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

De lastige periode van
het gebruik van de
bodemherbiciden is weer
aangebroken. In deze
tijd moeten beslissingen
worden genomen die
van invloed zijn op de
onkruidbeheersing en
de groei voor het hele
jaar. Het lastige is dat er
allerlei middelen zijn te
gebruiken, maar dat vaak
niet duidelijk is wat ze
doen met de gezondheid
en de weggroei van de
planten.
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Natuurlijk moeten we bij de bodemherbiciden afgaan op proeven die
ermee zijn gedaan en de uitkomsten
daarvan, maar gezond verstand
blijft noodzakelijk. Elke verandering in toepassingsomstandigheden
maakt verschil in werking en schadekans. Elke grondsoort reageert
anders op de gebruikte middelen.
Tevens is er van vaste planten een
extreem uitgebreid assortiment.
Logisch blijven nadenken dus.

EXTREEM VERSCHIL
Vooral bij bodemherbiciden is er een
extreem verschil in werking als ze
onder andere omstandigheden worden toegepast. De werking kan makkelijk twee tot drie keer zo goed zijn
als de omstandigheden optimaal
zijn. Bij deze goede werking moet
ook een kanttekening worden gezet.
Gemiddeld is het zo dat de schadekans bij een optimale toepassing

Bodemherbiciden
ook minder is, omdat het middel
precies op de goede plek zit. Toch
moet er over worden nagedacht of
de dosering van de middelen niet
aan de omstandigheden moet worden aangepast. Theoretisch zou je
kunnen zeggen dat als de omstandigheden optimaal zijn, een lagere
dosering van het middel voldoende
is. De werking is dan goed en de
kans op schade wordt verkleind.
Tevens voorkom je een opstapeling
van middelen in de grond, waardoor
de kans op groeiremming in de toekomst vermindert.
Omdat minder middel gebruiken
met een goede werking op zich
een positieve ontwikkeling is, zou
je denken dat dit voor veel telers
een doel op zich zou kunnen zijn.
Toch zijn er meer telers die zekerheidshalve de maximale dosering
opzoeken dan telers die kijken met
hoe weinig ze af kunnen. Sommige

adviezen waarschuwen wel dat de
dosering bij lichtere gronden lager
moet, maar dit is vrijwel nooit de
hoofdzaak. De meeste adviezen
gaan uit van de maximaal toegestane dosering en de teler moet zelf
bepalen of dit ook voor hem geldt.

MOEILIJK
De materie is moeilijk. Ondanks
de adviezen is de kweker zelf verantwoordelijk voor de groei van de
planten. Denk dus goed na over de
gevolgen van de acties en ga nooit
blind op een advies af. Zoals gewoonlijk kijken straks de mensen
die veel bodemherbiciden gebruiken
in het groeiseizoen naar de goed
groeiende percelen van de buurman
die wat minder heeft gebruikt. De
buurman kijkt dan met jaloezie
naar de schone percelen van de teler
die wel veel heeft gebruikt. Probeer
de middenweg te bewandelen.
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