T E E LT V E R B E T E R I N G

Bij de bestrijding van
wortelonkruid moet er
onderscheid worden
gemaakt tussen de
onkruiden die in de grond
aanwezig waren en de
onkruiden die met de
planten zijn meegeplant.
De aanpak verschilt
namelijk nogal.
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In principe is het wortelonkruid
dat in het perceel aanwezig is het
grootste probleem. Dat moet zeer
secuur chemisch worden bestreden.
Als het meegeplante wortelonkruid
verkeerd wordt aangepakt, is het
probleem hiervan net zo groot. Dit
moet direct bij ontdekking handmatig worden verwijderd.

SNELLE ACTIE
Als het vermoeden bestaat dat er
wortelonkruiden meegeplant kunnen zijn, is het belangrijk om dit
in de eerste periode van de teelt te
controleren. Verwijder dit onkruid
zodra het wordt ontdekt met plant
en al. Probeer niet het stukje wortel
te verwijderen en dan de plant weer
terug te planten. Dit lukt namelijk
vrijwel nooit voor 100%.
Door het wortelonkruid meteen weg

te halen, wordt voorkomen dat het
onkruid zich in het perceel vestigt.
Als dit eenmaal is gebeurd, is het
net zo negatief als wortelonkruid
dat in de grond aanwezig is. Direct
actie ondernemen kan dus voorkomen dat een perceel wordt besmet.
Deze onkruiden chemisch aanpakken is veel minder effectief dan
direct weghalen.
Bij wortelonkruid dat in de grond
aanwezig is, ligt het iets moeilijker.
Dit onkruid komt, mede door de
toegepaste grondbewerking, later
op. In dat geval zijn de planten ook
al groter en wordt het makkelijker
over het hoofd gezien. Zeer goed
scouten is dan noodzakelijk. Zeker op huurland is niet altijd even
duidelijk waar de onkruidplekken
zitten, dus is het nodig om het
hele perceel goed na te lopen. Als
het onkruid wordt gevonden moet
dit chemische worden aangepakt.
Probeer niet te veel de planten te
sparen. Door te voorzichtig te spui-

ten blijft er onkruid achter en is ook
het controleren van achterblijvers
veel moeilijker. Hierbij komt dat een
plant die met groeistof is geraakt,
misschien wel iets doorgroeit, maar
het volgende seizoen er vaak nog de
naweeën van laat zien. In dat geval
kan beter het wortelonkruid samen
met de plant worden doodgespoten.

ALLEEN SECUUR WERKEN WERKT
Wortelonkruid valt nooit mee. Vanzelf weggaan gebeurt nooit. Het zal
hoogstens gebeuren dat het niet
meer zo zichtbaar is. Vooral in het
begin van de teelt is er veel aan te
doen. Besteed dus nu veel aandacht
aan dit probleem.
Bij knolcyperus ligt het iets moeilijker. Dit onkruid komt in de meeste
gevallen pas in juni op en is dus pas
te vinden als er flink gewas op de
planten staat. Haal dit nooit weg,
maar spuit het dood. Verdiep u ook
even in de verschillen tussen knolcyperus en zeebies.

21 mei 2021

21 mei 2021

045 Teeltverbetering 93.indd 45

21 mei 2021

45

11-05-21 09:28

