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Aanpak onkruid vraagt
om anders telen
Wat gaat er de komende jaren gebeuren als het de aanpak van onkruid, schimmel
en virus aangaat? Dat is de top drie van problemen in de bloembollensector en
die vragen om een flinke inzet. Op initiatief van het Sectorplatform Bloembollen
zijn vorig jaar expertmeetings gehouden over deze drie problemen. In deze eerste
aflevering van drie artikelen: de toekomst van de onkruidbestrijding.
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Resistent onkruid
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Tijdens de expertmeeting over onkruid is benadrukt
dat stro uit andere Europese landen een gevaar kan
vormen voor de toekomst van de onkruidbestrijding.
In dit stro kunnen onkruiden zitten die resistent zijn
tegen de gangbare middelen. Inmiddels is er een resistente variant bekend van duist, rietzwenk en enkele
soorten raaigras.
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Onkruid kan zeker bij zomerbloeiers zorgen voor een
flinke opbrengstderving, omdat het gewas minder
licht en voedsel krijgt.

W

ie onlangs de proefvelden van Stichting ROL
bezocht, kon er niet omheen. De onkruidproef
liet vooral zien dat zeker in een koele, vochtige
zomer onkruid maar al te gemakkelijk groeit.
Ondanks de vele behandelingen die hier worden uitgetest, was er
op de proefveldjes veel onkruid en weinig lelie te zien.
Afgelopen winter vond een expertmeeting plaats over het
knelpunt onkruid in de bloembollen. Kennis vanuit onderzoek,
praktijk en toeleveranciers werd gedeeld om na te gaan wat er
op de korte en lange termijn mogelijk is om dit knelpunt aan te
pakken. Voor de periode 2021-2030 zijn tal van suggesties tegen
het licht gehouden en beoordeeld op de haalbaarheid. Daaruit
zijn vier routes te destilleren: chemisch, bestaande technieken,
nieuwe technieken en andere teeltsystemen.
Als het gaat om het aantal chemische onkruidbestrijdingsmiddelen, dan is de conclusie helder en hard: het bestaande
pakket zal verder krimpen. Zo is de toekomst van glyfosaat
nog steeds onzeker en werkt de sector al vele jaren met een
jaarlijkse vrijstelling van asulam. Elk jaar is het afwachten of
de overheid de vrijstelling verlengt. Nieuwe middelen komen
voornamelijk via de KUG-regeling beschikbaar. Dat betekent
dat tulp en lelie buiten de boot vallen, omdat het areaal op
basis van CBS-cijfers meer dan 5.000 ha bedraagt.
Binnen het bestaande pakket krijgen de middelen die voor
opkomst worden toegediend de overhand. Dit betekent dat
er tijdens de veldperiode nauwelijks meer correctie mogelijk
is. Bovendien moet de bespuiting voor opkomst ook echt
slagen. Dat kan alleen als de omstandigheden optimaal zijn.

SCHOFFELERVARING
Omdat er lange tijd voldoende mogelijkheden waren om
onkruiden chemisch succesvol aan te pakken, verdween de
technische kant van het land. De afgelopen jaren is in enkele
teelten gekeken naar wat er met bestaande apparatuur wel
kan. Zo verraste lelieteler Gert Veninga met het inzetten van
een wiedeg in zijn lelies. Het geeft weliswaar enige opbrengstderving, maar wat veel telers zich niet realiseren, is dat ook
chemische middelen dit effect kunnen geven. In de dahliateelt
is al enige ervaring met de inzet van schoffelapparatuur om
het gewas onkruidvrij te houden. Ook in gladiolen is dit jaar
positieve ervaring opgedaan met mechanische onkruidbestrijding. In andere bolgewassen is onderzoek gaande naar de inzet
van de wiedeg of schoffel. In onder meer de vasteplantenteelt is
al de nodige ervaring met de inzet van schoffelapparatuur.
Een andere mogelijkheid die direct inzetbaar is, is het mulchen
van een groenbemester waaronder de bollen worden geplant.
De mulchlaag zorgt voor een afdeklaag waarin onkruiden
nauwelijks kiemen, zo is de ervaring van biologische teler John
Huiberts uit Sint Maartensvlotbrug.
Naar andere afdekmiddelen is al meer dan vijfentwintig jaar
onderzoek gedaan. Een scala aan producten is de revue gepasseerd. Het resultaat van al dat onderzoek is tot nu toe nihil.
In de meeste gevallen werkten de geteste middelen niet goed
of ze waren te duur. En als ze wel goed werkten, was er een
ongewenst effect in de broeierij. Soms was er wel een positief
resultaat maar besloot de producent er mee te stoppen.
Al veel langer is er ervaring met inundatie als middel om wortelonkruiden succesvol te bestrijden. Waar dit voorheen alleen
op zandgrond werd toegepast, gebeurt dit tegenwoordig ook
steeds vaker op de wat zwaardere gronden. Een vlak perceel is
ook geen voorwaarde meer door de toepassing van damwandjes van golfplaten.

Wat verder in de toekomst liggen er nog andere mogelijkheden. Zo zouden telers op zavel en klei weer kunnen gaan
telen op ruggen. Door aanaarden is het goed mogelijk om
onkruidgroei tegen te gaan. Verder is er in de biologische
landbouw ervaring met branden en met het maken van een
vals zaaibed. In de reguliere bollenteelt is hiermee nog geen
ervaring opgedaan.
Nog een stap verder is het elektrocuteren van onkruid. Hiermee lopen sinds vorig jaar proeven binnen de PPS Onkruidbeheersing van de BO Akkerbouw, waarin de bloembollensector participeert.
En dan zijn er nog de robots die onkruid kunnen wieden.
Odd.bot kwam in 2019 op de markt met de Weed Whacker,
die steeds verder wordt geperfectioneerd en afgelopen zomer
op de Boerderij van de Toekomst heeft gedraaid. Afgelopen
voorjaar is in de uien en suikerbieten de Naïo Dinorobot aan
de slag gegaan bij een agrarisch dienstverlener in Flevoland.
Verder zijn er robots in ontwikkeling die met laser of een
druppel glyfosaat het onkruid doden.

ANDERS TELEN
De optie die het verste weg ligt in de tijd, is het op een andere manier bloembollen gaan telen. Daar vindt op dit moment onderzoek naar plaats binnen het project Bollenrevolutie 4.0. In het project Bollencoaster komen de bloembollen
in sleuven terecht, zodat ze keurig op regels staan, waardoor
er tussen de regels mechanisch onkruid is te bestrijden.
Binnen enkele andere grote projecten staat een systeemsprong centraal waarbij de teelt van cyclisch naar lineair
gaat en waar een deel van die teelt plaatsvindt in kassen.
Alleen het laatste teeltjaar vindt buiten plaats en dat kan
wellicht in sleuven of containers.

WAT TE DOEN?
Voor de korte termijn rest de ondernemer niet veel anders
dan met de beschikbare middelen vooral voor opkomst zo
goed mogelijk onkruid aan te pakken. Tijdens de veldperiode
is het een kwestie van testen van nieuwe mogelijkheden.
Verder starten er in diverse gewassen op zand en klei projecten rond duurzaam telen, waaraan ook bloembollentelers meedoen. Onkruid is daar uiteraard onderdeel van het
project. Ga kijken op hun bedrijf. Volg het onderzoek naar
nieuwe technieken en probeer zelf ook na denken over een
effectieve aanpak van onkruid. Immers, zo luidt een oud gezegde: wie één jaar zijn roet (onkruid) laat staan, kan zeven
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jaar uit wieden gaan.
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