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

Onkruid krijgt in het
voorjaar vaak veel meer
aandacht dan in deze
periode van het jaar. Toch
kun je er nu al voor zorgen
dat de onkruidbeheersing
in het voorjaar
makkelijker wordt.
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Als er in deze periode nog onkruid
groeit, komt dit vrij makkelijk nog
tot zaadvorming. De uitdrukking
‘één jaar laten zaaien is zeven jaar
onkruid’ is zeker bij de oudere tuinders nog wel bekend. Maar eigenlijk
geldt ook voor de wortelonkruiden
dat je niet een jaar kunt verslappen.
Ook hierbij gaat het vaak nog laat
in het seizoen fout. Bedenk dat een
wortelonkruid eigenlijk gewoon
een ongewenste vaste plant is. Ook
hier start de ondergrondse groei pas
goed in deze periode.

VOLHOUDEN
De strijd tegen onkruid is een
kwestie van lange adem. In deze
tijd van het jaar is nog even extra
aandacht voor het onkruid nodig.
Bij zaadonkruiden volstaat het vaak
om al lopend alleen de onkruiden
die boven het gewas uit komen weg
te halen, voordat ze zaaien. Dit zijn
vaak helemaal niet veel onkruiden
en ook niet veel uren per hectare,
maar wel erg veel zaden als deze
paar verdwaalde onkruiden toch
nog even kunnen zaaien. Weghalen
is meer een kwestie van discipline
dan van echt tijdgebrek. Als er weinig onkruid staat, wordt het al gauw
niet zo belangrijk gevonden.
Bij wortelonkruiden is het moeilij-

Strijd tegen onkruid
stopt nooit
ker. Als bijvoorbeeld kiek onder in
een gewas doorgroeit, is het moeilijk om alle plekken nog terug te
vinden. Dit is ook de reden waarom
ook vroeger in het seizoen de kiek
ruim – inclusief de planten – wordt
doodgespoten. Op die manier zijn
de plekken in beeld en is controle
mogelijk. De ondergrondse groei
van kiek, maar ook van andere wortelonkruiden, is in de nazomer en
begin van de herfst het grootst. Ook
deze planten maken een reserve
voor de winter en zorgen ervoor dat
ze volgend seizoen weer goed voor
de dag kunnen komen.
Het steeds problematischer wordende zeebies stopt in deze periode met
de bovengrondse groei en besteedt
alle energie aan de ondergrondse delen. Dit onkruid moet beter worden
doodgespoten. Gewas sparen is hier

onzin. Belangrijk om te beseffen is
dat zeebies, hoewel het eigenlijk
wel een gras is, niet reageert op de
nu gebruikte selectieve grasmiddelen. Zware middelen gebruiken en
de plant doodspuiten is de enige
manier om ervoor te zorgen dat
het geen probleem wordt. Ditzelfde
geldt natuurlijk voor de nu zeer
goed herkenbare knolcyperus.

TIJD MAKEN
Tijd maken voor onkruid is in deze
periode zeer rendabel. Met een
beetje extra aandacht kunnen grote
problemen in het volgende seizoen
worden voorkomen. Nu nog even de
wortelonkruidplekken controleren
en de laatste zaadonkruiden weghalen is een van de nuttigste bezigheden die in deze periode van het jaar
denkbaar zijn.
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