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Afdekken tegen
onkruid en mos
In de teelt van heesters en coniferen worden diverse soorten
afdekmateriaal toegepast op potten om mos- en onkruid te
voorkomen. Ook voor vasteplantentelers is het zinvol om te
kijken naar de mogelijkheden, omdat arbeid steeds schaarser
en duurder wordt.
Tekst en fotografie: Wilco Dorresteijn, Delphy

O
SUBSIDIE
Afstrooiapparatuur staat op de MIA/
Vamil lijst onder nummer E 2359: potafdekinstallatie bestemd voor het in
de boom-, vaste planten- of sierteelt
tegengaan van de groei van onkruid in
de potten, door het machinaal strooien van een afdeklaag bestaande uit los
organisch materiaal op de bovenzijde
van het substraat. Hierdoor is fiscaal
voordeel haalbaar.
20

nkruidbestrijding op potten is
veelal handwerk. Op potten die
langer staan, komt vaak ook veel
levermos voor. Onkruid verwijderen tijdens de teelt en potten schoonmaken bij het afleveren kost veel arbeid en is
daarmee een behoorlijke kostenpost. Door
het wegvallen van het mosbestrijdingsmiddel Mogeton wordt dit alleen maar
meer.
Er zijn diverse typen afdekmateriaal om
de vorming van onkruid en mos op potten
te voorkomen. Bark is daarbij de bekendste, maar er komen voortdurend nieuwe
producten op de markt. Potten of trays
kunnen direct na het oppotten machinaal worden afgestrooid met producten

als bark, bark met kokosvezel, hennepvezel, houtsnippers, vlasvezel of andere
strooimaterialen. Ook zijn er matjes
van verschillende materialen die op de
pot kunnen worden aangebracht. Ieder
product heeft zijn voordelen en specifieke
aandachtspunten.

FINANCIEEL VOORDEEL
Bij de teelt van heesters en coniferen
wordt het gebruik van afdekmateriaal
steeds meer standaard. En dat is niet voor
niets. Delphy voert in opdracht van verschillende fabrikanten al een aantal jaar
onderzoek uit naar de gebruikswaarde van
verschillende typen afdekmaterialen bij
de teelt van Thuja occidentalis ‘Smaragd’
in een 3-literpot. In de onderzoeken is de
toepassing vergeleken met onbehandelde
planten en met de standaardbark. Gedurende de teelt zijn de afdekmaterialen
beoordeeld op kwaliteit en gebruikswaarde. Er is een arbeidsregistratie bijgehouden van het aanbrengen van de materialen, het onkruid verwijderen en van het
afleverklaar maken van de planten. Deze
gegevens zijn gebruikt om een uitgebreide
kostenanalyse te maken. Hieruit bleek dat
alle afdekmaterialen een flinke arbeidsbesparing opleveren. Er is minder arbeid
nodig om onkruid te verwijderen en het
afleverklaar maken gaat veel sneller. Door
deze besparing worden de kosten voor de
aanschaf van het afdekmateriaalmateriaal
en de kosten voor het aanbrengen in deze
teelt ruimschoots terugverdiend.
In de vasteplantenteelt zijn er een aantal
kwekers die afdekmateriaal gebruiken of
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Met afdekmateriaal is minder arbeid nodig om onkruid te verwijderen en gaat afleverklaar maken sneller.

zich hierop oriënteren. Het gebruik is echter nog niet gangbaar. Hiervoor zijn een
aantal redenen. De meeste vaste planten
hebben een kortere teeltduur, waardoor
de druk van onkruid en mos minder groot
is. De voordelen zijn groter naarmate een
teelt lang duurt en de druk van mos en
onkruid hoger is. Ook zijn vaste planten
en zeker zaailingen veel kleiner en zachter
en daarmee gevoeliger voor afstrooien dan
stekken van heesters en coniferen. Tot slot
is het belangrijk dat het afdekmateriaal
geen belemmering is voor uitlopers vanuit
de grond. Vanwege deze specifieke zaken
en het brede sortiment vaste planten wil
Delphy in een nieuw onderzoek specifiek
de mogelijkheden van afdekmateriaal in
vaste planten testen.

VOLDOENDE DIK AANBRENGEN
Het meest perspectiefrijk lijkt het machinaal afstrooien direct na het oppotten met
bark, hennepvezel, houtvezel of andere
strooimaterialen. Voor een goede werking
tegen mos en onkruid is het belangrijk dat
het materiaal voldoende dik wordt aangebracht. Het materiaal mag niet te grof zijn
in verband met beschadiging van zachte
zaailingen. Als materiaal echter te fijn is,
blijft het dikwijls te nat waardoor er toch
meer kans is op mosgroei. Mogelijk is het
bij vaste planten ook een optie om kleine
potten eerst te vullen met grond dan af
te strooien met afdekmateriaal en daarna
pas de zaai- of stekplug te planten.
Het is goed om alle mogelijkheden te
testen omdat arbeid steeds duurder en
schaarser wordt.

Afdekmaterialen
Delphy heeft onderstaande materialen afgelopen jaren getest in onderzoek in coniferen.
Voor vaste planten is een inschatting gemaakt van de mogelijkheden.

BARK
Bark is boomschors van Pinus en wordt door
verschillende (potgrond)bedrijven geleverd
als afdekmateriaal. Het is verkrijgbaar in verschillende fracties, goed machinaal aan te brengen en werkt goed tegen mos en onkruid. Een
nadeel is dat het los ligt op de pot en er dus
snel vanaf valt. De praktijkervaring leert dat
stekken van lavendel zelfs als ze bijna volledig
onder de bark liggen na het afstrooien toch
goed weggroeien.
Het bedrijf Basagro levert ook bark met lijmstoffen waardoor de barklaag hard wordt en
niet van de pot valt. De vraag is of grondscheuten van vaste planten door deze laag heen kunnen groeien.

dat het product zeer licht is waardoor het bij
het oppotten buiten gemakkelijk kan wegwaaien. Veel vaste planten worden echter binnen
opgepot en voordat ze naar buiten gaan kort
beregend. Dan is wegwaaien geen probleem,
want na een watergift fixeert de Cantop goed
op de pot en vormt een stevige bovenlaag die
snel opdroogt.

MATJES

TOPCONTROL

Matjes als de AW-disk van Engrow/Vitaelia en
We-cult van Van Krimpen kunnen handmatig
rondom de stam van de plant worden aangebracht en werken goed tegen mos en onkruid.
Alleen in de kiertjes rondom de plant en van
het matje zelf kan incidenteel onkruid kiemen.
Voor vaste planten lijken matjes minder interessant vanwege grondscheuten die veel planten maken.

TopControl van Van der Knaap bestaat uit
geperste vlaskorrels die na contact met water
uit elkaar vallen en een afdeklaag vormen. Na
een enkele gietbeurt nemen de geperste pellets hun oorspronkelijke volume aan en grijpen de vezels in elkaar waardoor een uniforme
afdeklaag ontstaat. Het is geschikt voor kleinere potten. Topcontrol is nu ook leverbaar als
strooisel in plaats van korrels.

CANTOP - HENNEPVEZEL

BIODECK

Cantop van Telermaat gaf in proeven in Thuja
een zeer goede werking. Een aandachtspunt is

Biodeck van Basagro bestaat uit gedroogd en
verlijmd stro om op potten te strooien.

CONTAINERMULCH
Containermulch ofwel houtvezel van Klasmann-Deilman heeft een goede werking tegen
onkruid. Het blijft beter liggen op potten dan
bark. In de praktijk zijn er al vasteplantentelers
die ervaring hebben met dit product.

6 december 2019

6 december 2019

020-21 Afdekmaterialen.indd 21

6 december 2019

21

02-12-19 10:00

