T E E LT V E R B E T E R I N G
De aanpak van de
onkruidbestrijding is
in de vaste planten
zeer divers. Dit geldt
ook voor de mate van
succes die de gekozen
strategie oplevert. Bij
sommige telers gaat het
uitstekend, terwijl bij
anderen het resultaat
ronduit teleurstellend is.
Soms is er zelfs een groot
verschil tussen telers die
ogenschijnlijk dezelfde
aanpak hebben.
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Het verschil in succes van de onkruidbestrijding zit vrijwel altijd in
de details, oftewel de voorbereiding.
Verder zijn er grote verschillen in
hoe telers reageren op kleine missers. Niet iedereen snapt dat als
iets een beetje is mislukt, dit niet
zomaar goed te maken is door meer
te spuiten. Soms moet je accepteren
dat iets niet is gelukt. Extra bespuitingen geven vrijwel altijd schade
en schade geeft bijna altijd extra
onkruid.

VOORBEREIDING
Natuurlijk is het nu te laat om nog
wat aan de voorbereiding te veranderen. Het is echter nog niet te laat
om van de fouten te leren. Op dit
moment is nog voor vrijwel iedereen
precies duidelijk wat er is gebeurd
ten tijde van de toepassing van de

bodenherbiciden. Opvallend is dat
in dit extreem droge voorjaar de
verschillen in vochttoestand van de
bodem tijdens de toepassing de uiteenlopende resultaten veroorzaken.
Waar de grond tijdens de toepassing
niet echt nat is geweest, is de werking teleurstellend. Bij de telers die
hieraan extra aandacht hebben besteed, is de werking van de gebruikte middelen in de meeste gevallen
zeer succesvol.
Vrijwel alle bodenherbiciden werken beter op een zeer natte grond.
Het middel komt dan goed in de bovenlaag terecht. Omdat het dit voorjaar extreem droog was, is er vrijwel
nergens sprake van inspoeling. Bij
inspoelingsgevoelige middelen is
het toch verstandig om hieraan een
hechter toe te voegen. Vaak wordt
de onkruidbestrijding in één keer
toegepast. Dus een gecombineerde
bespuiting van inspoelingsgevoelige
middelen en middelen die juist niet
inspoelen. Dit houdt in dat het altijd

voor één van de twee niet helemaal
optimaal is. Verstandiger is het
om, als dit nodig is, in twee keer te
spuiten. Beide op natte grond. De
inspoelingsgevoelige middelen met
een hechter en de niet-inspoelingsgevoelige middelen zonder. Dit is
een klein beetje meer werk en geeft
een veel beter resultaat.

REPARATIE
Als wordt gekozen voor een LDS-systeem, dan houdt dit in dat de dosering zo laag is dat alleen de kiemplantjes hiervan dood gaan. Als een
onkruidje toch te groot is geweest
om dood te gaan, dan is de grootste
fout die gemaakt kan worden de dosering verhogen. Het onkruidje gaat
toch niet meer dood en het gewas
krijgt schade, waardoor het minder
snel dichtgroeit. Als er wat onkruid
doorgroeit, moet dat worden geaccepteerd en handmatig worden
weggehaald. Chemische reparatie is
dan niet meer mogelijk.
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