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

De chemische
onkruidbestrijding loopt
dit jaar niet vlekkeloos.
De bestrijding van het
onkruid gaat goed, maar
de planten hebben er
soms te veel last van. Het
is belangrijk om erachter
te komen wat precies de
oorzaak is van de schade
of groeiremming die
soms gezien of ervaren
wordt.
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Komt schade in het gewas echt door
de chemische aanpak van onkruid,
of is het gewoon te koud geweest?
Is de werking van het middel dit
koude voorjaar sterker, of is er een
te hoge dosering gebruikt? Zomaar
wat vragen die dit jaar actueler zijn
dan ooit. Wellicht moeten de doseringen niet alleen op grondsoort,
gewas en omstandigheden worden
aangepast, maar ook op de weersverwachtingen voor de komende
periode. Als we alleen het laatst
bijgekomen middel de schuld geven,
komen we niet verder. Als we alle
middelen die ooit schade hebben
veroorzaakt niet meer kunnen
gebruiken, houden we niets meer
over.

FELLERE WERKING
Te vaak wordt één middel dat is gebruikt als schadeveroorzaker aangewezen, zonder dat dit echt duidelijk
is. Misschien is het juist wel een
combinatie van verschillende middelen die net iets te veel is. Dat de
schade juist dit jaar beter naar vo-

Herbicide geeft
soms schade
ren komt, is niet helemaal verwonderlijk. Door het koude en vochtige
weer werken de meeste middelen
feller. Het kan dus best zijn dat een
combi die vorig jaar helemaal geen
schade heeft veroorzaakt, dit nu wel
doet.
Zomaar zeggen dat een middel
geen schade geeft, klopt dus niet.
Soms kloppen ook aannames niet
helemaal. Van een middel als AZ
500 was in het verleden vrijwel geen
contactschade bekend en nu gebeurt
dit wel. Dit wil echter helemaal
niet zeggen dat dit middel niet voor
opkomst gebruikt mag worden. Wat
wel duidelijk is, is dat 0,2 liter per
ha van dit middel meer dan genoeg
is om goed te werken.
Ook een middel als Devrinol wordt
dit jaar voor het eerst volop gebruikt, boven op de al gebruikte
middelen. Het moeilijke is om te bepalen welk middel nu de schade ver-

oorzaakt. Is het wel echt één middel
dat dit doet, of is het de combinatie?
De enige manier om erachter te
komen is dit uitgebreid ter discussie
te brengen. Vergelijk met collega’s
en kijk welke overeenkomsten er
zijn tussen de mixen en doseringen.
Zet dit naast de omstandigheden
van de toepassing en de grondsoort.
Realiseer je ook dat wat dit jaar fout
gaat, de volgende jaren misschien
wel weer goed kan gaan.

LEREN
De schade van dit jaar is niet terug
te draaien. Probeer er in ieder geval
iets van te leren. Door de schades
onder de pet te houden, blijft belangrijke informatie ongebruikt om
schade in de toekomst te voorkomen. Neem in ieder geval niet elke
ongefundeerde opmerking die een
bepaald middel als schuldige aanwijst voor waar aan.
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