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NuCrop beschikt dit jaar over 15 commerciële apparaten van 12 meter breed.
Bovendien ligt momenteel een
machine met een werkbreedte van 24
meter op de tekentafel. “Op die manier
komen we in de dimensies van spuitmachines. Voor aardappelen kan de
machine met een rijafstand van 75 cm
16 rijen tegelijk aanpakken. We hebben
7 tot 10 kW per rij nodig, dus in totaal
zo’n 140 kW. Daarvoor volstaat een
generator aangedreven door de tractor,
die geïntegreerd is in de NuCropmachine. We hebben dus geen zware
batterijen nodig.”
Tijdens de eerste testen in 2020 werd
een prototype met een werkbreedte
van 6 meter ingezet voor onder andere
loofdoding bij aardappelen. “We zien
daarin potentieel om meerdere redenen”, vervolgt de Jongh. “Door het wegvallen van diquat heeft de boer een
probleem. Bovendien zijn de alternatieven niet goedkoop en vaak minder
effectief, terwijl wij een heel goede
effectiviteit kunnen vaststellen. Voorlopig wordt de geleidingsvloeistof toegediend met een spuitboom vooraan
de trekker, maar in de bredere versies
gaan we die volgend jaar integreren in
de unit.” Tevens wordt hard gewerkt
aan het verder optimaliseren van de
geleidingsvloeistoffen. Daarnaast is er
ruim aandacht voor toepassing in
andere situaties, zoals het vernietigen
van groenbedekkers en pre-harvesttoepassingen in graangewassen.
Bart ziet zeker ook mogelijkheden in
pootgoedteelt, in het bijzonder in
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In het najaar kondigde Nufarm Europa aan dat het ging samenwerken
met de Duitse start-up Crop.Zone om samen als NuCrop innovatieve
onkruidbestrijdingstechnieken uit te werken. Dit jaar al gaan ze
demonstreren met de eerste commerciële versie van een machine die
onkruid kan bestrijden met lage spanningen, dankzij een vloeistof die
zorgt voor een betere geleiding.
Patrick Dieleman
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ot nu toe vergde elektrisch
onkruid bestrijden enorme vermogens”, vertelt aandeelhouder
en commercieel verantwoordelijke
Michiel de Jongh van Crop.Zone.
“Planten hebben immers een vrij hoge
resistentie tegen elektriciteit. Dat
beperkt de capaciteit. We kwamen op
het idee om het onkruid te bespuiten
met een geleidende vloeistof, waardoor
er veel lagere vermogens nodig zijn.
Dat laat ons toe om de machines veel
lichter te maken en meer in de breedte
te gaan. Daardoor kunnen we meer
hectares per uur bewerken en moeten
we ook minder over het veld rijden
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– wat verdichting van de bodem
beperkt.”
De Jongh vertelt dat ze bij Nufarm
expertise in het formuleren van gewasbeschermingsmiddelen vonden, en ook
een commerciële organisatie om toegang te krijgen tot de markt. “We
omarmen deze techniek, omdat we
sterk focussen op biologische en duurzame ontwikkelingen”, vertelt Bart de
Vroome, marketing manager Benelux
van Nufarm. Dat is nodig als je ziet dat
de Green Deal een 50% reductie wil
van het gebruik van chemische gewasbescherming. De tijdsgeest is in
vier jaar tijd sterk veranderd. We verlo-

co

Op de vraag welk verdienmodel er achter zit voor Nufarm, reageert Bart dat
ze de geleidingsvloeistof gaan verkopen. “Wij gaan de lead nemen in de
ontwikkeling van nog betere of specifieke geleidingsvloeistoffen en die verkopen via de distributeurs waarmee we
nu al samenwerken. Vergelijk het met
een printer als hardware, waarvoor je
geregeld nieuwe cartridges moet aanschaffen.”
Herbrecht wijst op het belang van die
geleidingsvloeistof voor de effectiviteit
en de snelheid van werken. “In de chemische bestrijding spreken we van een
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“Dankzij een
geleidingsvloeistof kunnen
we sneller en met lagere
vermogens werken.”
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Michiel reageert op de vraag naar de
kostprijs dat ze dit systeem concurrerend kunnen aanbieden aan de boer.
We willen een goed alternatief zijn met
een goede effectiviteit. We verwachten
dat dit in Nederland en België een service verleend door loonwerkers wordt.
We moeten hen zo veel mogelijk toepassingsmogelijkheden kunnen bieden.
Daarom werken we hard om ook
andere toepassingen te ontwikkelen,
eventueel met specifieke geleidingsvloeistoffen en met andere applicatoren
(geleiderelementen op de machine).”
Bart voegt eraan toe dat NuCrop een
alternatief kan zijn voor het gebruik van
glyfosaat. Ik sluit het ook niet uit dat
afnemers in functie van hun profilering
in de retail aardappelen vragen die
minder behandeld zijn met chemische
middelen.” Michiel bevestigt heel wat
interesse van verderop in de keten.
“Daarnaast moeten we ons realiseren
dat het ontwikkelen van nieuwe gewasbeschermingsmiddelen een steeds groter wordende uitdaging wordt: de eisen
worden steeds zwaarder en de toepassingsmogelijkheden vernauwen, waardoor de markt kleiner wordt. De Green
Deal is nog ver weg, maar toch is dat
maar tien seizoenen ver.” n
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Geleidingsvloeistof

Michiel de Jongh:

en

aantal liter per minuut. Bij deze techniek gaan we van een aantal kWh/ha
spreken, en die uiteraard zo laag mogelijk proberen houden. We zagen in
proeven dat het stroomverbruik verschilde naargelang de geleidingsvloeistof. Elke component speelt zijn rol: de
stroom geleiden, de waslaag van de
plant oplossen en een activator die
zorgt voor een beter contact met de
plant en daardoor de indringing verbetert.” Michiel legt uit dat elke kW die
minder moet worden ingezet winst
betekent. “Daarmee kan ik ofwel breder ofwel sneller werken. Het systeem
wordt daardoor ook lichter, wat positief is voor de wendbaarheid en voor de
bodem.”
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Nederland. “We kunnen bijdragen aan
de strijd tegen bacterieziek. Bij de
andere middelen moet je loofklappen,
wat wondjes veroorzaakt die een toegangspoort zijn voor bacteriën. In België moeten er ook mogelijkheden zijn
in de consumptieteelt. We gaan dit jaar
vooral praktijkproeven en demonstraties uitvoeren en tonen dat ons systeem werkt, om het dan vanaf 2022 op
grote schaal toe te passen.”
Bij wat beelden van proeven legt
Michiel uit dat het aantal toepassingen
net als bij chemische loofdoding
afhangt van de rijpheid van het gewas.
“In de proeven hadden we goede resultaten met een tweede behandeling in
de andere richting, zeven dagen na de
eerste behandeling. Die zeven dagen
sloot aan bij de praktijk van de boer, die
de rest van het perceel behandelde met
twee verschillende middelen. We gaan
dit jaar zeker kijken of het ook lukt met
drie dagen ertussen.” Hij sluit niet uit
dat één behandeling kan volstaan bij
een afgerijpt gewas. “Dan speelt de
agronomie, en daarin zit net het belang
van advisering door onze distributeurs“, reageert Herbrecht Muys, technisch adviseur bij Nufarm. “De situatie
is ook heel anders in pootgoed, dat je al
gaat loofdoden terwijl het nog volop in
de groei is. En er zullen ook rasverschillen spelen.”

Bart de Vroome:

“We omarmen deze
techniek, omdat we sterk
focussen op biologische
ontwikkelingen.”

Herbrecht Muys:

“Deze techniek vergt
advisering over de te
gebruiken geleidingsvloeistof
en het aantal behandelingen.”
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