T E E LT V E R B E T E R I N G

De onkruidbestrijding
is bij vaste planten
waarschijnlijk de
grootste kostenpost
tijdens de teelt. Of
deze nu chemisch of
mechanisch of handmatig
gebeurt, er is op arbeid
veel te besparen.
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In de meeste gevallen kiezen telers
voor een chemisch onkruidbestrijding als basis. Daarna gaan sommigen door met handmatig wieden,
anderen met schoffelen of wiedeggen en weer anderen proberen
schoon te blijven via een lagedoseringensysteem (LDS). In alle gevallen
bepalen de kennis en de discipline
van de teler of deze manier van
werken lukt of niet.

CHEMISCHE BESTRIJDING
Bij de chemische bestrijding is een
goede basis noodzakelijk. Deze is al
gelegd bij de bodemherbiciden die
net na het planten gespoten zijn. Bij
het gebruik van een LDS is er een
aantal extreem strakke spelregels.
De achterliggende gedachte bij dit
systeem is dat het te vernietigen
onkruid zwakker is dan de planten
waartussen het groeit. Het komt er
dus op neer dat alleen onkruiden in
kiemstadium doodgespoten worden.

Dit kan met een zeer lage dosering
die met grote regelmaat wordt herhaald.
Soms is het interval iets te lang geweest en groeien er onkruidjes doorheen. De grootste fout is dan om de
dosering te verhogen om deze alsnog
te kunnen pakken. De onkruiden
zijn dan net zo sterk als het gewas
en er zal bij een verhoogde dosering
zeker schade ontstaan aan het gewas.
Het gewas groeit later dicht en is langer gevoelig voor onkruid. Op deze
manier kan de onkruidbestrijding er
dus voor zorgen dat het onkruid een
probleem wordt. Dit is de grootste
oorzaak van schade door LDS. Als er
onkruiden doorheen groeien moet
handmatig ingegrepen worden.
LDS is dus alleen geschikt voor telers
met een ijzeren discipline en goede
beheersing. Deze manier van werken
biedt wel mogelijkheden, maar het
gaat te vaak fout en vrijwel altijd
door een te lage interval en een daaropvolgende te hoge dosering.

MECHANISCH EN HANDMATIG
Onder mechanische bestrijding
vallen schoffelen, weideggen, vingerwieden, blazen en dergelijke.
Probleem daarbij is vaak de stuifge-

voeligheid als wordt begonnen voordat de gewassen het veld stuifvrij
kunnen houden. Verder moeten de
planten bij de meeste handelingen
vast geworteld staan. Dit is ook de
reden dat een mechanische bestrijding meestal start met een goede
bodemherbicide. Als het gewas het
aankan, kan de mechanische bestrijding beginnen.
Zeker bij wiedeggen is het belangrijk om vaak te rijden. Zelfs als het
regent, of eigenlijk juist als het veel
regent, moet de frequentie worden
opgevoerd. Na regen zijn er kiempjes en deze zijn ook in natte grond
te vernietigen. Dieper gaan eggen
als er een paar onkruidjes doorgroeien is niet positief, omdat je dan een
nieuw zaaibed maakt. Als onkruid
er doorheen groeit omdat te laat
is geëgd, dan moet dit handmatig
verwijderd worden.
Bij handmatige onkruidbestrijding
(wieden) kun je pas zeggen dat de
onkruiddruk onder controle is als
elke twee weken een volledige ronde
gemaakt kan worden. Lukt dit niet,
begin dan in ieder geval na twee
weken weer opnieuw en regel voor
het stuk dat niet afgemaakt is extra
arbeid.
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