Voedselveiligheid

Onkruideggen fundamenteel onderzocht

verse groenten

Optimale regeling van teeltkosten en
nitraatconcentratie van kassla
Hoge nitraatconcentraties in bladgroenten
zoals sla leiden tot een gezondheidsrisico
wanneer deze groenten worden gegeten.
Uit zorg voor de veiligheid van de consument,
heeft de EU een richtlijn opgesteld waarin
maximum nitraatconcentraties zijn vast
gelegd voor verse groenten, inclusief sla en
spinazie. Op dit moment zorgt een lage zon
lichtintensiteit in de winter ervoor dat telers
moeilijk aan de richtlijn kunnen voldoen. In
een Europees onderzoeksproject met de naam
'Nicolet' wil Stefan de Graaf, werkende aan de
Wageningen Universiteit dit probleem aan
pakken. Volgens hem is de nitraatconcentratie
negatief gecorreleerd met de concentratie van
opgeloste suikers in sla. De toename van de
hoeveelheid opgeloste suikers in sla wordt
bepaald door de balans tussen de productie
van deze suikers tijdens de fotosynthese en
de omzetting van deze suikers in structuur
materiaal en energie voor de plant. Zo zal elke
verandering van de groeicondities die deze
balans beïnvloedt, leiden tot een verandering
van de nitraatconcentratie. Eerste resultaten
wijzen uit dat niet alleen het verhogen van de
lichtintensiteit, maar ook een verhoging van
de C02-concentratie, een lage temperatuur en
een groeireductie door een verlaging van de
fosfortoevoer resulteren in een hogere concen
tratie van opgeloste suikers en dus een lagere
nitraatconcentratie.
Simulaties met een eerste versie van een
wiskundig model, dat gebaseerd is op het
bovenstaande concept, hebben resultaten
opgeleverd die overeenkomen met resultaten
van experimentele slateelten in Duitsland.
Kostencalculaties aan teeltstrategieën met
behulp van dit model, gekoppeld aan een
kasklimaatmodel moeten uiteindelijk leiden
tot teeltstrategieën waarbij de teeltkosten en
de nitraatconcentratie laag zijn.

Eggen is een aantrekkelijk alternatief
voor mechanische onkruidbestrijding.
Maar is de effectiviteit wel voldoende?
Wageningen Universiteit deed er onder
zoek naar.

De onkruidproblemen in de kleine gewas
sen en de biologische landbouw geven aan
dat herbiciden nog moeilijk gemist kun
nen worden. Mechanische onkruidbestrij
ding door o.a. eggen is een aantrekkelijk
alternatief, maar de wisselende effectivi
teit en de beperkte inzetbaarheid in vroege
gewasstadia zijn belangrijke nadelen.
Omdat we nog weinig begrijpen van de
oorzaken hiervoor, is in het laboratorium
gedetailleerd onderzocht hoe een eg
planten ontwortelt en bedekt met grond.
Ook hebben we gekeken naar de groei
vertraging en sterfte van kiemplanten.
Ontworteling bleek veel belangrijker te
zijn voor de bestrijding dan tot nu toe werd
aangenomen. Hoewel eggen vooral planten
bedekte, groeiden bijna alle bedekte plan
ten weer verder. Na zes 'zwaarbewolkte'
dagen zonder regen waren 47-61% van
de ontwortelde planten dood. Bij droge
grond liep dit op tot 91%. Regen direct na
het eggen leek de groeiachterstand van
bedekte planten te vergroten. Daarom is
mechanische bestrijding door bedekking
misschien een effectieve strategie onder
natte weersomstandigheden.

Met een nauwkeurigere werkdiepteregeling
lijkt het mogelijk om in een veel eerder
gewasstadium onkruid te ontwortelen zon
der het gewas te beschadigen. Bij onze proefplanten, tuinkers (klein en stug) en raaigras
(lang en flexibel), was het mogelijk de ver
houding in bedekking tussen soorten om te
draaien door andere combinaties van werkdiepte, rijsnelheid en bodemvochtgehalte te
kiezen. Het afstemmen van de eg-afstelling
op verschillen in buigzaamheid, veranke
ring in de grond en hoogte tussen gewas en
onkruiden kan dus de effectiviteit helpen
verbeteren. We hebben ook geprobeerd de
verhouding onkruidbestrijding / gewas
beschadiging te voorspellen op basis van
planteigenschappen.
Dit promotieonderzoek wordt gefinancierd door
CSM. Wilt u meer informaties stuur dan een
e-mail naar: dirk.kurstiens@user.aenf.wau.nl
of bel (0317) 48 33 20.
Dirk Kurstjens: "Verhouding onkruid
bestrijding / gewasbeschadiging
voorspellen op
basis van plant
eigenschappen.'

Info: Stefan.deGraaf@user.aenf.wau.nl
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