
kunnen worden geschat met behulp van een stelsel eenvoudige relaties of door een neuraal
netwerk in combinatie met een door meerjarige gedetailleerde veldmetingen en literatuurgegevens
gevulde bewerkingseffectiviteit-database. De ontwikkeling van een expertsysteem dat situatieafhankelijke operationele beslissingen simuleert op basis van meervoudige doelprogrammering en
een module voor de voorspelling van de bestrijdingseffectiviteit, biedt mogelijkheden voor beleidsondersteuning, training / scholing en gevoeligheidsanalyses. Zo’n systeem dient ontwikkelt te
worden.

<

Niet-chemische bestrijdingstechnieken zwakke punten hebben die acceptatie door de praktijk
kunnen bemoeilijken. Daarnaast spelen ook de percepties van agrariërs ongetwijfeld een rol bij de
acceptatie van deze technieken. In hoofdstuk 2 is een aantal mogelijke mispercepties genoemd,
maar er kon niet worden vastgesteld hoe groot hun rol is. Onderzoek naar heersende percepties
van agrariërs en een systematische probleemanalyse zijn nuttig bij het aansturen van demoprojecten en de ontwikkeling van machines en kennis. Perceptie-gericht onderzoek kan bijvoorbeeld
gericht zijn op de weersafhankelijkheid van mechanische bestrijding, lage herbicidedoseringen en
mycoherbiciden in bepaalde gewassen en gebieden. Verder zou de rol van veronderstelde
onaantrekkelijkheid van de werkzaamheden zoals schoffelen in de beperkte acceptatie van deze
effectieve techniek kunnen worden onderzocht. Kan die aantrekkelijkheid worden verhoogd door
nauwkeurige geleidingssystemen, verhoging van de rijsnelheid, het opwaarderen van de status
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(zoals vakmanschap bij ploegen), of introductie van een sportief competitie-aspect (sneller en met
minder chemie dan de buurman)?

Behalve fundamentele onderzoeksvragen op het niveau van werkingsprincipes zijn er vragen die
gerelateerd zijn aan nieuwe technische ontwikkelingen. Enkele jaren geleden leek verdere verbetering
van bestaande werktuigen weinig perspectieven te kunnen bieden. De recente ontwikkeling c.q..
herontdekking van de kooiwieder, vingerwieder, torsiewieder, kopborstel, “low temperature weeder”,
geavanceerde snijtechnieken (lasers, hogedruk waterstralen, vloeibaar koolzuur) en geavanceerde rijen plantherkenning en besturingstechnologie geeft aan dat de grenzen van het technisch mogelijke
nog niet zijn bereikt. Vooral machines voor bestrijding in of vlak bij gewasrijen kunnen verder worden
ontwikkeld. Belangrijke aandachtspunten zijn:
<

Verbetering van de stabiliteit en de aanpassing aan de bodem van eggen, voor een nauwkeurig
regelbare, gelijkmatige werkdiepte.

<

Ontwikkeling van een goedkope, eenvoudig (evt. centraal) instelbare ophanging voor elementen die
in of bij de rijen werken, met een nauwkeurige diepteregeling en precieze, stabiele besturing.

<

Ontwikkeling van goedkope en nauwkeurige (eventueel automatische) werktuigbesturingssystemen
voor op rijen geteelde gewassen, die de capaciteit vergroten, de inspanning van de bestuurder
verkleinen en de niet-bewerkte stroken versmallen.

<

Toepassen van geavanceerde snij- en besturingstechnieken in gewasrijen, op verhardingen etc.
Lasers lijken vanwege hun goede en goedkope bestuurbaarheid, laag benodigd vermogen, geringe
slijtage en geluidsniveau (in tegenstelling tot hogedruk waterstralen) het meest interessant.

<

Toepassen van technieken voor beeldbewerking, signaalverwerking en positiebepaling voor een
plek- of plantgerichte aansturing van bestrijdingstechnieken.

Hoewel de uitdagingen voor fundamenteel onderzoek naar werkingsprincipes groot zijn, kan bij enkele
werktuigfabrikanten en agrariërs enige scepsis over de betekenis van zulk onderzoek voor de praktijk
worden gesignaleerd. Het vertalen van fundamentele kennis naar adviezen en machines voor de
praktijk en een goede communicatie wordt daarom belangrijker. Het lijkt daarom verstandig dat
onderzoekers zicht niet alleen richten op kennisontwikkeling en wetenschappelijke publicaties, maar
ook op kenniscommunicatie en informatievoorziening aan agrariërs over beschikbare werktuigen, hun
eigenschappen en werking. Bovendien is een meer intensieve interdisciplinaire samenwerking tussen
onderzoekers dringend noodzakelijk om de in deze paragraaf genoemde doelen en vragen tot een
oplossing te brengen.

8.2 Mechanische technieken
Nu volvelds werkende technieken als veertandeggen en neteggen in vele gewassen onder uiteenlopende omstandigheden zijn beproefd, zijn de mogelijkheden en beperkingen grotendeels duidelijk.
Evenals bij borstels, torsiewieders en vingerwieders berust de werking van eggen op ontworteling en
bedekking. Onderzoek naar de beïnvloedbaarheid van de ontwortelende en bedekkende werking zou
kunnen leiden tot verhoging van de haalbare selectiviteit. Het is van belang te weten hoe de selectiviteit en mate van bestrijding door eggen wordt beïnvloed door type en grootte van de te bestrijden of te
sparen planten, de werktuiginstelling en de omgevingscondities (van der Weide en Wijnands 1993a).
Aan niet-bestuurde elementen voor mechanische onkruidbestrijding in gewasrijen is nog relatief weinig
onderzoek gedaan. Daarin is de laatste drie jaar verandering gekomen, toen kopborstels,
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torsiewieders en vingerwieders (hernieuwde) belangstelling kregen. Op dit moment worden vooral
veldproeven gedaan om de haalbare effectiviteit in diverse gewassen en omstandigheden te
verkennen. De volgende stap omvat het optimaliseren van instelling, constructie, zaaidiepte en
zaaibedeigenschappen, op basis van kennis over werkingsprincipes van selectieve mechanische
technieken. Bij zulk onderzoek spelen grondeigenschappen en dynamische grond- en plantmechanica
een cruciale rol, die tot uiting komt bij de:
<

Op planten uitgeoefende krachten in opbrekende bewegende grond, die bedekking en ontworteling
tot gevolg hebben.

<

Verankeringssterkte en weerstand tegen bedekking van gewas- en onkruidplanten

<

Zijwaartse en verticale uitwijking van tanden en borstelharen als gevolg van heterogene sterkteeigenschappen van grond.

Met name de rol van grondeigenschappen is vaker erkend, maar tot op heden nauwelijks onderzocht.
Fundamenteel onderzoek naar de drie bovenstaande punten is van belang voor het verhogen van de
selectieve ontwortelende en bedekkende werking van alle selectieve mechanische technieken. Naast
werkingsmechanismen van machines dienen mogelijkheden voor de manipulatie van de gevoeligheid
van planten voor het ontworteld en bedekt raken te worden onderzocht.
Voor de optimalisering van de eginstelling en egtijdstip in de praktijk is het waarneembaar maken van
de mate van plantbeschadiging en het voorspellen van de hergroeikans en groeiremming van groter
belang dan kennis over de invloed van instellingen en omstandigheden op de mate van ontworteling en
bedekking. Er is meer onderzoek nodig naar het hergroeiproces van planten. Met name de volgende
onderwerpen zijn van belang:
<

Het effect van weersomstandigheden en toplaageigenschappen op de uitdrogingssnelheid van
ontwortelde en afgesneden planten. Met name de verticale heterogeniteit (vochtprofiel, kluiten,
reliëf), plaats van de wortels en hun water opnemend vermogen spelen een belangrijke rol.

<

Het effect van weersomstandigheden en toplaageigenschappen op de groeiremming a.g.v. bedekking met grond. Het verhogen van het groei remmend effect van bedekking is van groot belang
omdat er door eggen en aanaarden meer planten worden bedekt dan ontworteld en omdat het
bewerkingseffect onder slechte (natte) omstandigheden vooral afhangt van het onderdrukkend
vermogen door bedekking met grond.

<

Het manipuleren van toplaag-eigenschappen met grondbewerkingen die afgestemd zijn op weersinvloeden. Het vergroten van de uitdrogingssnelheid, de blootleggende werking en het effectieve
gewicht van de bedekkende grondlaag (korsten, kluiten) op planten is van groot belang voor
effectiviteitsverhoging van onkruidbestrijding onder slechte weersomstandigheden.

De invloed van toplaageigenschappen op het verticale profiel van vocht, temperatuur en mechanische
weerstand van de grond dient te worden onderzocht in relatie tot de mate en het tijdstip van kieming en
opkomst van onkruid. Het voorspelbaar en manipuleerbaar maken van het opkomsttijdstip en de
overlevingskans voor gekiemde zaden is van groot belang voor het optimaliseren van onkruidbestrijdingssystemen.
Verder onderzoek naar mogelijkheden om de afsnijdende en blootleggende werking van schoffels te
verbeteren zou de inzetbaarheid van deze effectieve techniek onder natte omstandigheden kunnen
vergroten. Dit is ook van belang voor gestuurde messen en actuatoren in de rij.
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8.3 Fysische technieken
De grote recente onderzoeksinspanning van verschillende Europese onderzoekers heeft geleid tot een
goed inzicht in de factoren die bij thermische beschadiging een rol spelen. De dosis-respons benadering en thermodynamische modellen zijn goede hulpmiddelen voor efficiëntieverhoging van alle
thermische technieken, ook al ligt de nadruk tot nu toe op afbranden. Verder onderzoek vergt een
vergaande conditionering en nauwkeurige parameterisatie van plant- en bodemeigenschappen.
Fundamenteel en toepassingsgericht onderzoek kan gericht zijn op het afstemmen van de hoeveelheid
toegediende energie op de situatie (onkruid, bodem, weer) en op een efficiëntere energie-overdracht
naar planten. Dit heeft tot doel om het energiegebruik te verlagen en de capaciteit te verhogen.
Belangrijke aandachtspunten zijn:
<

Verbeteren van de convectieve warmteoverdracht naar planten met beschermde groeipunten of
groeipunten dicht bij het grondoppervlak. Mogelijkheden om de grenslaag te verkleinen en een
hogere temperatuur op die plaats te bereiken dienen te worden onderzocht.

<

Warmte-overdracht door middel van straling (b.v. infrarood, magnetron) moet nader worden onderzocht. De efficiëntie van de stralingsproduktie, de verliezen naar lucht en “non-target areas” en de
overdracht van straling op planten zijn hierbij de belangrijkste aandachtspunten. Het focusseren
van straling van verschillende golflengten biedt mogelijk perspectieven.

<

Behalve selectieve technieken (die de hele rij-zone verhitten), moeten ook niet-selectieve technieken (die alleen de te doden planten verhitten) verder onderzocht worden. Denk daarbij aan vonkontlading of lasers.

<

Een alternatief voor het bepalen van de optimale dosis op basis van dosis-respons experimenten is
het direct na verhitting meetbaar maken van de mate van plantbeschadiging. Met name een
methode om de schade aan verborgen groeipunten direct zichtbaar te maken moet ontwikkeld
worden.

<

Het economisch optimaliseren van het branderontwerp is nodig omdat energiebesparende en
capaciteitsverhogende maatregelen een (toch al dure) brander nog duurder maken. Variabele
(arbeid, brandstof) en vaste (aanschaf, reparatie) kosten moeten worden afgewogen afhankelijk
van het jaarlijks behandelde areaal. De optimalisatie van het ontwerp zou het gebruik van branders
in de praktijk aantrekkelijker kunnen maken.

8.4 Slotopmerkingen
Dit rapport behandelt niet-chemische, niet-biologische technieken voor curatieve onkruidbestrijding.
Deze technieken kunnen een onderdeel zijn van een milieuvriendelijker onkruidbestrijdingssysteem.
Het verbeteren van onkruidbestrijdingssystemen is vervolgens één van de meerdere oplossingen voor
problemen die gerelateerd zijn aan herbicidegebruik.
In dit rapport bleven veel onderwerpen t.a.v. onkruidbestrijdingssystemen onderbelicht of onbehandeld,
die nadere studie verdienen:
<

Vooral de kennis t.a.v. gewas- en onkruidontwikkeling onder diverse omstandigheden en een
geïntegreerde toepassing van de bouwstenen bleven in dit rapport onderbelicht. Zo’n geïntegreerde
toepassing is gericht op: 1) Vermindering van de noodzaak voor onkruidbestrijding door aanpassing
van het teeltsysteem, en 2) Het afstemmen van preventieve en curatieve bestrijdende maatregelen
in onderlinge samenhang, in relatie tot omstandigheden, bestrijdingsnoodzaak, risico’s en kosten.
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Literatuurstudie en onderzoek naar totale bestrijdingssystemen en de werkelijke perspectieven van
preventieve bestrijdingsmethoden lijkt zinvol.
<

Snelle en nauwkeurige technieken voor plantherkenning en besturing voor niet-selectieve bestrijding in de rij zijn nog relatief duur vergeleken met rijenspuiten. Met rijenspuiten kan al een aanzienlijke reductie van het herbicidegebruik worden behaald t.o.v. volvelds bespuiting. In gewassen
waarvoor herbiciden niet beschikbaar of toelaatbaar zijn, zouden geavanceerde technieken de
kosten van handwieden kunnen beperken, mits een actuator goed tussen de planten kan werken.
Omdat arbeidsintensieve gewassen als wortelen en uien op kleine, onregelmatige afstanden
worden gezaaid, lijken de perspectieven voor automatische actuatoren in de rij vooralsnog beperkt.
Daarom zijn onkruidherkenningstechnieken, besturingstechnieken en niet-selectieve actuatoren
voor toepassing in de rij in dit rapport alleen kort genoemd.

<

De noodzaak voor onkruidbestrijding kan aanzienlijk worden verminderd door gewassen te planten
in plaats van te zaaien. De kosten van zaailingen en het planten zijn echter de grootste belemmering voor bredere toepassing dan bij kool, sla en prei (Rasmussen en Ascard 1995). Het ontwikkelen van goedkopere planttechnieken en andere aanpassingen van het teeltsysteem voor gewassen waarin onkruid moeilijk bestrijdbaar is, verdient meer aandacht.

<

Hoewel deze studie is gericht op bestrijdingstechnieken, zou een benadering vanuit onkruidproblemen in specifieke gewassen of de bestrijdbaarheid van bepaalde (resistente) probleemonkruiden nog andere onderzoek- en innovatiebehoeften op kunnen leveren.
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Summary
This report reviews non-chemical methods for controlling weed plants in field crops. It aims at listing
required practical innovations, methods for killing weeds that have scarcely been utilized, the most
promising techniques for further improvement and future research challenges.
However the available techniques and knowledge allow a significant reduction of herbicide use, the
actual herbicide savings in Dutch agricultural practice are still lagging behind. This problem is analysed
in order to judge the relevance of further technical improvements on machines and weed control
systems. After all, farmer motivation, prices of agricultural products, existing agricultural practices and
natural limitations also play a role in the limited acceptance of non-chemical weed control methods.
Two interviewed experienced farmers point out that refined and improved machinery is their prior need
for innovation. The equality of the working depth of spring tine harrows should be improved. Precision
guidance of steerage hoes and a simple, accurate adjustment of tools working close to the crop rows,
is essential for improving the capacity and intra-row weed control. They also feel a need for knowledge
that enables them to reduce the number of cultivations and improve the weed control efficacy under
unfavourable weather conditions.
Steerage hoes and intra-row tine cultivators offer good possibilities for effective and efficient weed
control between crop rows. The biggest challenge for mechanical weed control research is to improve
the selectivity of tools working close to (or in) the crop rows (= ability to discriminate between weed and
crop plants). For this purpose, more knowledge is needed of the effects of plant type, plants size,
implement adjustment and soil properties on the degree of uprooting and / or covering by soil.
Research on the working mechanisms of spring tine harrows, torsion weeders, vertical brushes, and
finger weeders is very scarce. Until now, mainly field experiments have been carried out to explore the
effectiveness of machines in several crops under varying conditions. The next step is to optimize the
implement adjustments, implement construction, crop sowing depth and seedbed properties. It has
been recognized that soil properties and mechanics play an important role, but this role has hardly
been explored.
Development of methods to assess mechanical plant damage (uprooting, covering), is essential to
optimize the intensity of the cultivation under specific soil, crop, weed and weather conditions. More
insight in plant reactions to this mechanical damage under varying soil and weather conditions is
needed to predict the eventual degree of weed control and growth reduction. The same holds for
thermal weed control techniques. Methods for assessing physical damage to hidden growing points
and plant tissue would be a valuable tool to adjust the gas dose to specific conditions and reduce the
need for extensive dose-response experiments.
Reducing energy consumption and increasing speed are the main goals of thermal weed control
research. Until now, research has mainly concentrated on convective heat transfer by means of
flames, hot air, steam, etc.. Furthermore, (concentrated) infrared and heat radiation and lasers might
offer possibilities for efficient energy transfer to plants.
Using knowledge of weed ecology and plant physiology is important to develop new weed control
techniques and optimize a coherent weed control system. Also preventive methods to control perennial
weeds and weed seeds should receive more attention. Approaches based on systems analysis and
simulation may prove very useful for this purpose.
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Bijlage 1

Interview met Dhr. M. Kroonen

Inleiding
Mark Kroonen is bedrijfsleider van proefbedrijf PAV-ZON te Vredepeel (Vredeweg 1, 5816 AJ
Vredepeel, 0478-546257) en heeft sinds 1989 ervaring met eggen in het kader van BSO onderzoek.
Het bedrijf bevindt zich op veldpodzol (jonge ontginningsgrond) met leemarm en zwaklemig zand
(Hn21), die qua stuif- en droogtegevoeligheid representatief is voor de zuidoostelijke zandgronden. Dit
interview werd op 19 juni 1997 uitgevoerd in samenwerking met Bas Damen (student) en Dr.ir. Jan K.
Kouwenhoven (LU, vakgroep Agrotechniek & -Fysica), met als doelen:
<

Het toetsen van de relevantie van het lopende laboratoriumonderzoek aan eggen aan de hand van
vragen over zijn werkwijze bij afstelling en keuze van het bewerkingstijdstip.

<

Zicht krijgen op het verloop en de duur van het leerproces en de daarbij ervaren knelpunten.

<

Het inventariseren van belangrijk geachte aanpassingen van het grondbewerkings- en teeltsysteem, om onkruiddruk te verminderen, neveneffecten te compenseren of de werking van curatieve
maatregelen te verbeteren.

<

Het inventariseren van vragen voor verder onderzoek en techniekverbetering.

Gewassen
Suikerbieten worden in paperpots geplant, zodat men meteen kan schoffelen om evaporatie te
remmen. Na 7-10 dagen zijn de bieten voldoende verankerd om te kunnen eggen.
In maïs wordt het grote aantal benodigde bewerkingen als een drempel ervaren. Men probeert nu om
het aantal bewerkingen te beperken. In de praktijk doet men dat door een combinatie met lage
doseringen. De zaaidiepte is vergroot naar 5 cm.
Als erwt in een groot stadium gevoelig wordt voor eggen gaat men over op schoffelen. Oppervlakkige
wortels zijn belangrijk voor de vochtvoorziening, maar ondiep schoffelen is erg moeilijk. Vanwege de
vroege oogst zijn zaden van zwarte nachtschade nog niet ontwikkeld, maar bij een normaal oogsttijdstip zou handmatig wieden noodzakelijk zijn. Dit systeem is nu praktijk-rijp.
In aardappel egt men twee maal voor opkomst, daarna gebruikt men lage doseringen Basagran. Na
twee jaar was dit eenvoudige systeem al praktijk-rijp.

Grondsoort, grondbewerking en mechanisatie
In verband met vochtvoorziening en doorwortelbaarheid voor vnl. schorseneer en biet wordt 25-30 cm
diep geploegd met aan elke schaar een woeler. Gelijktijdig wordt met een vorenpakker zonder
verkruimelrol een zo grof mogelijk zaaibed gemaakt om het stuifgevaar te beperken. Ploegkwaliteit en
een vlakke uitgangssituatie zijn erg belangrijk omdat oneffenheden niet door zaaibedbereiding kunnen
worden gecorrigeerd. Kroonen merkte op dat bij gebruik van de vorenpakker de planten losser staan
dan bij wiel-aan-wiel verdichten. Bij het zaaien zijn brede lagedrukbanden gemonteerd, ook bij bieten.
Vooral bij bieten spelen trekkersporen een belangrijke rol bij het nauwkeurig sturen van de schoffelmachine.
Men is overgestapt van V-schoffels naar kantschoffels omdat met name melganzevoet in de rij gedrukt
wordt en daar weer aanslaat. Bovendien zijn er geen bladbeschermers meer nodig. In bieten en maïs
gebruikt men V-schoffels om aan te aarden. Doorgaans laat men een strook van 7 cm onbewerkt,
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maar een kundig chauffeur kan de onbewerkte zone tot 4 cm beperken. Besturing wordt niet als een
probleem ervaren. De row-crop cultivator en de rolcultivator werken volgens Kroonen te diep en
worden alleen gebruikt als de onkruidbezetting echt uit de hand is gelopen.
Op deze grond heeft Kroonen voorkeur voor de neteg boven de veertandeg, vanwege de eenvoudige
constructie en de goede aanpassing aan oneffenheden, waardoor er nooit enkele tanden te diep
werken. Stabiliteit en een overal gelijke werkdiepte zijn erg belangrijk, maar laten te wensen over. De
steunwielen zouden verder naar buiten toe verplaatst moeten worden, maar in verband met verschillende rij-afstanden zijn de mogelijkheden beperkt.

Eginstelling
De gewastolerantie is richtinggevend voor de egintensiteit. Deze wordt binnen het perceel gevarieerd
tijdens het rijden d.m.v. rijsnelheid en werkdiepte (hefinrichting). Bij het veranderen van deze
instellingen stapt Kroonen niet of nauwelijks van de trekker om het resultaat te beoordelen. Hoewel hij
wel achterom kijkt, werk hij vooral door te anticiperen op de grondtoestand, onkruidbezetting en
gewasontwikkeling die hij vóór de trekker ziet. Zandgrond is erg heterogeen: In vaste grond geeft hij
meer druk, terwijl op een droge kop langzamer gereden moet worden, vooral na 2-3 voorafgaande
bewerkingen.
Beperkte indringing van tanden in verslempte grond wordt verholpen door een zware ketting voor op
het egnet te leggen of door de eg voorover te laten lopen (topstang verkorten). Dhr. Kress, ontwikkelaar en fabrikant van o.m. neteggen (Kress & Co Gmbh, Osterbachstrasse 10 D-74196 NeuenstadtStein, Duitsland, tel. +49 6264 531) , is langs geweest en werkt aan aanpassingen, zoals verlengde
tanden voorin. Kress heeft ook een video met een close-up van bewegingen van tanden in een egnet
in slow-motion.
Hoewel de grondtoestand geen invloed heeft op de keuze van het egtijdstip, heeft Kroonen voorkeur
voor samenhangende, vochtige grond. Na 2-3 maal eggen liefst een regenbui. Soms wordt een
volgende bewerking in tegengestelde richting uitgevoerd omdat het gewas minder bedekt raakt
doordat planten weer terug omhoog gebogen worden.

Egtijdstip
De tactiek van Kroonen is: onkruid klein houden en de groei remmen totdat je een geschikte
weerssituatie treft waarbij het definitief wordt opgeruimd. Daarom bepaalt vooral het stadium en de
verwachte groeisnelheid (m.n. temperatuur) het tijdstip van bewerking en is de neerslagverwachting
van ondergeschikt belang. Daags voor verwachte regen wordt zelfs nog geëgd, omdat het onkruid na
drie of vier dagen (na de regenperiode) al te groot kan zijn. Omdat onkruid geremd wordt doe je
volgens hem nooit iets voor niets, alleen probeer je het aantal bewerkingen te beperken. Dat laatste is
een belangrijk doel, waarvoor binnen het geïntegreerd systeem nog mogelijkheden bestaan.
Eggen rond het middaguur en bij schraal weer levert het beste resultaat. Verder is de invloed van weer
op de mate van groeiremming a.g.v. eggen voor Kroonen nog tamelijk ondoorzichtig en speelt dit geen
rol bij de keuze van het egtijdstip (dag). De suggestie dat bedekking effectiever zou zijn bij nat weer en
ontworteling bij droog was voor hem aannemelijk, maar hij had die link zelf nog niet gelegd. Hij streeft
dan ook niet specifiek naar ontworteling dan wel bedekking, afhankelijk van het verwachte weer.
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Kroonen kon niet zeggen of de (vermeende) weersafhankelijkheid te wijten was aan de onzekerheid
van de weersvoorspelling of aan de onzekerheid van de groeiremming cq. plantreactie bij een bepaald
weertype.
Kroonen merkte op dat bij de eerste keer eggen bedoeld was voor de voorlopers van de vroeg
kiemende onkruiden, maar dat de tweede kiemingsgolf vaak gelijkmatiger is als gevolg van de eerste
egbewerking.

Onkruidgevoeligheid
Voordat de kiembladen ontvouwen zijn is onkruid gevoelig. In aardappelen durft men iets langer te
wachten omdat veel meer grond kan worden verplaatst. Gewassen staan steviger in vochtige of
“aangewaterde”, stabiele grond. Kiemplanten van nachtschade staan vaak in bosjes bij elkaar,
waardoor ze elkaar beschermen en dus minder gevoelig zijn. Volgens Kroonen is bedekking erg
belangrijk (waarschijnlijk voor groeiremming).
Onkruiden die van grote diepte kunnen opkomen zijn lastig (veelknopigen zoals kleefkruid en
zwaluwtong). Perzikkruid en viltige duizendknoop zijn iets minder lastig, maar stug. Wortelonkruiden
als akkermunt, melkdistel, veenwortel en kweek zijn een probleem bij volledig mechanische
bestrijding. Schoffelen gebeurt alleen bij droog weer, vaak gevolgd door een egbewerking die
losgesneden onkruid naar boven haalt.

Acceptatie door de praktijk
Het meest gehoorde bezwaar tegen mechanische onkruidbestrijding is het grote aantal bewerkingen.
Mensen uit waterwingebieden zijn zoekende, maar makkelijk overdraagbare en bedrijfszekere
technieken worden door een grotere groep al snel opgepikt (eggen in aardappelen, gecombineerd
systeem in maïs). Met het oog op de MJPG-doelstellingen worden bepaalde bouwstenen wel of niet
opgenomen: een eenvoudige middelenbesparing in het ene gewas levert meer gebruiksruimte in een
ander gewas op. Voorlichting gebeurt door open dagen en bezoeken van studieclubs. Motivatie en
houding van de boeren is doorslaggevend voor het slagen van een bestrijdingssysteem, dat geldt ook
voor een voornamelijk chemisch systeem.
Bij eco-teeltsystemen zonder zaadontsmetting en met gelimiteerde bemesting is een zeer ongelijkmatig gewas (open plekken en stadiumverschillen) een belangrijk nadeel voor mechanische onkruidbestrijding.

Onderzoekbehoeften
Kroonen noemt als eerste de behoefte aan verfijning / verbetering van de machines, om bij een
verscheidenheid aan gegeven omstandigheden de maximaal haalbare effectiviteit te behalen.
Slagvaardigheid bij vastere grond, verbetering van schoffels (type en uitvoering), stuursystemen voor
een hogere capaciteit en een goed balanceersysteem voor eggen noemde hij wenselijk. Bestrijdingstechnieken in de rij mogen meer aandacht krijgen. Hij noemt als voorbeeld branden in winterpeen, met
als voordelen het niet roeren van de grond en de vochtiger toplaag.
Vanuit het oogpunt van een proefbedrijf hebben vooral technische verbeteringen de nadruk. Hierbij
speelt mee dat er wat de uitvoering en teelt betreft toch altijd situatie-afhankelijke compromissen
worden gesloten (bijvoorbeeld ondergroei van klaver in bepaalde gevallen). Een aangepaste techniek
moet deze compromissen werkbaar maken. Onderzoek naar de weersafhankelijkheid van de
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groeiremming, naar verankering van planten afhankelijk van (evt. heterogene) zaaibedeigenschappen
is volgens hem wel nuttig, maar het zou niet als eerste bij hem opkomen. Mijn indruk is dat er ook
inherente vragen zijn of mogelijkheden tot verbetering die waarschijnlijk niet vanuit de praktijk zullen
worden aangedragen. Bijvoorbeeld: Het feit dat paperpots worden toegepast duidt erop dat men
beducht is voor eggen in gevoelige stadia. Dit wordt als een gegeven beschouwd, waaraan het
bestrijdingssysteem wordt aangepast. Daarom lijkt een rechtstreekse samenwerking tussen fundamentele onderzoekers en praktijkonderzoek perspectiefvol. Dat bleek ook uit dit gesprek, waarin we
veel van elkaar hebben geleerd.
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Bijlage 2

Interview met Dhr. van Andel

Inleiding
Sinds 1990 heeft Piet van Andel een ecologisch akkerbouwbedrijf op klei in Zeewolde (Winkelweg 21,
3896 LH tel 036-5228463). Daarvóór was hij werkzaam bij de Rijksdienst IJsselmeer Polders, waarna
hij bedrijfsleider werd van het ecologisch proefbedrijf NZ 27. Daardoor heeft hij veel ervaring met nietchemische onkruidbestrijdingstechnieken. Dit interview werd afgenomen op 18 november 1997 met als
doelen:
<

Zicht krijgen op het verloop en de duur van het leerproces en de daarbij ervaren knelpunten.

<

Het inventariseren van knelpunten die een kundig ecologisch akkerbouwer ervaart met betrekking
tot onkruidbestrijding en de meest zinvol geachte verbeteringen van machines en hun inpassing in
onkruidbestrijdingssystemen.

Leerproces
Hoewel hij wel bij collega’s heeft gekeken of technieken perspectiefvol waren heeft hij vooral
individueel ervaring gekregen met afstelling van werktuigen, werktuigkeuze, tijdstipkeuze en aanpassing van het teeltsysteem. Het duurde ongeveer vijf jaar voordat hij zelfverzekerd met de eg het veld
bewerkte. Het schoffelen had hij na ongeveer drie jaar goed in de vingers. De belangrijkste problemen
in de beginperiode waren (in volgorde van belangrijkheid):
1 De keuze van het bestrijdingstijdstip en het beoordelen van de omstandigheden
2 Het gevoel van onzekerheid en psychische onrust als het bijvoorbeeld een week lang regende
3 Het kennen van de benodigde bestrijdingsintensiteit en de toelaatbare gewasschade: hoe ver kun je
gaan?
Het afstellen van de machine vond hij niet echt moeilijk, evenals het aanpassen van grondbewerking
en zaai.

Huidige werkwijze
Schoffelen vormt de basis van zijn bestrijdingssysteem. Hij werkt met een Rumptstad RSQ 2000,
vanwege de prettige en nauwkeurige besturing (4 cm onbewerkte strook bij de eerste bewerking).
Omdat je hierbij “akelig geconcentreerd” moet zijn, zou automatische precisiebesturing welkom zijn om
de langdurige inspanning van de bestuurder te verlichten, maar hij verwacht geen belangrijke
verbetering van precisie en rijsnelheid. In uien en bieten wordt 2 à 3 maal geschoffeld, waarbij hij het
moment zodanig probeert te kiezen dat het korstje met daarin verankerde onkruiden in de rij wordt
opgetild, als het gewas sterk genoeg is. Onkruiden mogen daarbij maximaal twee blaadjes hebben. Bij
meerjarige onkruiden wordt dieper geschoffeld en neemt hij een kleiner effect op eenjarigen voor lief.
Zijn Hatzenbichler veertandeg gebruikt hij vrij weinig en alleen als het gewas het echt kan hebben. De
tijd is voorbij dat een eco-boer met 70% van de opbrengst (t.o.v. gangbare teelt) en een onregelmatig,
matig ogend produkt kan volstaan. Daarom wordt slechts een kleine gewasbeschadiging getolereerd.
Een andere reden voor het beperkte gebruik is de suboptimale constructie, waardoor tanden soms
precies in de rij lopen en daar gewasplanten ontwortelen. Verder schiet de aanpassing aan het nietvlakke oppervlak tekort. Deze onregelmatigheid (overdwars) wordt veroorzaakt door bezakking na
zaaibedbereiding en sporen. Hoewel overdwars wiedeggen een mogelijkheid is om de scholletjes met
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onkruid uit de rij te krijgen, is deze methode niet elegant vanwege rijsporen en ongelijkheid dwars op
de ploegrichting.
Om het handwieden te vergemakkelijken heeft van Andel ook een wiedbed voor in de hefinrichting van
de trekker, zodat mensen al liggend kunnen wieden. Samen met een buurman heeft hij een brander
voor aardappelloofdoding en onkruidbestrijding in uien. Vanwege de beperkte onkruiddruk op deze
zware grond wordt branden weinig toegepast. Desondanks vindt hij verdere ontwikkeling van deze
methode belangrijk. Omdat de brander van HOAF Apparatenfabriek bv te duur is, is een vergelijkend
onderzoek en bekendheid van nationaal en internationaal verkrijgbare machines erg wenselijk. Dit
geldt ook voor andere machines voor de eco-landbouw.
Ook het teelt- en grondbewerkingssysteem is ingericht op onkruidbestrijding. Naar aanleiding van de
resultaten met de ecoploeg op NZ 27 (12 cm diep ploegen, rijden naast de open voor) blijft hij 20 à 23
cm diep ploegen. Om kieming van onkruidzaden te bevorderen voert hij zo snel mogelijk na de
graanoogst een stoppelbewerking uit. Met het oog op de stoppelbewerking gebruikt hij bewust geen
onderzaai-gewassen. Wel gebruikt hij gele mosterd als groenbemester omdat die vanwege z’n snelle
groei de onkruiden zodanig remt dat er geen zaad wordt gevormd.
Muur en melganzevoet zijn de belangrijkste onkruiden. Meerjarigen als melkdistel en klein hoefblad
zijn aanwezig maar vormen geen probleem vanwege de intensieve grondbewerking (ploegen in de
herfst, soms ook nog spitten in voorjaar voor groenten, schoffelen). In extensieve bouwplannen met
meer granen voorziet hij meer problemen met meerjarigen. Hij heeft opvallend weinig last van
kleefkruid, hetgeen mogelijk samenhangt met de lage N-gift, het type gewassen en de grondbewerking.

Knelpunten en onderzoeksbehoeften
Hoewel er diverse knelpunten van niet-chemische bestrijding denkbaar zijn (kosten, tijdsbehoefte,
gevoelige tijdigheid, onzekere effectiviteit, neveneffecten op grond en gewas), leek van Andel hier
nauwelijks onvrede over te hebben. Hij ziet verbetering van de onkruidbestrijding in de rij tijdens het
schoffelen als belangrijkste punt voor verder onderzoek. Het bewegen van grond in de rij met borstels,
schijfjes naast de rij, aangepaste uiteinden van schoffelmessen of egjes met goede diepteregeling
(parallellogram met wiel) kan perspectieven bieden, maar daarbij benadrukt hij de noodzaak van
precisie. Bij het verbeteren van de aanaard- en afploegtechniek in kleine gewassen is een nauwkeurige “dosering” en homogeniteit van groot belang. Vooral als de schaal van eco-landbouw (grootte én
aantal bedrijven, arbeidstekort) toeneemt verwacht hij dat inzet van automatische besturing en
duurdere machines door loonbedrijven interessant wordt.
De onvoorspelbaarheid van het weer en onkruid- en gewasontwikkeling is niet echt een knelpunt: “Je
moet gewoon alert zijn en een beetje gevoel ervoor krijgen”. Om te achterhalen in hoeverre de
voorspelbaarheid van de plantreactie als gevolg van mechanische beschadiging bij bekende
omstandigheden beperkend was, legde ik hem de vraag voor hoeveel bewerkingen hij verwachtte te
besparen als hij 10 dagen tevoren een nauwkeurige, 100% zekere weersverwachting zou hebben. Hij
verwachtte wel eens een bewerking uit te hebben kunnen sparen, maar over het algemeen acht hij de
beïnvloedbaarheid van het bestrijdingseffect klein. Desondanks vindt hij timing erg belangrijk.
Het inschatten van de optimale egintensiteit en de maximaal haalbare effectiviteit (i.v.m. tijdstipkeuze)
is een kwestie van gevoel en compromis (gewasschade versus onkruidbestrijding), maar hij weet niet
of hij “eruit haalt wat erin zit” en alle mogelijkheden van specifieke omstandigheden benut. Over het
algemeen is hij voorzichtig. Het aantonen van haalbare en toelaatbare mate van bestrijding onder
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specifieke omstandigheden levert misschien extra mogelijkheden op en is daarom een wenselijk
onderzoeksonderwerp. Deze situatie-specifieke kennis is deels al ontwikkeld: Tarwe wordt bijvoorbeeld
niet geëgd als er binnen 4 dagen regen verwacht wordt omdat het slappe blad dan bedekt blijft onder
een mogelijk gevormde korst.
Het sluiten van compromissen elders in de teelt speelt in het algemeen een grote rol. In verband met
het bereiden van een vals zaaibed voor uien wordt de zaai twee tot drie weken uitgesteld. Misschien
doet hij dat volgend jaar niet en geeft hij de voorkeur aan een hoge opbrengst met meer wied-arbeid.
Het ontwikkelen van een op elkaar aansluitende combinatie van bewerkingen is voor van Andel erg
belangrijk: onderzoekers moeten eens geïntegreerd gaan kijken vanaf de zaaimachine tot een volledig
ontwikkeld gewas, niet naar afzonderlijke technieken alleen. Hij stelde voor om het gewas in een
geultje te zaaien wat niet door een vroege egbewerking verstoord wordt en later geleidelijk met grond
gevuld. Onderzoek met diverse gewassen om de specifieke toepassingsgrenzen van technieken te
leren kennen is wenselijk.
Onderzoekers hoeven voor hem niet zozeer “de boer op”, maar het snel beschikbaar komen van
resultaten in toepasbare vorm is natuurlijk erg wenselijk. Tijdens het gesprek merkte ik dat deze
informatievoorziening beperkt is en dat hij zijn informatie vooral zelf moet verzamelen.
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