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ONKRUIDBESTRIJDING
MET CHEMISCHE MIDDELEN

I. INLEIDING
Talrijke vindingen, waarvan de meeste gedurende en na de oorlog in het buitenland
zijn gedaan, hebben nieuwe mogelijkheden geopend om onkruiden met chemische
middelen te bestrijden. Enerzijds zijn er middelen toegevoegd aan die, waarmede alle
planten kunnen worden gedood. Deze allesdodende middelen hebben echter zeer be
perkte toepassingsmogelijkheden in de landbouw. Anderzijds staan er nieuwe middelen
ten dienste om onkruiden in bepaalde gewassen te bestrijden zonder deze laatste
ernstig en blijvend te beschadigen. Het zijn juist deze, selectief werkende middelen,
zowel de reeds alom bekende als de nieuwe, welke van groot belang zijn voor de land
bouw.
De vele redenen, die het wenselijk kunnen maken om onkruiden in gewassen en gras
land te bestrijden, mogen algemeen bekend worden verondersteld. In deze Mededeling
worden alleen de middelen in samenhang met onkruiden en gewassen behandeld. Vol
ledigheidshalve worden ook de reeds lang bekende middelen, voor zover zij zich naast
de nieuwe kunnen handhaven, in het kort vermeld.
Ook al heeft een nieuw middel in het buitenland ingang gevonden in de practijk, dan
dient de doelmatigheid ervan toch nog nauwkeurig te worden getoetst aan de om
standigheden, waaronder het hier te lande zal worden toegepast. De ervaring van de
laatste jaren heeft namelijk geleerd, dat het vaak noodzakelijk is de adviezen, die in
het buitenland voor het gebruik worden gegeven, sterk te wijzigen. Dit is niet alleen
een gevolg van klimatologische verschillen tussen de landen, maar wellicht nog meer
van verschillen tussen de eisen, die men hier en elders aan gewassen en onkruidbestrijding stelt.
Ondanks het onderzoek, dat in de laatste jaren in verschillende landen is uitgevoerd,
zijn er nog vele problemen, die om een oplossing vragen. Het is geenszins uitgesloten
dat de huidige adviezen nog niet hun definitieve vorm hebben gekregen. Er wordt
slechts aangegeven, op welke wijze naar de thans heersende inzichten de middelen kun
nen worden aangewend met een zo klein mogelijke kans op beschadiging van de gewas
sen of tekort schieten in onkruiddodende werking. Deze beperking houdt in, dat het
wellicht ook mogelijk is om de middelen op een andere manier met succes aan te wenden.
Hierbij dient men echter bereid te zijn een grotere kans op teleurstelling te aanvaarden.
Naast de grote voordelen, die onkruidbestrijding met chemische middelen voor de
landbouw kan hebben, zijn er gevaren aan verbonden, die een ernstige waarschuwing
op zijn plaats doen zijn. Het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen mag
nimmer tengevolge hebben dat men verslapt in zijn aandacht voor maatregelen, die ook
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om andere redenen noodzakelijk zijn. Hiermede wordt bedoeld het zorgen voor een goede
ontwatering, het geven van de juiste bemesting en het uitvoeren van de vereiste grond
bewerking.
Tenslotte wordt voor het vernemen van de merken, waaronder de verschillende typen
van middelen in de handel zijn, en van de concentraties waarin zij moeten worden
aangewend, verwezen naar de jaarlijkse Berichten van de Plantenziektenkundige Dienst.
II. ALLESDODENDE MIDDELEN
Deze middelen zijn bestemd voor het doden van alle planten op bepaalde plaatsen.
Verschillende ervan, zoals die welke Natriumchloraat bevatten, bezitten tevens het
vermogen om gedurende enige tijd na de behandeling de groei van nieuwe onkruiden
(ook grassoorten) te verhinderen. In ons land wordt voornamelijk van natriumchloraatbevattende middelen gebruik gemaakt.
In de normale landbouwpractijk blijft de toepassing van deze middelen in de regel be
perkt tot het zwarthouden van slootkanten en het onkruidvrijhouden van erven, wegen
en wegbermen. Het sporadisch nog wel gebruikelijke doodspuiten van aardappelloof
met natriumchloraat dient te worden nagelaten, daar deze werkwijze nadelige invloed
kan hebben op de groei van de gewassen, die nadien worden verbouwd. Voor dit doel
zijn thans speciaal gefabriceerde middelen in de handel.
Buiten de landbouw worden allesdodende middelen op grote schaal gebruikt voor het
onkruidvrijhouden van spoorlijnen en emplacementen, fabrieksterreinen, opslag
plaatsen, paden en wegen; kortom overal waar elke plantengroei ongewenst is.
Bij gebruik van natriumchloraat sproeit men met behulp van een gieter per m2 één à
twee liter van een 1-2 %-ige oplossing als de grond vochtig is, eventueel kort na een
flinke regenbui.
Het middel moet worden aangewend in het groeiseizoen, dus niet gedurende de winter
als er practisch geen plantengroei is. De dodende werking heeft in hoofdzaak plaats
door opname van het chloraat via de wortels. Na 2 tot 4 weken zijn alle planten af- <
gestorven. Daar natriumchloraat giftig is voor alle planten, is voorzichtigheid geboden
voor langs de wegen aangebrachte beplanting, in het bijzonder als kan worden aan
genomen, dat de wortels daarvan tot onder de te behandelen oppervlakte zijn gegroeid.
Ook moet men rekening houden met zijwaartse verspreiding van het natriumchloraat
b.v. op hellende terreinen.
In plaats van gieters gebruikt men ook wel pulvérisateurs en spuit dan naar een hoe
veelheid van 1I10 liter per vierkante meter met een 10-40 %-ige oplossing. Natrium
chloraat lost vrij gemakkelijk op in water, vooral in de zomer als de temperatuur
15° C of hoger is.
Als een „natte" behandeling moeilijkheden oplevert, kan natriumchloraat ook in on
opgeloste toestand worden aangewend. Het fijne zout wordt dan uitgestrooid naar een
hoeveelheid van 10-40 gram per m2. Daar het fijne zout gemakkelijk klonten vormt is
het gewenst het kort voor het strooien te ziften, waarbij de klonten gemakkelijk ver
kruimelen. Desgewenst kan het zout worden vermengd met fijn zand om de massa te
vergroten. Nodig is dat echter niet, want het fijne zout laat zich gemakkelijk regel
matig verdelen over de te behandelen oppervlakte.
Natriumchloraat vindt ook wel toepassing op bouwland, dat door bepaalde omstandig
heden zo dicht met moeilijk te bestrijden wortelonkruiden als akkerwinde, kweekgras,
hoefblad of paardestaart is begroeid, dat geen teelt van cultuurgewassen meer mogelijk
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is bij de gewone cultuurmethoden. Daarbij worden hoeveelheden tot 70 gram per m2,
of te wel 700 kg/ha gebruikt, omdat de stof een flinke dieptewerking moet hebben en
een barrière in de bodem moet vormen om te voorkomen, dat uitlopers uit diepere
lagen de oppervlakte kunnen bereiken. Door deze behandeling kunnen de onkruiden
in één seizoen worden uitgeroeid, maar het is een noodmaatregel, want in vele gevallen
blijft de grond na zulk een behandeling lange tijd ongeschikt voor de teelt van gewassen.
Dit is afhankelijk van de grondsoort, de neerslag, de hoeveelheid aangewend natriumchloraat, enz. Het kan variëren van enkele weken tot enkele jaren.
De hoeveelheid te gebruiken natriumchloraat wordt mede bepaald door de voedings
toestand van de grond. Vooral op stikstofrijke gronden is de werking van natrium
chloraat ten opzichte van de onkruiden zwakker dan op stikstofarme gronden.
Voor de andere voedingsstoffen geldt dit in mindere mate, maar in het algemeen kan
men zeggen, dat de werking van natriumchloraat op vruchtbare gronden zwakker is
dan op arme gronden. De invloed van deze factor kan zo groot zijn, dat men in de ene
streek van de wereld of van een land 3 à 4 maal zulke grote hoeveelheden natrium
chloraat nodig heeft om eenzelfde onkruidsoort uit te roeien als in de andere.
Natriumchloraat heeft een randwerking van 20-30 cm. In verband hiermede wordt
bij de behandeling van paden en wegen de vloeistof aangebracht tot op 20-30 cm van
de kant om te voorkomen, dat ook het belendende grasgewas of andere planten be
schadigd zullen worden door opname via de wortels.
Door natriumchloraat gedode grote onkruiden en grassen worden na enige tijd hooiachtig en vormen dan brandbaar materiaal; men zij daarbij dus voorzichtig met vuur
van sigaretten en dergelijke.
Evenals in landen met een warm klimaat moet men ook in ons land bij heet zonnig
weer op de mogelijkheid van zelfontbranding van bedoeld materiaal bedacht zijn. In
verband hiermede verdient het aanbeveling om grote onkruiden eerst af te maaien,
het afgemaaide materiaal te verwijderen en daarna de natriumchloraat-behandeling
toe te passen. Aan de ringdijk te Amsterdam heeft zich destijds een geval van zelf
ontbrandingvan met natriumchloraat bespoten lang gras voorgedaan. Met betrekking
tot de kleding van arbeiders, die zulk een behandeling moeten uitvoeren, het volgende.
Er is een geval bekend, dat een spoorwegarbeider zijn door natriumchloraatoplossing
vochtig geworden broekspijpen bij de kachel droogde, waardoor deze kledingstukken
vlam vatten. Bij warm, zonnig, droog weer moet dus met de mogelijkheid van zelf
ontbranding rekening worden gehouden. Het dragen van zgn. oliekleding is een goede
methode. Zo nodig een compleet oliepak, doch enkel een oliebroek of oliepij pen is waar
schijnlijk meestal reeds voldoende. Wanneer kledingstukken bemorst zijn, mag men
ze niet direct in de zon of bij de kachel te drogen hangen, maar moet men de kleding
eerst grondig met water schoon spoelen.
Verschillende handelaren in natriumchloraat hebben de kans op zelfontbranding van
hun product aanzienlijk geringer gemaakt door een bepaald percentage andere zouten
toe te voegen.
De hierboven aangegeven hoeveelheden hebben betrekking op zgn. technisch zuiver
natriumchloraat. In verband met het variëren van het gehalte der in de handel zijnde
partijen, houde men zich aan de gebruiksaanwijzingen, welke door de leveranciers
worden verstrekt.
In ons land zijn behalve natriumchloraat ook enkele andere allesdodende middelen
verkrijgbaar, waarmede op overeenkomstige wijze als met natriumchloraat de onkruiden
kunnen worden gedood.
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III. ONKRUIDEN IN GEWASSEN EN GRASLAND
Alvorens over te gaan tot de behandeling van de selectiefwerkende middelen volgt
thans een overzicht van de belangrijkste onkruiden, welke in de verschillende streken
van Nederland in zo grote hoeveelheden kunnen voorkomen, dat het uitvoeren van een
bestrijding noodzakelijk kan worden geacht.
Deze streken zou men kunnen onderscheiden in:
zee- en rivierkleigebieden;
diluviale zandgronden;
dalgronden ;
laagveengebieden in Holland, Utrecht en Zuid-Friesland.
Het grasland wordt apart behandeld, zodat deze indeling betrekking heeft op bouw
land.
Steeds zullen achter de onkruiden behalve hun Latijnse namen ook de streeknamen
worden vermeld, terwijl enkele direct in het oog vallende kenmerken gegeven zijn,
waardoor ze onderscheiden kunnen worden van diegenen, waarmee ze gelijkenis ver
tonen. Wanneer een naam tweemaal wordt genoemd, volgt de eventuele omschrijving
onder dàt gebied, waar de plant het meest op de voorgrond treedt.
Het zeekleigebied
Dit omvat in grote lijnen de provincie Zeeland, de Zuid-Hollandse eilanden, de Bra
bantse Westhoek, de polders in Noord-Holland, stukken van de N.O.-Polder en het
grootste deel van Friesland en Groningen.
Het is vaak moeilijk om in deze gebieden te spreken van één of meer bepaalde onkrui
den, die er op de voorgrond treden; alleen met muur is dit soms het geval. Doorgaans is
hier een groot sortiment zaadonkruiden en soms ook enige wortelonkruiden.
Muur (Stellaria media), mier, erf, vogelkruid, vogelmuur, murik. Dit onkruid bloeit van
't voorjaar tot in de herfst met kleine witte bloempjes. Langs de stengel staat één rij
haren.
Veelknoopsoorten (Polygonum spec.); planten die een geweldige omvang kunnen
krijgen. De voornaamsten zijn hier het perzikkruid (Polygonum persicaria), wilde
wissen, roodbeen met rode bloeiaren en knopige duizendknoop (Polygonum lapathifolium)
met witte bloeiaren.
Ereprijs-soorten ( Veronica spec.), veugelderm, blauwe murik. De voornaamsten zijn wel
de akkerereprijs ( Veronica agrestis), met grote helderblauwe bloemen (±1 cm) en de
klimopbladereprijs ( Veronica hederifolia) met kleine ± \ cm grote lila bloemen.
Herdertasje (Capsella bursa pastoris), lepelblad, lepeltjesdief, tuinlepeltjes, beursjeskruid,
tassen, weitasje. Het plantje bloeit het gehele jaar door en vertoont veel overeenkomst
met
Witte krodde (Thlaspi arvense), boerenkers, dubbeltjeskruid, witte kiek, kannetjeskruid.
Dit onkruid heeft eveneens een rijke bloei van kleine witte bloemen. Een opvallend
onderscheid tussen beide is de vorm van de vruchten. Deze zgn. hauwtjes zijn bij het
herderstasje omgekeerd driehoekig en staan op horizontaal afstaande stelen; die van
witte krodde zijn tot aan de voet breed gevleugeld en aan de top diep ingesneden. Ze
zijn zeker tweemaal zo groot als de vruchten van herderstasje (ni. :t 1 cm).
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Steenraket (Erysimum cheiranthoides), grote wilde kers, kleine knopkiek, wilde dragon.
Deze plant, die evenals de beide vorige tot de familie der Kruisbloemigen behoort,
heeft kleine goudgele bloemen, langwerpige bladeren rondom de stengel en lange af
staande vruchten.
Akkerwinde (Convolvulus arvensis), windsel, slingerroos. Deze slingert zich om de
graanhalmen en heeft zachtrose tot witte trechtervormige bloemen.
Kleefkruid (Galium aparine), kleef, klissen, tongel, klift, rijpeltocht. De plant slingert
zich tussen de graanhalmen omhoog door middel van zijn kleverige stengels en blaad
jes; deze laatsten staan in kransen om de stengels. De bloemen zijn zeer klein en de
ronde vruchtjes haken zich overal aan vast.
Zwarte Nachtschade (Solanum nigrum), dolbes, walschot, dollebeien, hondsbes. Dit on
kruid is familie van de aardappel en lijkt er dan ook in zijn bloeiwijze sprekend op:
kleine witte bloemen en een spitse bundel van gele helmknoppen. Het plantje blijft
laag bij de grond en geeft zwarte bessen (± 1 cm groot).
Kamille-soorten (geslachten Anthémis en Matricaria), oensdeel, moederkruid, stinkbloem. Deze planten met hun fijne blaadjes, witte straalbloempjes en vaak sterke geur
kunnen wel als algemeen bekend worden verondersteld.
Kroontjeskruid (Euphorbia helioscopia), wrattekruid. Dit is familie van de wolfs
melk: wanneer men de stengel doorbreekt, komt er een wit melksap uit.
Herik (Sinapis arvensis), algemeen bekend.
Smalbladige weegbree (Plantago lanceolata), hondstongen, hondsribben.
Guichelheil (Anagallis arvensis), basterdmuur, hanetree, rode mier. Dit lage, tere plantje
heeft ± 1 cm grote meniekleurige bloempjes.
Paarse dovenetel (Lamium purpureum), makke brandekkel. Bloeit zeer lang met paars
rode lipbloemen.
Duivenkervel (Fumaria officinalis), aardrook. Het is een sierlijk plantje, met fijn blad
groen en een tros van rose bloemen, die aan de top donkerrood zijn (alle ± 1 cm groot).
Boterbloemen (Ranunculus spec.).
Duizendblad (Achillea millefolium), duizendtak, hazengras.
Paardebloem (Taraxacum officinale), molsla, hondspollen.
Deze laatste drie onkruiden zijn van veel meer belang in grasland dan in bouwland.
Verder kunnen twee hardnekkige wortelonkruiden optreden: akkerdistel (Cirsium
arvense), stekel en klein hoefblad (Tussilago farfara), dokken, hoeven, paardevoet,stinkblad,
tabak, hoosblad, waarmee men vooral in de Noord-Oost Polder te kampen heeft.
Melkdistelsoorten (Sonchus spec.), prikkelmelkriet, doorndistel, zeugdistel, witte dissel,
mellewijt, motdistel, motijzel. Deze planten zien er ruw uit en doen even denken aan
een gewone distel. De bloemen zijn echter geel en wanneer men de stengel doorbreekt,
komt er een wit melksap uit. De akkermelkdistel (Sonchus arvensis) kan gemakkelijk
boven het rijpende koren uitgroeien met schermvormige trossen van goudgele bloemen,
welke laatsten ieder ± 4 cm groot zijn.
Het rivierkleigebied
Dit omvat de stroken langs onze grote rivieren. Er kunnen veel onkruiden voorko
men, die we ook in het zeekleigebied aantreffen.
Het belangrijkste onkruid is wel:
Herik (Sinapis arvensis). Streeknamen: herk, hering, gele kiek. Het is een alom in den
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lande voorkomend onkruid met gele bloemen, behorende tot de familie der Kruisbloemigen, waarvan ook het koolzaad deel uitmaakt. Verder:
Weegbree-soorten (Plantago spec.). Hiervan treft men drie vormen aan, te weten de
smalbladige (P. lanceolata), hondstongen, hondsribben, met zoals de naam reeds aangeeft
smalle bladeren; de breedbladige (P. major)-, wegebladen, konijnenblad, weegwortel,
wijkerblad, en tenslotte de ruige weegbree (P. media). De twee laatsten hebben beide
een breed blad, doch de ruige onderscheidt zich van de brede, doordat hij een viltig,
sterk behaard blad heeft en bovendien lila meeldraden.
Ereprijssoorten ( Veronica spec.).
Ringelwikke ( Vicia hirsuta), kleine krok, nachtwikke. De plantjes slingeren zich om de
graanhalmen en hebben veel kleine smalle blaadjes en blauwwitte bloemen, die nog
geen \ cm groot zijn, in trossen van 3-8 bijeen.
Voederwikke (V. sativa), tamme vitsen, komt niet zoveel in 't wild voor als de vorige.
Hij is forser en heeft 2-3 cm lange paarsrode bloemen, meestal 2 of 3 bijeen. Op
enkele plaatsen in ons land wordt voederwikke voor groenbemesting gezaaid.
Akkerwinde (Convolvulus arvensis), klokjeswinde, windsel, slingerroos.
Zwaluwtong (Polygonum convolvulus), wilde boekweit, windom. Deze plant windt zich
evenals de akkerwinde om de graanhalmen. De bloeiwijze is echter die van een Veelknopige; akkerwinde heeft een klok-trechtervormige bloemkroon. Ook aan de bladeren
is verschil op te merken. Het blad van de akkerwinde is boven het midden nog betrek
kelijk breed, terwijl de zwaluwtong dan al zeer spits toeloopt. Ook de bladvoet is bij
deze laatste veel spitser dan bij akkerwinde.
Kamillesoorten (geslachten Anthémis en Matricaria); zie onder zeekleigebied.
Ganzevoetachtigen (Chenopodiaceeën); vnl. melganzevoet (C. album).
Duizendblad (Achillea millefolium).
Boterbloemen (Ranunculus spec).
Kleine leeuwenbek (Linaria minor). Dit plantje heeft + \ cm grote bleekviolette bloe
men met wat geel, die duidelijk aan de veel grotere gekweekte leeuwenbekken doen
denken.
Veldzuring (Rumex acetosa), zuurling, zurkel.
Klaproos (Papaver rhoeas), kankerbloem.
De diluviale zandgronden
Hiertoe rekent men de hogere gronden, zoals het grootste deel van Brabant en Lim
burg, de Veluwe, de Achterhoek, Twente, het Gooi, een deel van Utrecht en Drente.
De voornaamste vertegenwoordiger is wel de
Korenbloem (Centaurea cyanus), blauwbloem, roggebloem, tremske. Verder:
Hennepnetels (Galeopsisspec.), dauwnetels, waarvan de gewone hennepnetel (G. tetrahit)
met witte of rose bloempjes het meest voorkomt. Ook de bleekgele (G. ochroleuca)
treedt nogal eens op. Zie onder dalgronden.
Melganzevoet (Chenopodium album), melde, meijen, stokmel, witte mei.
Veelknoopsoorten (Polygonum spec.). Hiervan komen drie soorten voor, nl. perzikkruid
(P. persicaria), wilde wilg, wilde wissen, platzaad, Jezusgras, roodbeen. In het midden
van ieder blad is in meerdere of mindere mate een bruinrode vlek aanwezig; de bloeiaar is rose-rood in tegenstelling met de knopige duizendknoop (P. lapathifolium)
welke een witte heeft. Hierbij zijn vooral de onderste bladeren viltig evenals de scheden.
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De derde is waterpeper (P. hydropiper), bitterplant. Bij deze is de aar lang niet zo rond
en gevuld als bij de eerstgenoemden, maar betrekkelijk ijl en witrose van kleur. Wan
neer men de bladeren proeft, zijn deze brandend scherp.
Muur (Stellaria media), mier, vogelmuur, murik.
Akkerviooltje ( Viola tricolor var. arvertsis). Dit viooltje heeft ± 1 cm grote gele of
geelwitte bloemen, soms iets violet aangelopen.
Wikken; zie onder rivierkleigebied.
*
Spurrie (Spergula arvensis), miere, sparre. Deze plant wordt ook voor veevoeder
verbouwd.
Klein kruiskruid (Senecio vulgaris), kanariekruid, pluiskruid, sensejoen. Dit plantje
heeft het hele jaar door een zeer rijke bloei van kleine gele buisbloempjes. Het ver
spreidt grote hoeveelheden zaad door middel van „pluisjes" en komt ook veel in moes
tuinen voor.
Klaproos (Papaver rhoeas), kankerbloem, doornroos, rode kollebloem.
Schapezuring (Rumex acetosella), zurkel, zuur.
Het kenmerk van deze kleine zuringsoort is, dat de blaadjes aan de voet een slip hebben:
geoord zijn.
Hardbloem (Scleranthus annuus). Dit zijn groene polletjes zonder duidelijke bloemen
en met puntige blaadjes net als bij spurrie, maar dan veel kleiner. Vooral langs de
randen der akkers komt het plantje veelvuldig voor.
Gele ganzebloem {Chrysanthemum segetum), goudsbloem. Daar dit onkruid in Juni vooral
in Brabant en Limburg optreedt, zij het hier nog even vermeld. De graangewassen
zijn dan echter in de regel al zo hoog, dat ze niet zo sterk meer worden belemmerd in
hun groei. De planten, die veel op margrieten gelijken onderscheiden zich hiervan door
hun- dooiergele straalbloemen.
De dalgronden
Hieronder verstaat men de afgegraven en in cultuur gebrachte veengebieden in
Groningen, Drente, Overijsel en Brabant (de Peel).
De belangrijkste onkruiden zijn:
Hennepnetels (Galeopsis spec.). Hiervan komen drie soorten voor. De bekendste is de
gewone hennepnetel (G. tetrahit). Deze forse plant heeft rose of witte lipbloemen, die
± 1 cm groot zijn; ten onrechte wordt hij vooral in Groningen dauwnetel genoemd.
De echte dauwnetel (G. versicolor) heeft ± 2 cm grote gele bloemen met een violette
lip. De derde is de bleekgele hennepnetel (G. oçhroleuca), met eveneens + 2 cm grote
bloemen maar bleekgeel; de plant stoelt niet zo sterk uit als de beide andere.
Melganzevoet (Chenopodium album), witte mei, meijen.
Herik (Sinapis arvensis), herk, gele kiek.
Veelknoopsoorten (Polygonum spec.), als perzikkruid (P. persicaria), wilde wilg,
roodbeen en waterpeper (P. hydropiper). Zie onder dil. zandgronden.
Kamille-soorten (geslachten Anthémis en Matricaria), stinkbloem, moederkruid.
In de laagveengebieden treft men weinig bouwland aan, zodat hier een opsomming
van bepaalde onkruiden gevoeglijk achterwege kan blijven.
Het grasland
Dit zou men kunnen splitsen in grasland op klei en zand en grasland op veen.
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In grasland op veen treffen we - naast een aantal onkruiden, die ook op klei en zand
veelvuldig groeien en daar ter sprake komen-enkele onkruiden aan, die gebonden
zijn aan een hoge vochtigheid van de grond.
Moeraspaardestaart (Equisetum palustre), hermoes, robol, unjer, naaldekoker. De
moeraspaardestaart (E. palustre) onderscheidt zich hierdoor van de akkerpaardestaart of heermoes (E. arvense)- die op klei- en zandgrond wel eens optreedt, maar
daar niet schadelijk is -, dat het eefste lid der takken korter is dan de erbij be
horende stengelschede. Bij de akkerpaardestaart is dit precies omgekeerd.
Russen (Juncus spec.). Hiervan komen twee soorten voor, ni. pitrus (J. effusus) en
biezenknop (J. conglomérats). De eerste treffen we 't meest aan. Hij heeft een gladde
stengel en een losse bloeiwijze. Biezenknop heeft een gestreepte stengel, terwijl de bloeiwijze doorgaans tot een kluwen is ineengedrongen. De pitrus bloeit ongeveer twee
maanden later, in Juli.
Veldzuring (Rumex acetosa), zuurkel, zuurling, die de weiden in de zomer roodkleuren.
Kale jonker (Cirsium palustre). Deze distel is tweejarig en heeft een mooi wortelrozet
in het eerste jaar. De stengel is weinig bebladerd, maar erg stekelig. De paarse bloemen
(hoofdjes) zijn klein en zitten in een bundel aan de top van de stengel bijeen. De hele
plant heeft een paarsrode tint.
Bij grasland op klei en zand treedt de akkerdistel (Cirsium arvense), stekel, als wortel
onkruid sterk op de voorgrond.
Boterbloemen (Ranunculus spec.). Hiervan komen twee soorten door elkaar voor: de
scherpe (R. acer), pinksterbloem en de kruipende (R. repens), kraaienpoten. Het onder
scheid tussen beide is duidelijk aan de bladeren waar te nemen. De wortelbladeren bij
de scherpe boterbloem zijn nl. handvormig gedeeld en bij de kruipende drietallig. In
weiland op veen treffen we de kruipende het meest aan. In sommige weilanden groeit
ook de knolboterbloem (R. bulbosus). Deze heeft een teruggeslagen kelk (kelkblaadjes
tegen de stengel aan) en een knol in de grond.
Weegbreesoorten (Plantago spec.). Zie onder rivierkleigebied.
Paardebloem (Taraxacum officinale),. hondsbloem, hondspollen, molsla, kettingbloem, pa-

penstoelen, pissebloem, kaarsjes.
Herfstleeuwentand (Leontodon autumnalis). Dit onkruid behoort tot dezelfde familie als
de paardebloem; de bloemen zijn alleen wat kleiner en bloeien in Juli, wanneer de
paardebloemen dus reeds lang zijn uitgebloeid. De stengel is ook dunner en geeft bij
doorbreken geen melksap. Vooral in Friesland kunnen deze bloemen de weilanden in
de nazomer totaal geel kleuren.
Speerdistel (Cirsium lanceolatum), doorn, putterdistel. Deze distel dankt zijn naam aan
het feit, dat het blad aan de top toegespitst is en in een lange stekelpunt uitloopt. De
bloemen zijn lichtpurper en ± 3 cm groot.
Kruisdistel (Eryngium campestre), paardedistel. De gehele plant is grijsgroen en heeft
vette leerachtige bladeren met venijnige stekelpunten. De bloemen zijn witachtig. De
kruisdistel komt voor onze onderscheiding alleen in de weilanden van het rivierklei
gebied voor.
Wilde peen (Daucus carota), gele wortel, gele peen, peeën. Dit onkruid heeft grote witte
bloemschermen en fijn bladgroen en lijkt dus veel op doorgeschoten peen. In de grond
bevindt zich een lange witte penwortel, die sterk naar worteltjes ruikt.
Jacobskruiskruid (Senecio Jacobaea). Een forse plant met veerdelige bladeren en een
groot aantal gele straalbloemen verenigd in een schermvormige tros.
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Hoornbloem (Cerastium caespitosum), muur. Dit is een laag plantje tussen het gras
met ± J cm grote witte bloemen, die veel op muur gelijken. In tegenstelling tot deze
laatste zijn o.a. blaadjes en stengels ruw behaard. Het onkruid is tweejarig tot over
blijvend.
Varkensgras (Polygonum aviculare), kreupelgras, bargergras, mottegras. De stengels zijn
liggend of opstijgend en hebben veel knopen. De kleine rose bloempjes vallen niet erg
op. Het meest treft men dit onkruid aan op ruigere stukken en op plaatsen, waar het
gras door het vee wordt platgelopen, zoals b.v. in melkhokken.
Grote brandnetel (Urtica dioica). Deze alom bekende plant met de zo hinderlijk prik
kende brandharen kan pleksgewijs voorkomen in weiland, dat niet goed is onderhouden.
Samenvattend kan men zeggen, dat de belangrijkste onkruiden in grasland op veen
zijn: moeraspaardestaart, russen, kruipende boterbloem, zuring.
In grasland op klei en zand: akkerdistel, scherpe en kruipende boterbloem, weegbree,
paardebloem en herfstleeuwentand (in het Noorden).
IV. SELECTIEF-WERKENDE MIDDELEN
De waarde van deze middelen voor de bestrijding van onkruiden berust erop, dat bij
een bepaalde werkwijze enerzijds de onkruiden - zij het met enige beperkingen - kun
nen worden bestreden, terwijl anderzijds door de betrokken gewassen geen of slechts
zeer weinig schade van de behandeling wordt ondervonden.
Van de middelen, die vroeger voor dit doel werden gebruikt, zijn de koperbevattende
handelspreparaten en het ruwe kalizout - kaïniet - verdrongen door de reeds lang be
kende kalkstikstof en de nieuwere, eveneens selectief-werkende, onkruidbestrijdings
middelen.
Over het algemeen is men in de practijk gewoon om de onkruiden te bestrijden door het
gewas te schoffelen, te eggen of te hakken.
Het uitvoeren van deze maatregelen heeft het grote voordeel, dat het gepaard gaat
met een voor het merendeel van onze gronden niet te verwaarlozen grondbewerking.
Indien er thans chemische middelen zijn, waarmede de onkruiden op doelmatiger en
goedkopere wijze kunnen worden bestreden dan met de hierboven aangegeven methoden,
moet men evenwel nimmer uit het oog verliezen, dat het gebruik van chemische onkruid
bestrijdingsmiddelen niet tengevolge mag hebben, dat de noodzakelijke grondbewerkings
maatregelen achterwege blijven.
De mogelijkheden om onkruiden met chemische middelen te bestrijden, worden mede
bepaald door de aard en soort der onkruiden. Hiertoe worden de onkruiden ingedeeld
in eenjarige onkruiden, die men in de practijk aanduidt met de naam zaadonkruiden
en de twee- of meerjarige onkruiden, ook wel wortelonkruiden genaamd.
1. K a l k s t i k s t o f *)
Het gebruik van kalkstikstof heeft grote opgang gemaakt bij de bestrijding van koren
bloemen op de zandgronden, herik in de rivierkleigebieden en hennepnetel (plaatselijk
dauwnetel genaamd) op de dalgronden.
x) Voor uitvoerige bijzonderheden over het gebruik van kalkstikstof als onkruidbe
strijdingsmiddel zij verwezen naar H. Koning: „Kalkstikstof als onkruidbestrijdingsmiddel",
mededeling no 56 van de Directie van de Landbouw. De richtlijnen voor het gebruik van
kalkstikstof in granen en enkele hakvruchten zijn aan deze brochure ontleend.
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De mogelijkheden om met kalkstikstof onkruiden te bestrijden zijn echter niet tot deze
drie beperkt. Hoewel er aanzienlijke verschillen zijn in gevoeligheid van de uiteenlopen
de soorten onkruiden, kunnen de meeste éénjarige onkruiden in jong stadium worden
bestreden, mits de behandeling op het juiste moment wordt uitgevoerd.
Een groot voordeel van kalkstikstof boven de andere selectief-werkende middelen is,
dat grassen zoals windhalm en slofhak er ook mede kunnen worden bestreden.
a. Wintergranen
Bij voorkeur strooit men kalkstikstof over bedauwd of beijzeld gewas, wanneer een
heldere dag wordt verwacht.
In het algemeen kan men aannemen, dat het wintergraan mag worden bestrooid, zo
dra dit vier tot zes blaadjes heeft. Voor vroeggezaaid wintergraan is dit vanaf begin
Januari.
Niet alleen wordt in deze maanden het onkruid zeer effectief bestreden, maar boven
dien komt de stikstofwerking beter tot zijn recht dan bij een latere uitzaai.
Bij het bestrijden van onkruiden in laat gezaaid wintergraan zaait men de kalkstikstof
pas in de tweede helft van Maart-de eerste helft van April, wanneer het graan vol
doende is beworteld.
Het verdient aanbeveling laatgezaaide wintergranen van eind Februari-begin Maart,
eerst een 150 kg Chili of kalksalpeter per ha te geven, teneinde de graanplanten weer
standskrachtig te maken tegen een latere kalkstikstofgift en dus niet omgekeerd, zoals
in de practijk veelal foutief gebeurt.
b. Zomergranen
In het algemeen worden in zomergranen de beste resultaten bereikt bij het strooien
over een vochtig gewas, vijf tot zes weken na het zaaien, dus in de tweede helft van
April-begin Mei; het gewas is dan 7-10 cm groot.
Evenals bij wintergraan strooie men op een morgen, dat helder weer wordt verwacht.
Nadrukkelijk zij gewaarschuwd tegen Iaat strooien van kalkstikstof in zomergraan, daar
zulks het gewas sterk kan beschadigen, terwijl het zich later moeilijk herstelt.
Teneinde het zomergraan zo weinig mogelijk in zijn groei te stuiten, geve men bij het
zaaien reeds wat kalkammonsalpeter of een andere vlugwerkende stikstof, tenminste
voor zover geen stalmest is toegediend.
De hoeveelheid kalkstikstof, die moet worden gegeven, hangt voornamelijk af van de
soort en ontwikkeling van het onkruid, dat moet worden bestreden en niet van het
aantal onkruidplanten per vierkante meter.
In vroeggezaaide wintergranen kan al naar de omstandigheden de aard en de ontwikke
ling der onkruiden 250 tot 350 kg/ha worden gebruikt. In laatgezaaid wintergraan en
in zomergraan neme men in het algemeen in verband met de grotere gevoeligheid van
deze gewassen voor kalkstikstof niet meer dan 300 kg/ha.
c. Aardappelen
Teneinde zoveel mogelijk onkruid te doden moet men zolang mogelijk met het uit
strooien van de kalkstikstof na het poten van de aardappelen wachten. De aardappelkiemen zijn betrekkelijk ongevoelig voor kalkstikstof, zodat kort voor het opkomen der
aardappelen mag worden uitgestrooid, dit is 1-4 weken na het poten. Is de grond erg
droog, dan egge men de kalkstikstof even in, anders kan men deze er bovenop laten
liggen. Voor zover geen stalmest mocht zijn gegeven, dient de rest van de benodigde
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stikstof in een vlugwerkende vorm te worden gegeven. De betrekkelijke ongevoeligheid
van aardappelen voor kalkstikstof zolang de spruiten nog niet boven de grondoppervlakte komen, maakt het mogelijk 300-500 kg aan te wenden.
d. Bieten
Kalkstikstof moet op bietenland op een zodanig tijdstip worden aangewend, dat het
zijn giftige.eigenschappen heeft verloren als de bieten worden gezaaid. Voor elke 100 kg
aangewende kalkstikstof neme men veiligheidshalve 3 dagen tussenruimte tot het
zaaien van het bietenzaad. Ditwil duszeggen dat meneen 400 k gkalkstikstof4 x 3 =
12 dagen vóór het zaaien moet geven. Is er na het zaaien van de kalkstikstof veel regen
gevallen, dan kan deze tussenruimte gerust kleiner worden genomen. Is het daaren
tegen steeds koud, droog weer geweest, dan neme men deze zelfs iets langer. Hoeveel
heden tot 150 kg per ha kan men als regel tot vlak voor het zaaien geven zonder gevaar
voor kiembeschadiging van het bietenzaad.
Voorafgaande aan het zaaien der bieten gebruike men voor kleigrond ca 500 kg, voor
zavel- en zandgronden 400 kg en voor zeer lichte zandgrond 300 kg per ha.
Bij voorkeur zaaie men kalkstikstof, wanneer de grond enigszins vochtig is en enkele
droge dagen te verwachten zijn. Het in de grond werken van de kalkstikstof is onder
deze omstandigheden niet nodig en kan zelfs ongewenst zijn.
2. D . N . C . - b e v a t t e n d e m i d d e l e n
In het laatste tiental jaren hebben de D.N.C.-bevattende middelen grote bekendheid
verworven bij de bestrijding van eenjarige onkruiden in granen.
Aanvankelijk werden de kleurstoffen gebruikt voor het vervangen van vruchtboomcarbolineum bij de winterbespuiting van boomgaarden. Later bleek, dat deze middelen
zeer waardevolle eigenschappen hadden als onkruidbestrijdingsmiddel, indien zij in
een concentratie, ter dubbele sterkte van die, welke in de fruitteelt wordt gebruikt,
werden verspoten over granen.
Het merendeel van de Nederlandse producten bevat het ammoniumzout van DiNitroorthoCresol. Daarnaast zijn er producten, die het natriumzout, waaraan al of niet een
activator is toegevoegd, of overeenkomstige verbindingen bevatten. Verschillen in de
chemische samenstelling en in het gehalte van de handelsproducten hebben tot gevolg
dat de voorgeschreven concentraties uiteenlopen.
Enkele voordelen, die het uitvoeren van een bespuiting met kleurstoffen boven het
uitstrooien van kalkstikstof heeft, zijn er de oorzaak van, dat zij in sommige streken
kalkstikstof hebben verdrongen of er althans een ernstige concurrent van zijn geworden.
Afgezien van het feit, dat een perceel waarop met succes een bespuiting is uitgevoerd,
door het verdwijnen van de onkruiden een hogere opbrengst geeft dan een onbehandeld
veld, kent men in het buitenland aan de kleurstoffen een stimulerende invloed op de
groei van het gewas toe. Deze invloed zou in een opbrengstverhoging tot uiting kunnen
komen. In ons land blijkt deze stimulerende werking soms uit de diepgroene kleur, die
het gewas enige tijd na de bespuiting krijgt. Duidelijke aanwijzingen voor een opbrengst
verhoging zijn in ons land evenwel nog niet verkregen.
Evenmin als met kalkstikstof kunnen wortelonkruiden als distels, paardestaarten en
hoefblad met kleurstoffen worden bestreden.
Behalve de concentratie van de spuitvloeistof heeft ook de hoeveelheid vloeistof, die
per ha wordt aangewend, grote invloed op de resultaten. Proeven hebben uitgewezen,
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dat de onkruiddodende werking het best tot zijn recht komt, indien 1000 1 vloeistof
per ha wordt verspoten.
In de practijk zal het in vele gevallen onmogelijk zijn om deze capaciteit te bereiken.
Desnoods kan men het kwantum verlagen tot 800 liter. Hoewel het in de practijk wel
gebruikelijk is, vooral bij gebruik van zgn. paardesproeimachines, om slechts 600 liter
te verspuiten, zij er hier met nadruk op gewezen, dat een zo geringe hoeveelheid vloei
stof ten koste gaat van de onkruiddodende werking. Dit bezwaar kan gedeeltelijk
worden ondervangen, door er zorg voor te dragen, dat de spuitvloeistof zo fijn mogelijk
wordt verdeeld. Het gebruik van een hogere concentratie heeft weinig invloed op het
doden van de onkruiden en veroorzaakt ernstige beschadiging van het gewas.
De concentratie van de spuitvloeistof, welke het meest gewenst is voor het doden van
onkruiden, is behalve van het gehalte aan werkzaam bestanddeel van het handels
product, afhankelijk van de aard en ontwikkeling der onkruiden. Men houde zich aan
de gebruiksaanwijzing van de fabrikant en de richtlijnen, die jaarlijks door de Plantenziektenkundige Dienst in zijn Berichten worden gegeven.
Het grote voordeel van kleurstoffen ten opzichte van kalkstikstof is, dat het resultaat
van de onkruiddodende werking minder afhankelijk is van de weersomstandigheden.
Bovendien is het uitvoeren van een bespuiting voor degene, die het werk verricht,
minder onaangenaam dan het uitstrooien van kalkstikstof.
Behalve als er regen dreigt of op zeer droge dagen in het voorjaar met Oostenwind kan
men de bespuiting onder uiteenlopende weersomstandigheden met succes uitvoeren.
Bij een bespuiting op een dauwnat gewas is de werking van deze middelen enigszins
heftiger. Onder deze omstandigheden kan met een iets lagere concentratie worden vol
staan.
Zelfs indien een bespuiting op de voorgeschreven wijze en onder gunstige omstandig
heden wordt uitgevoerd, kan het gewas na verloop van enkele dagen ernstige ver
brandingsverschijnselen vertonen. Doorgaans zal het gewas zich echter volledig van
de schade herstellen. Slechts zeer zelden zal een ernstige verbranding door het gebruik
van een te hoge concentratie in een opbrengstverlaging tot uiting komen. Beschadiging
zoals hierboven beschreven, wordt in de hand gewerkt door sterke wind tijdens de be
spuiting of door kneuzen van het gewas b.v. door de wielen van de sproeimachine of,
bij gebruik van slangen, door het slepen hiervan over het gewas. Tegenover het grote
voordeel, dat bij gebruik van een sproeimachine met slangen de bespuiting kan worden
beperkt tot de plekken, waar de meeste onkruiden groeien, staat het feit, dat met een
sproeiboom de vloeistof regelmatiger wordt verdeeld en beter kan worden gedoseerd.
Bovendien vraagt het minder arbeidskrachten en wordt beschadiging van het gewas
door het slepen van de slangen vermeden. Dit bezwaar kan gedeeltelijk worden onder
vangen door er zorg voor te dragen, dat de spuitvloeistof zo fijn mogelijk wordt ver
deeld.
Een bespuiting van granen, waarin klaver is ingezaaid, zou tengevolge hebben, dat de
klaverplantjes grotendeels werden gedood. In dergelijke gevallen moet een bespuiting
zijn uitgevoerd vóórdat d^klaver is gezaaid. Een nadere beschrijving van enkele toe
passingsmogelijkheden moge volgen.
a. Wintergranen
In vroeggezaaide winterrogge kunnen voor de winter de korenbloemen reeds zo sterk
zijn ontwikkeld, dat hierdoor een bestrijding in het late najaar gewenst is. Het voordeel
van een bespuiting op dit ogenblik boven die in het voorjaar is, dat met de helft van
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de gebruikelijke concentratie kan worden volstaan. Het spreekt vanzelf, dat een
najaarsbespuiting alleen aanbeveling verdient, als men voornamelijk te kampen heeft
met onkruiden, die grotendeels vóór de winter kiemen.
Indien men verwacht, dat er in het vroege voorjaar nog vele zaden van andere onkrui
den zullen ontkiemen, dan doet men er beter aan de bespuiting tot dit tijdstip uit te
stellen. Het juiste ogenblik, waarop dit moet gebeuren, is uiteraard afhankelijk van de
duur van de winter, de begaanbaarheid van het veld voor een sproeimachine en de ont
wikkeling der onkruiden. Over het algemeen genomen verdient het aanbeveling om de
behandeling uit te voeren, als de onkruiden nog klein zijn en het graan nog niet te ver
is ontwikkeld.
b. Zomergranen
Voor het uitvoeren van de bespuiting in zomergranen dient men zich te houden aan het
tijdstip, waarop het gewas een handbreed hoog staat. Dit is het geval ongeveer 5 à 6
weken na het zaaien, dus in de tweede helft van April- begin Mei.
Bij de bestrijding van jonge korenbloemen, herik en hennepnetels kan men doorgaans
met de helft van de voor wintergranen gebruikelijke concentraties volstaan.
Voor het bestrijden van niet zo gemakkelijk te doden onkruiden als muur, zwaluwtong,
melganzevoet en perzikkruid kan men beter dezelfde concentratie gebruiken als voor
wintergranen.
c. Vlas, erwten en uien
De grote gevoeligheid van deze gewassen voor kleurstoffen maakt het onmogelijk om
çle onkruiden hierin met evenveel succes te bestrijden als in granen. Slechts indien aan
het wieden van onkruid te grote kosten zijn verbonden, kan het gebruik van kleur
stoffen, zij het dan met de helft van het gebruikelijke percentage, in deze gewassen aan
beveling verdienen.
Met deze zwakke oplossing kunnen slechts onkruiden zoals herikachtigen en hennep
netels met succes worden bestreden. Andere onkruiden, zoals muur, dat veel in uien
groeit, kunnen slechts gedeeltelijk tot afsterven worden gebracht.
Vlas en erwten kan men het beste behandelen als de plantjes ongeveer 10 cm groot zijn.
Bij uien valt deze periode samen met het ogenblik, waarop zij 10-15 cm groot zijn.
In Engeland worden de onkruiden in uien op grote schaal bestreden door het gewas te
bespuiten met verdund zwavelzuur ter sterkte van 8 % = 65° Beaumé. De resultaten
zijn des te beter, naarmate de onkruiden in jonger stadium worden bespoten. In Zee
land heeft deze werkwijze op beperkte schaal navolging gevonden. Een groot bezwaar
is echter, dat de vloeistof de spuitwerktuigen, tenzij deze van binnen mef lood bekleed
zijn, ernstig aantast.
Bij het klaarmaken van de spuitvloeistof dient het zwavelzuur bij het water te worden
gevoegd en niet omgekeerd.
3 . G r o e i s t o f b e v a t 'é t e n d e m i d d e l e n
Met de zgn. groeistofbevattende onkruidbestrijdingsmiddelen kunnen tweezaadlobbige
onkruiden in granen en grasland worden bestreden, zonder deze laatste—zij het met
enig voorbehoud - schade te berokkenen.
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Het onkruiddodend vermogen is geenszins beperkt tot de eenjarige zaadonkruiden. Ook
verschillende wortelonkruiden, die met de tot nu toe genoemde middelen niet konden
worden gedood, zijn gevoelig voor een behandeling met groeistoffen.
In tegenstelling met kalkstikstof en kleurstoffen, die binnen enkele dagen de onkruiden
tot afsterven brengen, duurt het bij een behandeling met groeistoffen geruime tijd
voordat de planten volledig zijn afgestorven. Deze stoffen, die zowel door de boven
grondse groene plantendelen als door de wortel worden opgenomen, hebben een merk
waardige invloed op de groei van de planten. Na de bespuiting neemt men aanvankelijk,
slechts misvormingen, zoals verdikte en gekromde stengels en stengeldelen, boven
grondse wortelvorming en verkleuringen, waar. Na verloop van enige tijd vertonen de
stengel en vooral de wortelhals scheuren; van hieruit gaat het weefsel in rotting over
en tenslotte sterft de plant af. De werking van deze middelen is sterk afhankelijk van
het groeistadium van de plant en de temperatuur gedurende en na de bespuiting.
Groeizaam weer en een betrekkelijk hoge temperatuur komen de werking van de groei
stoffen ten goede.
Naar hun chemische samenstelling worden de groeistoffen in de volgende typen ver
deeld:
2 methyl 4 chloorphenoxyazijnzuurbevattende middelen (monochloorphenoxyazijnzuur).
Deze middelen, die in ons land het natriumzout van monochloorphenoxyazijnzuur be
vatten, worden als vloeistof in de handel gebracht.
2-4 dichloorphenoxyazijnzuurbevattende middelen (2-4D). Deze middelen zijn verkrijg
baar als: zouten en esters.
De zouten worden in vaste en vloeibare toestand in de handel gebracht. De esters zijn
olieachtige verbindingen, die met water een emulsie vormen.
In overeenstemming met het verschil in chemische samenstelling tussen de twee typen
van groeistoffen is er ook verschil in hun werking, zowel op onkruiden als gewassen.
Het 2-4 D werkt minder selectief dan het monochloorphenoxyazijnzuur; dit wil dus
zeggen, dat bij een bespuiting het verhogen van de concentratie aan actieve stof bij de
eerste eerder aanleiding geeft tot beschadiging van granen en grassen dan bij de tweede.
De vele factoren, die invloed uit kunnen oefenen op de werking van groeistoffen, maken
het uiterst moeilijk een vergelijkend oordeel uit te spreken over verschillen in onkruiddodende eigenschappen tussen beide middelen.
In ons land zijn. echter aanwijzingen verkregen, dat boterbloemen beter door mono
chloorphenoxyazijnzuur en distels door beide middelen evengoed of nagenoeg even
goed worden bestreden. In de practijk zal evenwel de keuze van het middel niet alleen
door de hoedanigheid, maar ook door de prijs worden bepaald.
Ten opzichte van de zouten worden de esters gekenmerkt door een heftige werking,
waardoor het afstervingsproces sneller verloopt, maar het uiteindelijk resultaat niet
beter wordt. Ook de concentratie van de spuitvloeistof, bij welke de kans op beschadi
ging van het gewas toeneemt, ligt bij de esters lager. Om deze redenen worden esters
meestal in een lagere concentratie dan de zouten, circa de helft, aangewend.
Al naar gelang het gehalte van de verschillende handelspreparaten zullen de concen
traties, die in de gebruiksaanwijzingen van de handelaren of in de Berichten van de
P.D. worden vermeld, uiteenlopen.
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Oükruidbestrijding in grasland

a. Grasland

Alle hierboven genoemde typen groeistoffen kunnen naar een hoeveelheid van
1-2 kg van het actieve bestanddeel per ha worden gebruikt voor de bestrijding van
akkerdistels, boterbloemen, weegbree, paardestaarten, e.a. in grasland.
Bespuitingen die speciaal zijn gericht op de bestrijding van boterbloemen kunnen reeds
in de tweede helft van April met succes worden uitgevoerd. Voor de bestrijding van
distels doet men er verstandig aan met de bespuiting te wachten totdat de distels
circa 20 cm groot zijn. Men moet geenszins verwachten dat men door een eenmalige
behandeling zijn grasland geheel bevrijdt van de bovengenoemde onkruiden. Koewei
in sommige gevallen de invloed van de behandeling in het volgende seizoen nog goed
merkbaar is, zal men in het algemeen genoegen moeten nemen met een tijdelijke be
strijding van de onkruiden. Dit neemt echter niet weg, dat het gedurende enige tijd
afwezig zijn van de onkruiden een gunstige invloed kan uitoefenen op de hoedanigheid
van de grasmat, hetgeen het terugkeren der onkruiden in sterke mate kan belemmeren.
In de practijk zal men er daarom goed aan doen, de bestrijding van de onkruiden aan
te vullen met een stikstofgift, welke de ontwikkeling van het gras ten goede zal komen.
In grasland waarin wordt geweid, kan men gedurende de gehele zomer een bespuiting
uitvoeren.
Indien het verschijnen van jonge distels in hooiland na het hooien in de naweide een
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bespuiting noodzakelijk maakt, is het raadzaam daarmede te wachten, totdat de
distels minstens 20 cm groot zijn. Hetzelfde geldt ten aanzien van percelen, waarvan
het gras voor kuilvoer of drogen wordt gewonnen. Het verdient geen aanbeveling een
bespuiting uit te voeren na half September.
De bovengrondse delen van paardestaarten sterven wel spoedig af, maar komen na
verloop van enige tijd in de vorm van jonge uitlopers weer te voorschijn. De grote ge
voeligheid van paardestaarten voor groeistoffen maakt het echter mogelijk om te vol
staan met de helft van de gebruikelijke concentratie. Door de bespuiting te herhalen
zodra de nieuwe paardestaarten weer verschijnen, is het dus mogelijk het grasland
practisch vrij te houden van paardestaarten.
Brandnetels, die vaak pleksgewijs in weilanden aanwezig zijn, kunnen worden bestreden
door uitsluitend deze plekken te behandelen met een oplossing ter sterkte van 2 tot
3 maal de gebruikelijke.
Paardebloemen zijn ook met groeistoffen moeilijk te bestrijden; het herhalen van de
bespiliting, welke bij dit onkruid liefst met het dubbele van de normale concentratie
moet worden uitgevoerd, zal evenwel een sterke teruggang in de bezetting met paarde
bloemen tengevolge hebben.
Niet alle grassen zijn even ongevoelig voor de invloed van groeistoffen. Soms reageert
het gras door enigszins te verkleuren en achter te blijven in groei. Deze verschijnselen
zijn echter van tijdelijke aard. Mits men zich nauwkeurig aan de voorschriften heeft
gehouden, zal het gras zich na verloop van enige tijd volledig herstellen.
Ten aanzien van alle onkruiden geldt, dat de resultaten beter zijn, naarmate de concen
tratie van groeistoffen in de spuitvloeistof wordt verhoogd. Het verdubbelen van de
concentratie bij de zouten van beide typen middelen had nimmer ernstige schade aan
de grasmat tengevolge. Bij de esters houde men zich nauwkeurig aan de voorschriften
in verband met de fellere werking, ook wat betreft de schade, die deze verbindingen
kenmerkt.
Hoewel klaver als tweezaadlobbige plant geenszins gevrijwaard is voor de werking van
groeistoffen, is het een gelukkige bijkomstigheid, dat de betrekkelijke ongevoeligheid
van overjarige klaver het mogelijk maakt om weilanden te behandelen zonder dat de
klaver ernstige schade ondervindt.
Over het algemeen zal in het jaar van de bespuiting de klaverbezetting aanvankelijk
enigszins teruglopen, maar aan het einde van de zomer zal deze wederom in haar oor
spronkelijke vorm aanwezig zijn.
Jong gras verdraagt een bespuiting met groeistoffen zeer slecht. In het jaar van inzaai
mag grasland dus niet met groeistoffen worden bespoten.
Tenslotte zij vermeld, dat het gebruik van groeistoffen geen nadelige invloed uitoefent
op het vee in de weide. In verband met de sterke geur van sommige middelen doet men
er echter verstandig aan om melkvee tijdens de behandeling en [gedurende enkele
dagen daarna uit de weide te houden.
b. Wintergranen
In verband met het feit, dat granen in het algemeen niet geheel ongevoelig zijn voor de
invloed van groeistoffen, wordt het gebruik van deze middelen in granen alleen aan
geraden voor de bestrijding van onkruiden, die niet met kalkstikstof en d.n.c. kunnen
worden gedood. Dit geldt dus voornamelijk ten aanzien van akkerdistel, melkdistel,
paardestaarten en akkerwinde.

16

Links: onbehandeld Rechts: behandeld met groeistoffen.

Bovendien sterven na een bespuiting met kleurstoffen de onkruiden binnen enkele
dagen af, terwijl het na een behandeling met groeistoffen nog geruime tijd duurt, voor
dat de onkruiden zijn uitgeschakeld, hetgeen de ontwikkeling van het gewas niet ten
goede komt. Alleen indien eenjarige onkruiden door sterke groei hun gevoeligheid voor
kleurstoffen grotendeels hebben verloren, verdient het aanbeveling groeistoffen aan te
wenden om de onkruiden alsnog te doden.
Mits men zich aan de hieronder gegeven richtlijnen houdt, zal het gebruik van deze
middelen in wintergranen geen schade aan het gewas berokkenen, die in een opbrengst
vermindering tot uiting komt. De kans op een klein percentage misvormde aren blijft
evenwel te allen tijde bestaan.
Bij granen, die als bloeiwijze een aar hebben, zoals tarwe, roggeen gerst, komt demisvor
ming tot uiting in onregelmatige plaatsing van de pakjes, ontbreken van pakjes in het
midden van de aar, misvormde korrels en niet uit de schede komen van de aar. Bij
haver, die met een pluim bloeit, blijkt de invloed van de behandeling met groeistoffen
soms uit een steile stand van de zij assen en door de aanwezigheid van loze pakjes.
Een verkeerd gebruik van groeistoffen kan in beide typen van granen aanleiding geven
tot achterblijven in groei en legeren.
Nog nimmer is gebleken, dat een bespuiting met groeistoffen de kiemkracht van het
zaad of de soortechtheid van het graan beïnvloedt. Zonder zeer dringende noodzaak

17

kan men beter een bespuiting van percelen, waarvan het gewas voor de keuring is op
gegeven, achterwege laten. Indien deze gewassen toch worden bespoten, is het raadzaam
de Keuringsdienst hiervan te verwittigen om eventuele moeilijkheden bij de keuring
zoveel mogelijk te vermijden.
De hoge eisen, die bij brouwgerst aan de kwaliteit van de korrels worden gesteld, maken
het minder gewenst om zomergerst, die voor brouwdoeleinden wordt geteeld, met
groeistoffen te behandelen.
Vergeleken met kleurstoffen dienen de groeistoffen niet vroeg, maar later in het voor
jaar te worden aangewend. Het juiste tijdstip kan het beste worden omschreven met het
ogenblik, zo kort mogelijk voor het schieten, waarop het gewas nog niet zo sterk is ont
wikkeld, dat de onkruiden niet meer met de spuitvloeistof kunnen worden geraakt.
Dit tijdstip is dus sterk afhankelijk van de duur van de winter en de weersomstandig
heden in het voorjaar. Over het algemeen zal het vallen in de 2e helft van April.
Voor gebruik in wintergranen komen slechts in aanmerking de zouten van 2-4 D en van
monochloorphenoxyazijnzuur naar een hoeveelheid vanf-1 kg van het actieve bestand
deel per ha.
Esters kunnen het graan te erg beschadigen om hen voor dit doel te gebruiken,
c. Zomergranen
Op overeenkomstige wijze als in wintergranen kunnen wortelonkruiden in zomergranen
met groeistoffen worden bestreden. De grotere gevoeligheid van zomergranen voor groei
stoffen maakt het echter noodzakelijk
het gebruik te beperken tot monochloorphenoxyazijnzuur-bevattende verbindin
••R
gen die, evenals bij wintergranen, moe
ten worden gedoseerd naar een hoeveel
heid van f—1 kg van het actieve bestand
deel per ha.
Het wortelonkruid klein hoefblad, dat
V' "
in vele graangewassen op de zwaardere
gronden pleksgewijs aanwezig is, kan niet
of slechts in zeer onvoldoende mate vol
gens de hierboven verstrekte aanwijzin
gen worden bestreden. Met de esters van
2-4 dichloorphenoxyazijnzuur in een
oplossing ter dubbele sterkte van de ge
bruikelijke, kan klein hoefblad, althans
ten dele, worden gedood. Deze werkwijze
heeft echter een zeer slechte invloed op
de ontwikkeling van het graan, die aan
leiding kan geven tot een oogstderving
van 50 %. De wijze waarop hoefblad
groeit, maakt het echter mogelijk de
behandeling plaatselijk met een rugspuit
uit te voeren, waardoor de opbrengst
derving ten opzichte van de gehele oogst
zó gering wordt, dat zij mag worden
Misvorming van roggearen door behandeling
verwaarloosd. Het beste' tijdstip voor het
met groeistoffen
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I-frt juiste tijdstip voor liet uitvoeren van een bespuitinç met groeistoüen in zomergraan

uitvoeren van deze bestrijding is in het voorjaar als de bladeren van het hoefblad zich
ontwikkelen.
Klaver als ondervrucht in granen gezaaid, is in hoge mate gevoelig voor een behandeling
met groeistoffen. Een bespuiting met groeistoffen mag echter nimmer worden uitgevoerd
wanneer er klaver in het graan is ingezaaid of binnenkort zal worden ingezaaid.
In tegenstelling met hetgeen voor kleurstoffen geldt, is het resultaat van een bespuiting
met groeistoffen niet zozeer van de totaal verspoten hoeveelheid vloeistof afhankelijk,
maar meer van een regelmatige verdeling van de vloeistof over de onkruiden. Het
spreekt vanzelf, dat hierbij het verspuiten van de vloeistof tot kleine deeltjes een factor
van groot belang is.
Met uitzondering van hetgeen voor hoefblad wordt vermeld, kunnen de groeistoffen
met behulp van de alom bekende sproeimachines naar een hoeveelheid van minstens
600 liter per ha worden verspoten. Het verspuiten van geconcentreerde oplossingen
groeistoffen met speciale sproei-inrichtingen naar een hoeveelheid van slechts 25-50 1
vloeistof per ha, schijnt goede resultaten te geven, indien de ontwikkeling van het
gewas mogelijk maakt de onkruiden voldoende te bevochtigen. In het buitenland en
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Klein hoefblad in haver

wellicht binnenkort ook in ons land, wordt op deze wijze van het hefschroefvliegtuig
gebruik gemaakt, om onkruiden te bestrijden.
Ten aanzien van de sterkte en de wijze van klaarmaken van de spuitvloeistof houde
men zich nauwkeurig aan de door de leverancier verstrekte richtlijnen.
Indien de te bespuiten percelen worden begrensd door akkers, waarop gewassen groeien,
die gevoelig zijn voor groeistoffen (dit zijn in meer of mindere mate, alle niet tot de
grassen behorende gewassen) moet de grootste voorzichtigheid bij het uitvoeren van de
bespuiting in acht worden genomen. Bij dergelijke situaties dient de bespuiting bij sterke
wind te worden nagelaten in verband met de kans op verwaaien van een gedeelte der
sproeivloeistof. Ook aan het uitvoeren van bespuitingen in boomgaarden zijn grote
gevaren verbonden. Alleen in oudere boomgaarden met hoogstammen is het bestrijden
van onkruiden met groeistoffen verantwoord, mits er zorg voor wordt gedragen, dat
noch de bomen, noch de grond in de onmiddellijke omgeving van de bomen met de
spuitvloeistof in aanraking komen. Aan deze voorwaarde kan het beste worden vol
daan door een lage druk rugspuit te gebruiken.
Tenslotte zij er met grote nadruk op gewezen, dat de sproeiwerktuigen na het gebruik
van groeistoffen grondig moeten worden gereinigd door hen met water herhaalde malen
door te spoelen.
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IV. Koolwaterstoffen
Van zeer recente datum is de opzienbarende ontdekking om met behulp van bepaalde
koolwaterstoffen onkruiden te doden, die groeien in tot de Schermbloemigen behorende
gewassen (worteltjes, peterselie, seldery enz.).
Het laat zich aanzien, dat het gebruik van deze middelen grote opgang zal maken bij de
bestrijding van onkruiden in worteltjes, die voor menselijke consumptie worden ge
teeld. De betrekkelijk hoge kosten van de producten maken het voorlopig onmogelijk
om deze middelen in schermbloemige landbouwgewassen zoals wortelen en karwij aan
te wenden.
De belangrijkste voorwaarde voor het verkrijgen van goede resultaten, is de noodzaak
om de bespuiting uit te voeren als de onkruiden nog klein zijn. Ten aanzien van het
ontwikkelingsstadium van de worteltjes, zal dit ogenblik meestal samenvallen met het
tijdstip, waarop zij twee echte blaadjes hebben.
Met het ouder worden van de onkruiden, neemt hun gevoeligheid voor het bestrijdings
middel snel af.
De middelen dienen in onverdunde toestand naar een hoeveelheid van 1 liter per 10 m2
over het gewas te worden verspoten. In het bijzonder kunnen straatgras (Poa annua),
dat vaak als hinderlijk onkruid in bedden worteltjes groeit en jonge planten van de
kleine brandnetel uitstekend worden bestreden.
Indien de bespuiting in een periode van warm weer wordt uitgevoerd is het mogelijk

Resultaten van chemische onkruidbestrijding in worteltjes
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dat de bladeren van de worteltjes enigszins verkleuren. Dit behoeft echter geen na
delige invloed op de verdere ontwikkeling van het gewas te hebben.
Hoewel met verschillende koolwaterstoffen de hierboven beschreven resultaten kun
nen worden verkregen, verdient het aanbeveling om ter vermijding van teleurstellingen,
slechts speciaal voor dit doel in de handel gebrachte middelen aan te wenden.
Bij het verspuiten van deze middelen met de gebruikelijke sproeiwerktuigen is het een
groot bezwaar, dat onderdelen van leer en rubber ernstig worden aangetast. Het is raad
zaam ter wille van het behoud van de sproeiwerktuigen om deze na gebruik te demon
teren en, vooral de lederen- en rubberdelen, goed te reinigen.
V. OVERZICHT BESTRIJDINGSMOGELIJKHEDEN VAN ONKRUIDEN
In de onderstaande tabel is aangegeven, welk middel in de eerste plaats voor de be
strijding van de hieronder genoemde onkruiden in granen en grasland in aanmerking
komt.
Er is tevens vermeld welk resultaat men mag verwachten, mits de bespuiting op de
juiste wijze is uitgevoerd. De bestrijdingsmogelijkheden zijn geenszins beperkt tot de
in de tabel opgenomen onkruiden: slechts de belangrijkste zijn genoemd voor zover
er gegevens over bekend zijn.
In 't algemeen geldt, dat jonge plantjes, in het bijzonder van éénjarige onkruiden in
granen en met enig voorbehoud in erwten, vlas en uien met kleurstoffen kunnen worden
b e s t r e d e n . T e n a a n z i e n v a n k a l k s t i k s t o f zij v e r w e z e n n a a r d e p u b l i c a t i e v a n H . K O N I N G .
Voor het bestrijden van wortelonkruiden in granen en onkruiden in grasland komen
alleen de groeistoffen in aanmerking. Ter wille van de overzichtelijkheid is in de ver
schillende typen kleurstoffen en groeistoffen geen onderscheid gemaakt. Hiervoor zij
verwezen naar de desbetreffende hoofdstukken van deze Mededeling.
Bij het raadplegen van de tabel dient men er dus rekening mede te houden, dat de te
verwachten resultaten bij een bespuiting met d.n.c. zijn gebaseerd op de gevoeligheid
van kiemplanten; bij groeistoffen op de gevoeligheid van de betrokken onkruiden in
een stadium van snelle groei.

22

Onkruiden in Granen
Akkerwinde
Dauwnetel
Distel akkerDuivenkervel
Duizendblad
Duizendknoop knopige.
Ereprijs akker- ....
Ereprijs klimopblad-. .
Ganzebloem gele . . .
Guichelheil
Hardbloem eenjarige . .
Hennepnetel bleekgele .
Hennepnetel gewone. .
Herderstasje
Herik
Hoefblad klein ....
Kamillen
Klaproos
Kleefkruid
Korenbloem
Krodde witte
Kruiskruid klein . . .
Melganzevoet
Melkdistel
Muur
Perzikkruid
Steenraket
Viooltje akker- ....
Waterpeper
Weegbree breedbladige.
Weegbree ruige ....
Weegbree smalle . . .
Wikke ringelWikke voeder- ....
Zuring schape- ....
Zwaluwtong

Kleurstof

Groeistof
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Onkruiden in Grasland
Boterbloem knoldragende
Boterbloem kruipende .
Boterbloem scherpe . .
Brandnetel grote . . .
Distel akkerDistel kruisDistel speerDuizendblad
Herfstleeuwentand . . .
Hoornbloem
Kale jonker
Kruiskruid Jacobs . .
Paardebloem
Paardestaart
Peen wilde
Russen
Varkensgras
Weegbree breedbladige.
Weegbree ruige . . .
Weegbree smalle . . .
Zuring veld-

Groeistof
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+ ++
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++
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+ + + goed te bestrijden
+ + matig te bestrijden
+ slecht of in het geheel niet te bestrijden
a) alleen met ester
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GROEISTOFFEN
Voor het bestrijden van wortelonkrniden in -wintergranen:

Middelen, die zouten van monochloormethylphenoxyazijnzuur bevatten:
Agroxone-liquid
Nolachiet
Phenoxyl

11 1 I.C.I. Holland, Kon. Emmaplein 5, Rotterdam
6 1 I Noury en van der Lande, Deventer
11 1 Verdugt, Anna Paulownastraat 35, Den Haag

Middelen, die zóuten van dichloorphenoxyazijnzuur bevatten:
AAherba
Barweed
Cidico
Regulex-onkruid
vloeibaar
Regulex-onkruid
Weedette
2-4D „Farming"
2-4D Weedkiller
2-4D Weedkiller
Widol

1,3 kg
1,3 kg
1 pak

Landbouwbureau M. Wiersum, Groningen
Usaropa, Apeldoorn
A'damse Chininefabriek, Postbus C 761, A'dam

10 1
1.2 kg
1.3 kg

Philips van Houten, Weesp
Philips van Houten, Weesp
Fa A. v. d. Berg & Co, Heeswijk, (Br.)
Algra, Postbus 40, Leeuwarden
Aseptafabriek, Postbus 33, Delft
Hooning & Franse, Postbusi 237, Amsterdam
Handel Mij Denka, Voorthuizen

1,7 kg
1,7 kg
1,2 kg

Voor het bestrijden van wortelonkruiden in zomergranen:

Alleen middelen, die zouten van monochloormethylphenoxyazijnzuur bevatten:
Agroxone-liquid
Nolachiet
Phenoxyl

11 1
6 1
11 1

I.C.I. Holland, Kon. Emmaplein 5, Rotterdam
Noury en van der Lande, Deventer
Verdugt, Anna Paulownastraat 35, Den Haag

Voor het bestrijden van wortelonkruiden in grasland:

Middelen, die zouten van monochloormethylphenoxyazijnzuur bevatten:
Agroxone-liquid
Nolachiet
Phenoxyl

11 ]
6 1
11 1

I.C.I. Holland, Kon. Emmaplein 5, Rotterdam
Noury & van der Lande, Deventer
Verdugt, Anna Paulownastraat 35, Den Haag

Middelen, die zouten van dichloorphenoxyazijnzuur bevatten:
AAherba
Barweed
Cidico
Regulex-onkruid
Regulex-onkruid
vloeibaar
Weedette
2-4D „Farming"
2-4D Weedkiller
2-4D Weedkiller
Widol

1,3 kg
1,3 kg
1 pak
1.2 kg

Landbouwbureau M. Wiersum, Groningen
Usaropa, Apeldoorn
A'damse Chininefabriek, Postbus C 761 A'dam
Philips van Houten, Weesp

10 1
1.3 kg

Philips van Houten, Weesp
Fa A. v. d. Berg & Co, Heeswijk, (Br.)
Algra, Postbus 40, Leeuwarden
Aseptafabriek, Postbus 33, Delft
Hooning & Franse, Postbus 237, Amsterdam
Handel Mij Denka, Voorthuizen

1,7 kg
1,7 kg
1,2 kg

Middel, dat een ester van dichloorphenoxyazijnzuur bevat:
Weed-no-more
1% 1
Fa A. Poortman, Beursgebouw 514, Rotterdam
De achter de merken vermelde hoeveelheden hebben betrekking op een dosering
van 1 kg van het actieve bestanddeel per ha, of, zoals bij de ester, een hoeveel
heid, die er in werking mede overeenkomt.
Minerale oliën

Voor het bestrijden van jonge onkruiden in worteltjes. Worden in onverdunde
toestand naar een hoeveelheid van 1 1 per 10 m3 over de worteltjes verspoten als
deze circa 2 echte blaadjes hebben.
Shell „W"

1 1./10 m2

Shell Nederland, Postbus 69, Den Haag

Plantenziektenkundige Dienst
Wageningen
Wageningen, Januari 1949

Bericht No. 787

BERICHT
OVER BESCHIKBARE ONKRUIDBESTRIJDINGSMIDDELEN
ALLESDODENDE MIDDELEN

Voor het bestrijden van onkruiden op wegen, paden, ' erven, spoorbanen en soms
op wal- en greppelkanten, kortom op plaatsen, waar men elke plantengroei onge
wenst vindt.
Landbouwbureau M. Wiersum, Groningen
AAwiedo
Aseptafabriek, Postbus 33, Delft
Aseptazout
A.V.O.P., Keizersgracht 133, Amsterdam
Avop-Onkruidzout
J. Breed, Postbus 28, Utrecht
Hedit
Schenk, Alb. Cuyplaan 54, Bilthoven
M.D.-Onkruidverdelger
Noury & van der Lande, Deventer
Landox
Centraal Bureau, Postbus 182, Rotterdam
Natriumchloraat
Proeftuin „Z.-H. Glasdistrict", Naaldwijk
Jac. Ree, Meerweg 18, Bussum
Verdugt, Anna Paulownastraat 35, Den Haag
Totte & Cie, Postbus 1109, Rotterdam
Arnh. Kunstmesthandel, Postbus 154, Arnhem
Kempkes & Waterreus, Eist, (Gld.)
Wijnhoff, v. Gulpen & Larsen, Keizersgracht
Paraplant
319, Amsterdam
„Geco", Hoogmolenweg 46, Venlo
Penetrall
Handel Mij. Denka, Voorthuizen
Trosit
Voor de te gebruiken hoeveelheden zij verwezen naar de gebruiksaanwijzing, die
door de leverancier wordt verstrekt.
SELECTIEF-WERKENDE MIDDELEN
Dinitrocresol- (D.N.C.) bevattende middelen (Kleurstoffen)

Voor het bestrijden van kiemplanten van eenjarige onkruiden in wintergraan en
zomergraan. Het gebruik van de laagst aangegeven concentratie biedt enige mo
gelijkheden voor het bestrijden van onkruiden in erwten, uien en vlas, waarbij
echter rekening gehouden moet worden met enige beschadiging van het gewas.
AAdinol
Vi— Vi %
L'andbouwbureau M. Wiersum, Groningen
Azizon (+ Actizon
Vz %>
1—1% %
Aseptafabriek, Postbus 33, Delft
Denoc
1—2
%
Verdugt, Anna Paulownastraat 35, Den Haag
Denocate
1—2
%
Verdugt, Anna Paulownastraat 35, Den Haag
D.N.C. Krimpen
extra
U.A.F., Bankaplein 3, Den Haag
Vi- Vi %
Elgetine
Vi— y2 % Fa van Waveren en Zn, Hillegom
Dinosol
Handel Mij Denka, Voorthuizen
Vi- Vz %
Extar Sandoz Neu Vi— % % Fa van Dijl & Zn, Postbus 16, Dordrecht
Jebonol-extra
Verdugt, Anna Paulownastraat 35, Den Haag
Vi- % %
Kempkes & Waterreus, Eist (Gld.)
Kewa Perfect
Vi— Vi %
Niptonpoeder
Aseptafabriek, Postbus 33, Delft
Vi— Vi %
Nitroleumpoeder
Vi— Vi % Shell Nederland, Wassenaarseweg 80, Den Haag
Trifobloc
1—2 blocs/100 1. Fa van Waveren en Zn, Hillegom
KALKSTIKSTOF

Hiermede kunnen kiemplanten van eenjarige onkruiden, ook de grassen, slofhak
en windhalm, in wintergraan, zomergraan, bieten en aardappelen worden bestreden.
Verkrijgbaar bij handelaren in kunstmeststoffen.

PUBLICATIES VAN DE PLANTENZIEKTEN KUNDIGE DIENST
Verkrijgbaar bij de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen — Telefoon 2741
Postrekening 18018

MEDEDELINGEN
1.
3.
4.
6.
9.
10.
11.
13.
13(7.
13b.
13c.
16a.
16b.
16c.
17.
19.
20.
21.
24.
25.
26.
27.
29.
31.
32.
33.
40.
43.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

De bessenspruitvreter, 5e dr. f 0,15.
De wintervlinder, 6e dr. f 0,25.
Brandziekten van granen, 5e dr. f 0,20.
Ziekten en beschadigingen van het aardappelloof,
21e dr. f 0,35.
Ziekten van aardappelknolten, 13e dr. f 0,25.
De loodglansziekte onzer fruitgewassen, 7e dr.
f 0,20.
Plantenziekten» waarmede rekening moet wor
den gehouden bi) de veldkeuring, 5e dr. f0,20.
Le service phytopathologique aux Pays-Bas, 2e
éd. f 0,15.
The Phytopathological Service in the Nether
lands, 3rd ed. f 0,25.
Statens Plantepatologisk kontor in Nederlandene, f 0,15.
El Servicio fitopatologico en los Paises Bajos,
f0,15.
Black scab (wart disease) in the Netherlands,
f 0,25.
La maladie verruqueuse (gale noire) des pommes
de terre aux Pays-Bas, f 0,25.
Der Kartoffel krebs in den Niederlanden, f 0,25.
Bescherming van nuttige vogels, 11e dr. f0,35.
Bestrijding van plantenziekten in kleine tuinen
in de winter, 5e dr. f0,25.
Wormstekigheid bij appel en peer, 6e dr. f0,25.
Bestrijding van plantenziekten in kleine tuinen
in de zomer, 4e dr. f 0,25.
Plantenziektenkundige waarnemingen III: Iepen*
ziekte. — Chloroclystis rectangulata, f0,45.
Bestrijding van tomatenziekten in Engeland (reis
verslag), f 0,15.
Ziekten en beschadigingen van tomaten, 3e dr.
f 0,45.
Verslag over de werkzaamheden van de Planten
ziektenkundige Dienst in de jaren 1920 en '21,

f1,—.

De grote en de kleine Narcisvlieg, f0,10.
Verslag over de werkzaamheden van de Planten
ziektenkundige Dienst in het jaar 1922, f0,45.
Het vroeg rooien van aardappelen voor pootgoed en de bewaring in moderne pootaardappelbewaarplaatsen, 3e dr. f 0,15.
Sproeien en sproeiers, 9e dr. f 0,40.
Onderzoek naar de vatbaarheid van aardappelsoorten voor de wratziekte in de jaren 1922-'24,
f 0,20.
Middelen tegen plantenziekten en schadelijke
dieren, 7e dr. f 0,50.
Smalle graanvlieg en fritvlieg, f 0,25.
De berichtendienst van de Plantenziektenkun
dige Dienst, f 0,15.
Aantasting van suikerbieten en mangelwortelen
door Phoma betae Frank, f 0.25.
Het blauw-worden van aardappelen, f 0,25.
Insectenbestrijding uit vliegtuigen, f0,60.
De schurftziekte van appel en peer, 7e dr. f 0,35.

52.
54.
59.
61.
63.
67»
68.
70.
73.
75.
77.
78.

79.
82.
84.
85.
86.
88.
90.
91.
92.
96.
97.
99.
101.
102.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.

De Aardappelziekte (JPhytophthora infestons),
3e dr. f 0,15.
Draaihartigheid van kool, 2e dr. f 0,25.
Rupsenplagen in loofhout, 5e dr. f0,40.
Vermeende en werkelijke gevaren verbonden
aan het gebruik van giftige bestrijdingsmidde
len in land- en tuinbouw, 2e dr. f0,20.
Grondontsmetting, f 0,35.
Bestuiven en bestuivers, f0,25.
De Coloradokever, 2e dr. f 0,20.
Ziekten en beschadigingen van klein fruit (bes
sen, frambozen, aardbeien), 2e dr. f 0,35.
Bestrijdingsschema voor fruitgewassen, 13e dr.
f 0,25.
Het spreeuwenvraagstuk voor de fruitteelt,
f 0,15.
Beschrijving van de knollen en de lichtkiemen
van aardappelrassen, 2e dr. f 0,40.
Voorlopige mededeling over de resultaten der
proefnemingen met chemische middelen ter
bestrijding der karwijmot (Depressaria nervosa
Hw) in 1934, f 0,15.
De Coloradokeverwetgeving, 3e dr f0,15.
Resultaten van het karwijmot-onderzoek in
Groningen, f 0,15.
Zaaizaadontsmetting in de landbouw, 2e dr.
f 0,15.
De bisamrat, 2e dr. f 0,15.
Handleiding bij de bespuiting van fruitgewas
sen, 4e dr. f 0,40.
Monilia-ziekten van fruit, 4e dr. f 0,15.
Onderzoek over het koprot in de uien van de
oogst 1938, f 0,20.
Over de economische betekenis van de groe
ne kikvors, f 0,10.
Overzicht van de belangrijkste ziekten en pla
gen van landbouwgewassen en hun bestrijding,
6e dr. f 1,00.
Vogelverschrikkers en andere afweermiddelen
tegen vogelschade, f 0,15.
De Botrytis-aantasting van Gladiolusknollen,
2e druk f 0.20.
Plantenziekten en schadelijke dieren in de
groentetuin, 5e dr. f0,30.
Verslag betreffende de bestrijding van roeken
in 1942, f0,10.
Schadelijke ratten en muizen en hun bestrijding
f 0,40.
Ziekten en beschadigingen van tabak in Neder
land, f 0,25.
De appelbloesemkever, 3e dr. f 0,35.
Zaaizaadontsmetting in de tuinbouw, f 0,10.
Bestrijdingsschema voor fruit onder glas, f 0,35.
Lijst van bestrijdingsmiddelen tegen planten
ziekten en schadelijke dieren, f 0,20.
De kankerziekte van appel en peer, f 0,15,
De bestrijdingsmiddelenwetgeving f 0.40.
Onkruidbestrijding met chemische middelen
f 0,25.

De ontbrekende nummers uit de serie zijn uitverkocht en worden niet meer herdrukt.

z.o.z.

V L U G S C H R I F T E N : Prijs 6 e t per stuk
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
15.
17.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26*
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Bladluizen.
Schildluizen.
Bladaaltjes.
Sproei- en stusfwerktuigen.
Koper- en zwavelbevattende spuitmiddelen.
Zomerspuitmiddelen tegen dierlijke parasieten.
Winterspuitmiddelen tegen dierlijke parasieten.
Selderieziekten.
De koolvlieg.
Enige Rhododendron-vijanden.
De fritvlieg.
De bessenbladwesp.
Het stengelaaltje.
Het bieten- of haveraaltje.
Het wortelaaltje.
Graanroest.
Vlekken- en Macrosporiumziekte der bonen.
Vlekkenziekte der erwten.
Bietenwortelbrand.
Aaltjesziekten in bolgewassen.
Aardappelwratziekte.
Rondknop bij zwarte bessen.
Bloedluis.
De slakvormige bastaardrups.
Beukenwolluis.
Tomatenmeeldauw.
De wilgen- en elzensnuittor.
Wilgen haantjes.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

lepenspintkevers.
Spint.
De klaverkanker.
De pokziekte van de peer.
De Amerikaanse kruisbessenmeeldauw.
De bestrijding van emelten.
Ontsmetting van aardappelen met sublimaat.
Drinkbakken voor vogels en andere dieren.
De bietenvlieg.
Th rips.
Over de betekenis van de insectenetende vogels
voor land- en tuinbouw.
De pruimezaagwesp.
De Coloradokever.
De Aardappelziekte.
De muskusrat of bisamrat.
Bestrijding van ratten en muizen.
Wortelknobbels.
Bestrijding van huismussen.
Virusziekten bij aardappelen en het winnen van
gezond pootgoed.
De appelzaagwesp.
De aspergevlieg.
De perebloesemkever.
Koolrupsen.
Het pruimenmotje.
De gladiolenthrips.
De perzikscheutboorder.

De ontbrekende nummers uit de serie zijn uitverkocht en worden niet meer herdrukt

STANDPLAATSEN

EN

NAMEN

VAN DE DISTRICTS-AMBTENAREN

DE PLANTENZIEKTENKUNDIGE DIENST
AALSMEER
AMSTERDAM
APELDOORN tijdelijk
ASSEN
BOSKOOP
COEVORDEN
DEVENTER
ELST
GELDERMALSEN
GOES
HAARLEM
HARLINGEN
HEEMSTEDE
HEILOO
'S-HERTOGENBOSCH
HILLEGOM
HOORN
LEEUWARDEN
LEIDEN
LISSE
MILL
MUSSELKANAAL
NAALDWIJK
ST PANCRAS
ROERMOND
ROOSENDAAL (N.B.)
ROTTERDAM
SASSENHEIM
TERNEUZEN
UTRECHT
WINSCHOTEN
ZUTPHEN
ZWOLLE

C. j. Augustijn, Stommeerweg 70 (tel. 383).
H. A. M.Schlüter, Kantoor Plzk. Dienst, Handelskade 9 (tel. 47824).
J. Hertgers, Pompje 101', Beekbergen.
W. L. Meuleman, Venestraat 185 (tel. 2391).
J. Zwartendijk, Zijde 69 (tel. 181).
J. Pas, Mr J. T. Linthorst Homanlaan 2 (tel. 97).
A. van Soest, Achter de Hoven 37 (tel. 3825).
K. Weeder, Grote Molenstraat 36.
N. A. de Regt, Tuindorp C 161 (tel. 235).
S. K. Phaff, Vogelzangsweg 14 (tel. 2128).
C. A. W. de Rooy, Rijnstraat 13 (tel. 25051).
A. 't Sas, Kimswerderweg 36 (tel. 936).
j. Posthuma, Haarlemmerstraat 7<J , Hiliegom (tel. H'gm 5786).
j. Kingma, Rijksstraatweg 310o (tel. 3514).
Th. J. de Vin, Bethaniëstraat 12 (tel. 8286).
W. j. Stofmeel, Leidsestraat 13 (tel. 5602).
W. J. Drost, Eikstraat 11 (tel. 4461).
J. Dantuma, P. C. Hooftstraat 3 (tel. 6232).
L. W. Steensma, Roodborststraat 12 (tel. 22786).
C. van Klaveren, Eerste Poellaan 59 (tel. 3529).
Th. W. H. Zeelen, Wanroyseweg C 151 (tel. 56).
R. Pekelaer, Marktkade 103A (tel. 718).
C. A. Fremouw, Kruisbroekweg 1 (tel. 4280).
A. van Herwijnen, Bovenweg 149 (tel. 462).
W. Borkent, Notenboomlaan 13 (tel. 162).
T. Barend regt, Van Gilselaan 44 (tel. 815).
M. A. v. d. Waal, Beukendaal 16
G. Demmink, Beukenlaan 31 (tel. 7254).
D. H. Koeman, Hendrikstraat 14 (tel. 2175).
L. Eigeman, tijdelijk: Lucas Bolwerk 14, tel. 1897.
G. J. W. Barendtszen, Wilhelminasingel 30 (tel. 251).
G. Klein Kranenburg, Slindewaterstraat 76 (tel. 8).
G. J. Obbink, Bloemstraat 13 (tel. 6821).

UITSLUITEND VOOR RATTEN- EN MUIZENBESTRIJDING
EINDHOVEN
ENKHUIZEN
MAARHEEZE
WAGENINGEN

P. Kelderman, Zonneroosstraat 6.
P. A. Vreeburg, Breedstraat 51 (tel. 379).
N. J. Groot, Leenderweg C 44 (tel. 40).
A. J. Veerman, S. Schaap, Hoofdkantoor Plzk. Dienst (tel. 2741).

BIJ

