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Vergroening is mooi, maar niet als dit
betekent dat er steeds meer onkruid
op het land staat. Met gangbare
middelen wordt het steeds lastiger om
onkruiden aan te pakken, maar wat zijn
de alternatieven? Wat heeft techniek te
bieden? Een perspectief.
Tekst: Arie Dwarswaard | Fotografie: Arie Dwarswaard, Odd.Bot
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wee jaar geleden schreef ik een overzichtsartikel over
de knelpunten op het gebied van gewasbescherming in
de bloembollensector. Kĳkend naar de onkruidbestrĳding was er toen al voor de teelt van lelie en gladiool
geen voldoende dekkend pakket middelen meer beschikbaar en
waren er ook geen alternatieven te verwachten. Pyramin stond
op de nominatie om te verdwĳnen, glyfosaat lag onder vuur..
Sindsdien is de situatie er niet beter op geworden. Sterker nog,
er zĳn nog meer middelen verdwenen, met als belangrĳkste
twee Reglone en Chloor IPC. Deze voor-opkomstmiddelen
worden heel erg gemist, omdat daar eigenlĳk geen vervangers
voor zĳn. Jan-Willem van der Meer van Agrifirm GMN en Thĳs
Wester van het Expertisecentrum Bloembollenteelt maken
regelmatig de balans op als het gaat om de onkruidbestrĳding,
en zien de zorgen alleen maar toenemen. “Er komt niet veel
meer beschikbaar aan nieuwe middelen”, aldus Van der Meer.
“Was de onkruidbestrĳding voorheen een abc’tje, nu is het
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echt een puzzel.” Onderzoeker Thĳs Wester van het Expertisecentrum Bloembollenteelt heeft elk jaar wel een of meer
middelen in onderzoek liggen uit die groep, maar garantie voor
succes is er niet. “Tegenwoordig gaat veel via een KUG-toelating
(Kleine Uitbreiding Gewasbeschermingsmiddelen, red.). Een
middel heeft dan een toelating gekregen in een groot gewas als
aardappel of graan, en krĳgt dan op verzoek van een sector een
KUG-toelating. Groot verschil met een reguliere toelating van
een middel is dat er voor een KUG-toelating geen uitgebreid
onderzoek nodig is naar bĳvoorbeeld de gewasveiligheid. Het
risico bĳ schade als gevolg van gebruik onder KUG-toelating
ligt bĳ de kweker, vandaar dat deze bĳ problemen eerder bĳ de
teeltadviseur aanklopt. Dit onderzoek is wel heel belangrĳk en
dat voeren wĳ daarom uit. Voor een reguliere toelating is de
gewasveiligheid uitgebreid onderzocht en bĳ vermoeden van
problemen als gevolg van toepassing wordt in dat geval vaak de
fabrikant aansprakelĳk gesteld.”
Een KUG-toelating is vaak voor alle voorjaarsbloeiers behalve
tulp, maar het ene bolgewas reageert anders op een middel dan
het andere. Wester: “Wĳ zoeken dat uit, net als de dosering.
De ene keer levert dat een uitbreiding op, de andere keer niet.”
Van der Meer vult aan: “Een paar jaar geleden was er een
middel via een KUG-toelating beschikbaar. In de teelt zag het
er goed uit, maar in de afbroei kwam schade naar voren. Einde
verhaal voor zo’n middel, maar je bent wel weer twee jaar
verder.”
“We kĳken nu naar een pleksgewĳze toepassing van een
middel in lelie”, aldus Van der Meer. Het is een voorbeeld van
de investeringen die het bedrĳf doet om nieuwe onkruidmiddelen beschikbaar te krĳgen voor de bollensector. “We hebben
de afgelopen tien jaar zeker vĳf middelen in voorjaarsbloeiers
getest, waarvan een aantal keren met succes”, aldus Wester.

PRECIEZER WERKEN
Ook andere partĳen werken aan het verkennen van een toekomst, zoals de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL),
waarvoor Corné Kempenaar de onderzoekscoördinator is.
Binnen NPPL testen agrarisch ondernemers oplossingen uit
om op andere manieren een goed resultaat te behalen. “Preciezer werken is een belangrĳke drĳfveer voor de deelnemers.
Economie speelt wel een rol, maar als iets meer kost dan het
geeft, kan het ook nog wel op een ander vlak nut hebben.”
De aanpak van onkruid is een belangrĳk aspect binnen NPPL,
waaraan dit jaar ook drie bloembollenbedrĳven meedoen.
Kempenaar: “Deelnemers doen bĳvoorbeeld ervaring op met
‘spotspraying’. Daarbĳ maakt een camera die onder een drone
hangt opnames van een perceel, waardoor te zien is waar
bĳvoorbeeld onkruidplekken zitten. Door de informatie te
vertalen naar een spuitcomputer, wordt alleen op die plekken
gespoten. Wat ook gebeurt: het eerst in kaart brengen van
het organischestofgehalte van een perceel met een Verisscan
en op basis daarvan bepalen hoeveel onkruidmiddel er wordt
gespoten. Een hoger percentage organische stof vraagt meer
middel dan een laag percentage. Alleen dat al levert deelnemers een flinke besparing op. Sommige deelnemers kunnen
met hun veldspuit zelfs per spuitdop doseren.”
Ook binnen de PPS Duurzame beheersing van onkruiden
staat het zoeken naar alternatieven centraal. Coördinator is
Joris Roskam van Proeftuin Zwaagdĳk. Behalve bollen doet
de akkerbouw mee. Diverse sporen staan centraal: andere
teeltsystemen of plantafstanden, mechanisatie zoals schoffelen, afdekken van grond en alternatieve onkruidbestrĳdingsmiddelen. Inmiddels is van deze sporen al een beeld, aldus
Roskam. “Aanpassen van teeltsystemen kan in de suikerbietenteelt door de rĳafstand te verkleinen van 50 cm naar 37,5

cm, in combinatie met een aangepaste zaaiafstand. De bieten
worden kleiner, het suikergehalte echter hoger. Daarmee is de
suikeropbrengst per hectare gelĳk en er is significant minder
onkruid. In de bloembollenteelt is zo’n aanpassing nog lastig.
Wat het afdekken van grond betreft, daar gaan we na of je
voorafgaand aan de lelieteelt een groenbemester kunt zaaien,
die je mulcht voor het planten, waarna de bollen eronder
worden geplant. Dat laat zeker een effect zien op de onkruidontwikkeling, al is het niet zaligmakend.”
Inzet van schoffelapparatuur in de bollenteelt is zeker mogelĳk, denkt Roskam. “Een teler vroeg zich af of hĳ niet kon
gaan precisieschoffelen tussen de regels. Dat zĳn we aan het
onderzoeken door de regelafstand aan te passen, zonder daarbĳ concessies te doen aan de maat en de sortering. Hierbĳ is
machinefabrikant Steketee betrokken. Gewerkt gaat worden
met een camera die bĳ opkomst exact de tulp in beeld brengt,
waarna we een precisieschoffelkaart kunnen maken.”
Over alternatieve middelen is Roskam kort: die zĳn er wel,
maar het zĳn vooral afbrandmiddelen met vaak onvoldoende
doding op grotere en wortelonkruiden en niet selectief voor
het gewas.

EXPERTGROEP
Sinds afgelopen najaar is er een Expertgroep onkruid, die begin
november bĳeenkwam. Coördinator Effectief Middelenpakket
Peter Smits van de KAVB kĳkt terug op een geslaagde sessie.
“Twaalf experts hebben gekeken wat er aan mogelĳkheden is,
resulterend in een roadmap met acties die mogelĳk zĳn om
oplossingen voor de korte, middellange en lange termĳn op te
leveren. Op mechanisch terrein is er binnen de PPS Duurzame
onkruidbeheersing ervaring opgedaan met wiedeggen in lelie.
Afhankelĳk van de cultivar lukte dat goed. Ook andere plantverbanden en precisieplanten zĳn genoemd. Vastgesteld is dat
vooral de tussenfase in de teelt het lastigst is. Dan is het gewas
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nog relatief open en kan onkruid zijn kans grijpen. Misschien is
precisieschoffelen of ruggenteelt ook een oplossing.”
En wat als je biologisch bloembollen teelt, zoals John Huiberts? Hij heeft al zeven jaar ervaring met onkruidbestrijding.
Hij past bokashi toe in plaats van stro als afdekmiddel. “In
stro zit altijd veel onkruidzaad. Wat je niet op je land brengt,
hoef je ook niet te bestrijden. Onkruid houdt niet van de licht
zurende werking van bokashi.”
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nu bezig met een methode waarbij elk plantje wordt gedetecteerd. Daarvoor hebben een box met kunstlicht waarin een
camera hangt, zodat de lichtomstandigheden altijd gelijk zijn.
Aan de robot hangt een grijper die jong onkruid een tik kan
geven ofwel grotere onkruiden eruit plukt of uitlepelt. Op
deze techniek hebben we patent aangevraagd.”
Uniek is volgens Lukaart dat de robot ook onkruid in de rij
kan verwijderen. Komend voorjaar gaan er pilots draaien met
een aantal voorlopers in de akkerbouw. Om de robot zo goed
mogelijk zijn werkt te laten doen, is de groeicyclus van veel
onkruiden op beeld vastgelegd. “Op die manier kun je ervoor
zorgen dat de robot zijn werk goed doet: niet alleen onkruid
weghalen, maar ook de controle, zodat de robot zichzelf zo
nodig nog kan corrigeren.”
Lukaart is realistisch over de introductie in de praktijk. “Op dit
moment zitten we op 70% detectie en 70% verwijderen, dus
overall op 50%. De vraag is hoe ver we de robot moeten doorontwikkelen, al denken we dat 80% realistisch is. Ergens zit het
optimum tussen performance en prijs. Besef bij die 80% dat de
robot elke week over het veld kan gaan. Het ultieme doel is dat
de robot een kamilleplantje van een wortel kan onderscheiden.
Voordat het zover is, zijn we drie tot vier jaar verder.”
Lukaart merkt dat de land- en tuinbouw zeker interesse heeft
in de richting van robotisering. “De lijst met beschikbare
middelen wordt steeds korter, handwerk is niet motiverend
en dat speelt ons in de kaart. Het verschil tussen gangbaar en
biologisch wordt op het punt van de onkruidbestrijding steeds
kleiner.” Net als John Huiberts is Lukaart duidelijk richting
ondernemers. “Ga zelf kijken en nadenken. Wacht niet af. En
kijk ook eens in andere sectoren.”
Een ander initiatief in de robotica is de Robot One van Arend
Koekkoek uit Almerk. Dit 3,5 meter brede apparaat functioneert
in feite als een werktuigendrager, want hij kan verschillende
taken uitvoeren, zoals onkruid wegschoffelen of afmaaien.
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zich goed als testgewas”, aldus Corné Kempenaar. “Deze robot
kan in de rij en russen de rij schoffelen. De robot heeft een
geladen geheugen met beelden van onkruiden en daar komen
28 februari 2019
tijdens het werk steeds meer beelden bij. Hoe meer beelden,
hoe beter Dino zijn werk kan doen.”
Voordat de robot aan het werk kon, moest hij worden
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19
libreerd. “Dat is een uur werk. Dat klinkt lang, maar daarna
haalde hij wel 90% van het onkruid eruit en maakte hij geen
fouten. Misschien moeten we dit wel als gegeven beschouwen.
28 februari 2019
22-02-19 09:42
Accepteer dat uur als feit. Daarna kan de robot onafgebroken
zijn werk doen.”
Vorig jaar werd ook de Weed Whacker van Odd.bot geïntroduceerd. Een lichtgewicht apparaat dat rijdend over het land
onkruiden herkent en weghaalt. Sinds de introductie van de
Weed Whacker zijn de ontwikkelingen doorgegaan. Martijn
Klein kruiskruid
Lukaart: “Het model uit 2019 is al weer verleden tijd. We zijn
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