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Dossier Mechanische
onkruidbestrijding
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De laatste jaren verdwijnen steeds meer herbiciden uit de markt. De
herevaluatie van de actieve stoffen op Europees niveau en te hoge concentraties van sommige actieve stoffen in het oppervlaktewater liggen
aan de oorzaak daarvan. Vaak wordt het moeilijker om nog het volledige
onkruidspectrum te bestrijden. Het gebrek aan middelen uit verschillende werkingsgroepen werkt resistentie in de hand. Het wordt hoog tijd
om over alternatieve oplossingen na te denken.
In de biologische teelt is men volledig aangewezen op mechanische
onkruidbestrijding. Daarnaast is vaak nog handmatig wiedwerk nodig.
Dit werk wordt weliswaar gedeeltelijk vergoed door de hogere afnameprijs voor bioproducten, wat niet geldt voor de gangbare landbouw. Voor
de gangbare productie bestaat de uitdaging uit het goed combineren van
chemische en mechanische onkruidbestrijding, van het beste uit de twee
werelden, opdat de kostprijs niet te hoog zou oplopen.
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De schoffelmachine
is terug

D
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Bron: Inagro
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Onkruidbestrijding gebeurde eerst handmatig, werd later gemechaniseerd
en nadien grotendeels vervangen door chemie. Sedert een aantal jaren zien
we dat mechanische onkruidbestrijding opnieuw aan belang wint. Iedere
sector zocht eigen oplossingen. Het loont zeker de moeite om eens over het
muurtje te kijken, om nieuwe ideeën op te doen.
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at de interesse voor mechanische onkruidbestrijding toeneemt heeft meerdere redenen.
De vraag vanuit maatschappij en markt
naar duurzamer geteeld voedsel speelt
zeker mee. Biologische teelt is daar het
exponent van. De overheid gaf ook
impulsen voor het openbaar groen. In de
gangbare landbouw is vooral het wegvallen van strategische herbiciden een
belangrijke reden, maar minstens even
belangrijk zijn de toegenomen technologische mogelijkheden. Dat opent perspectieven voor een combinatie van chemie en mechaniek.

© TWAN WIERMANS
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Omstandigheden
Om herbiciden toe te passen moeten de
omstandigheden goed zijn. De luchtvochtigheid moet bijvoorbeeld voldoende hoog zijn, zodat je best ’s morgens of ‘s avonds spuit. Bij mechanische
onkruidbestrijding geldt dit nog meer.
Zelfs als de bodem goed droog is, moet je
bij werktuigen met tanden aandacht
hebben voor plantenresten en stenen.
Opdat het uitgetrokken onkruid goed
zou afsterven, zouden er idealiter enkele
dagen droog weer moeten volgen na een
schoffelbeurt. De meteogegevens bevestigen dat dit in de maanden van maartse

buien en aprilse grillen maar zelden
voorkomt. De laatste drie jaar was de
droogte op dat vlak wel onze bondgenoot in mei en juni. Wie na een enthousiaste start niet snel ontgoocheld wil
afhaken, moet beseffen dat het weer niet
elk jaar zal meezitten. En dan is het telkens bekijken welke techniek eventueel
toch een kans op slagen kan bieden.
Kies ook percelen in functie van de teelt.
Teelten die niet snel dichtgroeien, zoals
cichorei, zullen het beter doen op percelen met een kleinere onkruiddruk. Wat
later zaaien om een of twee keer een vals
zaaibed toe te passen, zal ook al veel
onkruidleed helpen voorkomen.
Het is heel belangrijk om op tijd te
beginnen. Zeker bij wiedeggen is goed
begonnen al half gewonnen. Vooraf
moet de zaadbedbereiding een zo egaal
mogelijk zaaibed opleveren, dat een
gelijkmatige opkomst toelaat. Daardoor
zal er minder schade zijn aan het gewas
bij eggen of schoffelen. Voorzie ook al
een of twee werkbeurten voor opkomst.
Ook na opkomst is het belangrijk om te
werken op zo klein mogelijk onkruid.
Doorgaans moet je rekenen op 4 tot 6
keer wiedeggen of schoffelen vooraleer
je een zo goed als onkruidvrij perceel
kunt hebben. ->

Boer&Tuinder • 8 april 2021

17

Dossier

die ook kan werken bij een oneffen
bodem, en waarvan de tanddruk kan
worden ingesteld vanop de tractor. Bij
de klassieke wiedeg zorgt de ‘krul’
bovenaan voor vering van de tanden.
Treffler ontwikkelde een nieuw concept, waarbij de tanden scharnierend
zijn opgehangen in het frame en worden aangetrokken door een aparte
dubbele veer. Door de kabel meer of
minder aan te trekken, wordt de druk
op de veer ingesteld. Hierdoor kunnen
de tanden perfect de bodem volgen
met minimale schade aan het gewas en
krijgt men overal een gewenst resultaat, ongeacht of het land al dan niet
vlak ligt. Je kan hier ook mee werken in
een teelt op ruggen. De meerwaarde
voor biologische groenteteelt is ondertussen allang aangetoond. De Trefflerwiedeg is te verkrijgen met werkbreedtes van 80 cm tot 16,2 meter. Er is
automatische diepteregeling mogelijk.
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Treffler-wiedeg. Bij groenten kan het
verschil in beworteling te klein zijn,
zodat de klassieke wiedeg te veel
plantjes zou vernietigen. Machinebouwer Treffler ontwikkelde een wiedeg

Op biologische bedrijven is
de wiedeg een basiswerktuig voor
de onkruidbestrijding.

18

Boer&Tuinder • 8 april 2021

APV-Vario-wiedeg. De wiedeg van
APV, die in de Benelux verdeeld wordt
door Kruse, heeft een dubbel frame. De
tanden van 8 mm zijn scharnierend
bevestigd aan het onderste frame. Per
meter werkbreedte zijn 29 tanden

bevestigd over 6 rijen. Zo werkt er een
tand om de 3,5 cm. De bovenkant van
de tand is via een houder verbonden
met een dubbele drukveer. Die zet een
tand onder spanning zodra die de
grond ingaat. Door de onderlinge positie van de beide frames te variëren, gaat
de veer meer of minder op de tand
drukken en wordt de werkdruk ingesteld. Die kan traploos ingesteld worden van 0 tot – afhankelijk van de
gemonteerde veren – zelfs 3 kg. Mogelijk geniet dit werktuig de voorkeur om
een betere indringing te krijgen in een
vastliggende grond. Net als bij de Treffler-wiedeg houdt de tand dezelfde
druk aan ongeacht zijn positie. Dit
maakt ook egaal werk mogelijk in fijne
gewassen of in ruggenteelten. Door de
dieptewielen in hoogte te variëren,
kunnen de tanden ook meer slepend of
stekend werken. Deze wiedeg is verkrijgbaar in werkbreedtes van 1,7 tot
12,2 meter.
Roterende wieders. De lepelwieder
(houe rotative) haakt met kleine lepeltjes in de korst van de bodem. Door de
rijsnelheid worden de grond en het
onkruid opgeworpen. Deze machine

© BIO ZOEKT BOER
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De wiedeg van APV heeft een dubbel frame. Door de onderlinge positie van de
beide frames te variëren, wordt de werkdruk traploos ingesteld.

Bo

Wiedeggen. Op biologische bedrijven
is de wiedeg een basiswerktuig voor de
onkruidbestrijding. Doorgaans werkt
men vollevelds, hoewel het mogelijk is
om de tanden op te trekken boven de
gewasrijen. Hierdoor is er ook een
werking in de rij. De slepende en trillende werking van de tanden trekt kiemende onkruiden los. Maar het is
uiteraard de bedoeling dat geplante of
gezaaide gewassen blijven staan. De
wiedeg speelt in op een verschil in
beworteling (stevigheid en diepte) tussen het onkruid en het gewas. Wiedeggen in granen kan gebeuren vanaf het
eerste uitstoelingsstadium tot het
gewas zich opricht. Vaak zijn meerdere
bewerkingen nodig, afhankelijk van de
onkruiddruk en de bodemgesteldheid.
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Enkele
machines
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Schoffelmachines. Doorlevende
onkruiden of onkruiden die te groot
zijn, kan je aanpakken met een schoffel
tussen de rijen. Daartoe kan je – wanneer je een hoge onkruiddruk verwacht – bij het zaaien een ruimere rijafstand kiezen. Schoffelen heeft ook het
voordeel dat het de winterkorst breekt
en aanleiding geeft tot een mineralisatiestoot. Vingerwieders kunnen een
nuttige aanvulling zijn om het onkruid
dichter bij de rijen aan te pakken.
Meestal ontbreekt de mankracht voor
een extra chauffeur die op de schoffelmachine kan zitten om ze te sturen.
RTK-gps kan dat oplossen bij wie ook

co
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zelf plant of zaait. Rechte rijen en een
tractor die tijdens het schoffelen constant mooi in het midden tussen de
rijen rijdt, zorgen ervoor dat er tijdens
het schoffelen minimaal moet worden
gecorrigeerd. 3 cm links en rechts van
de gewasrij is goed haalbaar. Soms
wordt nog scherper gereden. Doordat
twee werkgangen perfect aansluiten
kan je bijvoorbeeld ook acht rijen
gelijktijdig schoffelen, wanneer je per
vier rijen geplant hebt. Het systeem
vergt een behoorlijke investering. Inagro testte onder meer de vrij goedkope
Fieldbee als alternatief (zie
Management&Techniek 1 van 2018).
Telers met enig technisch en digitaal
inzicht zouden het ook kunnen proberen met open source RTK-gps-stuurhulp (zie de bijdrage van Lieven Delanote op de website van CCBT). Naast
de vereiste investering zijn de afhankelijkheid van satellieten, een correctiesignaal en een mobiele telefoonverbinding de grootste nadelen. Storingen
zijn beperkt, maar je ondervindt ze
doorgaans wanneer dat het slechtste
uitkomt. Hou er rekening mee dat de
RTK-gps virtuele lijnen volgt en eventuele tijdens het planten ontstane
afwijkingen niet herkent.
Verder zorgde ook camerabesturing
voor een grote technologische vooruit- ->

en

Waar mogelijk is het aan te bevelen om
voor het zaaien en wiedeggen de grond
oppervlakkig te bewerken. Het onkruid
zal dan beginnen te kiemen op het
juiste tijdstip. Wiedeggen voordat het
gewas opkomt, is zeer effectief.
Onkruid kan best in het kiemstadium
bestreden worden. Het wordt moeilijker zodra het onkruid het kiemstadium
voorbij is. De machine moet dan agressiever worden afgesteld (meer druk op
de tanden en een andere hoekinstelling). Het onkruid laat zich namelijk
slecht lostrekken en kan nadien van
onder de grondbedekking opnieuw
uitgroeien.

ht

wordt in Frankrijk courant gebruikt
voor mechanische onkruidbestrijding
in granen.
Net als bij de lepelwieder haken bij de
roterende wiedeg of roto-étrilleuse roterende wielen in de grond. Door de
schuine opstelling zijn de wielen zelfaandrijvend en hebben de tanden een
zijdelingse werking. Een voorbeeld van
een dergelijke machine is de Einböck
Aerostar Rotation (Reesink RTH). Deze
kan gebruikt worden in onder meer
graan, mais, bieten, aardappelen, erwten, soja, groenten, bonen en grasland.
De draaiende sterwielen ontwortelen
het onkruid en ontdoen het van grond.
De machine is ook inzetbaar bij gewassen in een later groeistadium, doordat
de sterwielen de planten loslaten en
dus niet met zich mee trekken. Door
hun schuine positie bewerken ze ook
de grond in de rij. Door de pendelende
ophanging van de wiedegvelden in kettingen en door de lange tanden past de
machine zich perfect aan aan alle
bodemomstandigheden.
Versies met schuinstaande roterende
wielen, zoals de Aerostar-Rotation,
geven bij een lage rijsnelheid een goede
onkruidbestrijding, vooral door de kiemende onkruiden te bedekken met
grond en in mindere mate door de
wortels van onkruiden bloot te leggen.

De Aerostar van Einböck heeft flexibele lepelvormige vingers.
Deze machine kan werken bij snelheden tot 20 km/uur.

De Carré Econet is een voorbeeld van precisieschoffel
techniek met 3D-camerabesturing.
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Kostprijs per ha van enkele machines – 
berekeningen met mecacost CRA-W
Aankoopprijs
(euro)

Restwaarde
(%)

Kostprijs/ha (euro)

Roterende schoffelmachine
niet-hydraulisch

17.000

22

23,38

13,57

Roterende schoffelmachinehydraulische instelling
agressiviteit

19.500

22

26,81

15,56

Roterende wiedeg

15.655

20

20,49

11,31

Schoffelmachine

11.446

25

16,24

9,99

Schoffelmachine met extra
vingerwieders

14.846

25

21,07

12,96

Schoffelmachine met camera

30.134

25

42,77

26,30

nd

80 ha

bo

40 ha

We rekenden telkens voor een machine met een werkbreedte van 6 meter, kostprijs zonder arbeid.
Voor de meer gesofisticeerde en bijgevolg duurdere machines is een veel groter areaal noodzakelijk.

er

sen de planten weg te snijden. Een
voorbeeld hiervan is de IC-Weeder van
Steketee.
De Annatis van Carré is de voorloper
van een nieuwe generatie van robots die
autonoom door het veld rijden. De robot
lokaliseert zich met behulp van gpscoördinaten in het perceel. Een camera
vooraan zorgt dat de machine zich juist
door de rijen beweegt, een tweede
camera stuurt de schoffelmachine die
centimeternauwkeurig kan werken.

© PATRICK DIELEMAN
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gang. Toch blijft het mechanisch
gedeelte – inclusief de aankleding (bijvoorbeeld de schoffelmessen) en de
afstelling ervan – doorslaggevend voor
een goed resultaat. Er zijn camera’s die
alleen het verschil tussen planten en
grond onderscheiden, en zo de rijen
zien, maar er zijn er ook die op kleur
werken en individuele planten herkennen. Op die basis is het ook mogelijk
om in gewassen met een voldoende
grote tussenplantafstand (minimaal 18
cm) een mes aan te sturen dat in- en
uitklapt om telkens de onkruiden tus-

RTK-gps vergt een behoorlijke investering.
Inagro testte onder meer de vrij goedkope
Fieldbee als alternatief.
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Samenstelling: Eveline Driesen en
Sander Van Haver, Bio Zoekt Boer,
Jan Vanwijnsberghe, Inagro &
Patrick Dieleman.

en

Type

heden op de percelen waarvoor je subsidie aanvraagt. Voor eenjarige teelten
gelden die voorwaarden ook voor de
voor- en nateelten, behalve als de
nateelt de hoofdteelt is van het jaar
nadien. Je moet bij controle ook kunnen aantonen dat je specifieke machines hebt gebruikt. Het onkruid manueel verwijderen op het betrokken
perceel komt niet in aanmerking. n

Kostprijs

Op basis van de app Mecacost (CRA-W
Gembloux) is het mogelijk om de kostprijs per werkgang van enkele van de
genoemde werktuigen te ramen. We
simuleerden voor de eenvoud met
enkele machines met een werkbreedte
van 6 meter (zie tabel). Hou er rekening mee dat meerdere werkgangen
telkens meetellen voor een ha, het gaat
hier dus niet over een bedrijf van 50 ha.
Mechanische onkruidbestrijding kost
meer dan chemische. Ter compensatie
kan je wel genieten van de gelijknamige agromilieumaatregel. Maar zorg
ervoor dat je aandacht hebt voor alle
voorwaarden. Er mogen geen herbiciden en bodemontsmettingsmiddelen
gebruikt worden tijdens de hele hoofdteelt én de voorbereidingswerkzaam-

Kan Bio zoekt
Boer je helpen?
Het project Bio zoekt Boer
begeleidt je met al je vragen
rond omschakeling naar
biologische landbouw. Dit
kunnen vragen zijn rond
bijvoorbeeld wetgeving,
premies, controle en fasering van de omschakeling.
Samen worden de kansen en
knelpunten bekeken. Omdat
omschakelen naar biolandbouw een ingrijpende stap is
voor je bedrijf helpt Bio zoekt
Boer je bij het uitwerken van
deze bedrijfsontwikkeling.
Het project bestaat al sinds
2009 en is een samenwerking tussen Innovatiesteunpunt, Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat en
BioForum, met steun van de
Vlaamse overheid.
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Bij de Treffler-wiedeg kan men de
druk op de tanden apart instellen, zodat
die gemakkelijk oneffenheden in het
bodemoppervlak kunnen volgen.

© PATRICK DIELEMAN
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Onkruidbestrijding 2.0
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In het demonstratieproject ‘Onkruidbestrijding 2.0’ gaan Inagro, het
Bieteninstituut (KBIVB), Hooibeekhoeve en de Proefhoeve Bottelare
(UGent) op zoek naar slimme combinaties van chemie en techniek.
In 2020 werden voor het eerst proeven aangelegd in wortels, witloof,
knolselder, mais, cichorei en suikerbieten. Een belangrijk
uitgangspunt hierbij was om gebruik te maken van praktijkrijpe en
voor landbouwers of loonwerkers betaalbare machines, om de
drempel zo laag mogelijk te krijgen.

co

Jan Vanwijnsberghe, Inagro, Sanne Torfs, KBIVB, Joos Latré en Elias Vandevijver,
Proefhoeve Bottelare, Gert Van De Ven, Hooibeekhoeve

S

choffelmachines, vingerwieders,
branders en dergelijke bestaan al
vele decennia, maar de laatste
jaren waren er sterke evoluties op het
vlak van precisie, efficiëntie en capaciteit. Hierdoor wordt hun inzetbaarheid
in de gangbare landbouw groter en
interessanter.

Witloof
In witloof werden vooral proeven aangelegd met een volleveldsbrander in naopkomst. Met deze toepassing wordt
alle bovenstaande vegetatie afgebrand,
inclusief die van het witloof zelf. Maar
omdat het groeipunt van witloof zo diep
zit, wordt dit niet aangetast en groeit

het al na enkele dagen terug. Deze toepassing zie je best als een noodrem voor
het geval de vooropkomstbehandelingen niet geslaagd zijn door te droge
weersomstandigheden. Met een snelheid van 3 km/uur en een werkbreedte
van 3 meter is dit een arbeidsintensieve
behandeling en wordt er ook veel gas
verbruikt. Deze toepassing kan je ook
maar één keer uitvoeren en de onkruiden mogen niet groter zijn dan het
4-bladstadium. Vooral melganzenvoet
is een probleem in witloof, en dat wordt
heel goed bestreden met een brander.
Uit de eerste resultaten blijkt wel dat
een passage met een brander in naopkomst een iets hogere kans geeft op
vertakte wortels, wat dan weer negatief
is voor de forcerie. Meer ervaring hiermee in de gangbare landbouw is dus
aangewezen. ->
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Wortels
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Zowel op de Proefhoeve Bottelare als
op de Hooibeekhoeve werd het onkruid
aangepakt door te wiedeggen en schoffelen in combinatie met een herbicide.
In Bottelare werden ook twee zaaimomenten vergeleken (24 april en 19
mei). De onkruidflora bij de eerste zaai
was minder uitdagend en men kon de
bewerkingen in ideale omstandigheden uitvoeren. Het bestrijdingsresultaat was dan ook goed. De late zaai

nd

Suikerbieten
Chemische bestrijding aangevuld met
mechanische onkruidbestrijding kan in
droge omstandigheden (zoals in 2020)
aan belang winnen in de suikerbietenteelt. Vorig jaar werd een proef aangelegd waarbij een verschillend aantal
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gebeurde op een ander perceel, met
een moeilijkere en dichtere onkruidflora, waaronder gierstgrassen. De
werkzaamheden moesten er gebeuren
in wisselvalligere weersomstandigheden, waardoor de onkruidbestrijding er
minder goed slaagde. Er waren onder
meer nakiemers van naaldaar en glad
vingergras.
Op de Hooibeekhoeve werd het schoffelen gecombineerd met een bandbespuiting. Hier werd in een aparte
werkgang een strook van circa 25 cm in
de maisrij behandeld met een herbicidenschema. Tussen de rijen werd er
geschoffeld. De eerste ervaring met
deze combinatie was positief.

bo

Mais

Bo

Wortels worden in Vlaanderen meestal
op ruggen geteeld. Door de hoge zaaidichtheid is mechanische onkruidbestrijding in de rij, en dus op de rug, niet
zo evident. Daarom kozen we voor een
herbicidentoepassing. Door een rijbespuiting op de rug uit te voeren, wordt
slechts 50% van de totale oppervlakte
bespoten en bespaar je dus de helft op
je product.
Door regelmatig en oppervlakkig
schoffelen tussen de ruggen worden de
onkruiden systematisch verwijderd.
Een goede afstelling en keuze van de
schoffelmessen is wel noodzakelijk
opdat de hoeken en de zijkant van de
rug goed worden meegeschoffeld. Als
het gewas dichtgroeit is schoffelen niet
meer mogelijk en worden de ruggen
aangeaard. Door dit in meerdere keren
te doen, bedek je de koppen van de
wortelen niet, kunnen ze vlot blijven
doorgroeien en worden telkens nieuwe
kiemers verwijderd. Deze toepassing
bleek ook de hoogste opbrengst op te
leveren. Je kan ook in één keer aanaarden, maar dat vraagt veel meer trekkracht en er is veel herkieming van
onkruiden na de behandeling.

Als de Covidsituatie
het toelaat volgen er
proefveldbezoeken en
demonstraties.

en

In witloof, maar ook in cichorei, is
onkruid branden perfect mogelijk
omdat de groeipunt niet geraakt wordt.

‘wittedraadstadium’ vlot te verwijderen. Door in de beginfase bijna wekelijks te wiedeggen, kan het perceel perfect onkruidvrij gehouden worden. Het
is wel belangrijk dat de plantjes voldoende diep en in vochtige grond worden geplant, en dat er goed wordt aangedrukt. In de proef van 2020 was dit
niet het geval. Daardoor begonnen we
al na enkele wiedegbeurten veel uitval
te krijgen. Dit resulteert dan uiteraard
in een lagere opbrengst per ha. Deze
techniek is wel veelbelovend en is voor
groenten de enige waarmee men 100%
mechanisch kan werken. Maar ook een
combinatie van schoffelen en rijbespuiting is mogelijk, waardoor je 50%
van de middelen bespaart. De schoffelmachine verwijdert dan vlot de grotere
onkruiden tussen de rijen.

er
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In knolselder kan je vlak na het planten
al wiedeggen. Deze behandeling laat
toe om kiemende onkruiden in het
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Knolselder
Vingerwieders kunnen behoorlijk veel onkruid weghalen tot vlak bij de planten.
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en de weersomstandigheden. Ook is
een degelijke kennis van de machines
cruciaal voor een goede afstelling.
Mechanische onkruidbestrijding
vraagt ook meer werkgangen per teelt
en dus een grotere tijdsinvestering. De
vraag is dus of de landbouwer er die
taak kan bijnemen. Of ligt er voor een
aantal toepassingen een mooie rol
weggelegd voor loonwerkers? Daarnaast moet je ook de hogere kostprijs
in rekening nemen. De investering in
verschillende machines en werkuren
drijven de kostprijs van de teelt op en
de vraag is wie dit zal compenseren.
Tot slot moeten we ons ook vragen
durven stellen bij bewerkingen met
branders en tractoren waar fossiele
energie wordt verbrand en CO2 uitgestoten.
In 2021 worden in al deze teelten
opnieuw proeven aangelegd. Als de
situatie rond Covid-19 het toelaat, zal
dit ook gekoppeld worden aan proefveldbezoeken en demonstraties. n
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je ook de schoffel inzetten. Wanneer
deze goed is afgesteld kan hij heel dicht
bij de cichoreiplanten schoffelen en
kunnen kleine onkruiden tussen de
rijen goed bestreden worden.

Besluit

In heel wat teelten is mechanische
onkruidbestrijding een optie. Het vergt
wel een heel andere manier van werken. Je moet veel meer rekening houden met het stadium van het onkruid
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Cichorei
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mechanische doorgangen werd vergeleken met een klassiek herbicidenschema. In deze proef werd vanaf het
4-bladstadium van de biet voornamelijk gebruikgemaakt van een schoffel
met vingerwieders. Door het droge
weer kon de schoffel op een ideaal
moment worden ingezet, waardoor
deze schema’s het onkruid zeer goed
konden bestrijden. Een schema waarbij
één chemische behandeling op het
juiste tijdstip werd vervangen door een
mechanische doorgang kon de onkruiden zelfs beter bestrijden dan een klassiek herbicidenschema.

er

Op de Robovator wordt iedere rij apart gefilmd. Deze robot haalt een precisie
van 95% in geplante en van 85% in gezaaide teelten.

co

In cichorei werden verschillende chemische behandelingen vervangen door
een mechanische bewerking en vergeleken met een klassiek herbicidenschema. Er werd ook een volleveldsbrander ingezet in het 4-bladstadium
van de cichorei. Behalve de onkruiden
brandde ook de cichorei weg. Cichorei
zal, net zoals witloof, na het branden
snel nieuwe bladeren vormen. Melganzenvoet, daarentegen, kan tot het
4-bladstadium goed bestreden worden
met de volleveldsbrander. Distels of
gele ganzenbloem overleven wel. Vanaf
het 4-bladstadium van de cichorei kan

Het project ‘Onkruidbestriding 2.0 met
slimme combinatie van chemie en
techniek’ is een demonstratieproject
duurzame landbouw van het Departement Landbouw en Visserij.

Herbekijk het webinar
‘Onkruidbestrijding 2.0’
‘Bio zoekt Boer’ en het demoproject ‘Onkruidbestrijding 2.0’ organiseerden
eind februari een webinar rond mechanische onkruidbestrijding.
Verschillende projectpartners maakten zowel landbouwers als loonwerkers
wegwijs doorheen de verschillende technieken die beschikbaar zijn op de
markt. Verschillende proefcentra lichtten hun proefresultaten in gangbare
teelten toe. Afsluiten deden we met getuigenissen van loonwerker Johan
Staelens en biomelkveehouder Klaas Devreese, die elkaar vonden in een
samenwerking op het vlak van mechanische onkruidbestrijding.
Herbekijk het webinar op www.innovatiesteunpunt.be/nl/inspiratie/
terugblik-webinar-mechanische-onkruidbestrijding-22-februari-2021.
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