T E E LT V E R B E T E R I N G
De werking van
bodemherbiciden
wordt voor een groot
deel bepaald door de
omstandigheden waarin
de middelen worden
toegepast. De kans dat
deze precies goed zijn,
is echter heel klein.
Als er gewacht moet
worden op de juiste
omstandigheden, dan
klopt het tijdstip van
toepassen in de meeste
gevallen niet.
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Iedereen weet dat bodemherbiciden
het beste werken op een natte, gesloten grond. Bekend is ook dat bij
veel regen rondom de toepassing de
werking van veel middelen vermindert en de kans op schade toeneemt.
Het is ook duidelijk dat de optimale
toepassing per middel verschilt.
Toch worden nog veel middelen
gemengd om een keer spuiten uit te
sparen. Eerste advies is: bespaar niet
op een enkele bespuiting en creëer
zelf de optimale omstandigheden.

WATER
Het belangrijkste ingrediënt voor
een optimale bespuiting is water.
Als de grond een beetje te droog is,
is de werking van een middel minder. De grond zelf nat maken door
te beregenen om op het juiste stadi-

um te kunnen spuiten, is dus vrijwel
altijd rendabel. Omdat veel kwekers
na het planten al beregenen voor
een goede aansluiting, kan dit een
mooie combi zijn. Eigenlijk hoort de
toepassing van een bodemherbicide
in de werkgang van het planten.
Bij elke keer dat er een stuk wordt
beregend voor de goede aansluiting,
moet direct het bodemherbicide
worden toegepast. Vaak vergt dit
werken met iets kleinere machines
en is dit voor telers die het spuiten
aan de loonwerker uitbesteden vrij
lastig.
Toch worden deze extra kosten vrij
makkelijk terugverdiend als de werking beter is. De organisatie van de
onkruidbestrijding wordt wel lastiger, dus hier zal extra aandacht voor
moeten zijn.
Er zijn steeds meer telers die de toepassing van de bodemherbiciden per
bed toepassen. Zeker als veel verschillende gewassen worden geteeld,
is hiervan het voordeel dat dit per

gewas kan worden aangepast en dat
de bespuiting altijd onder optimale
omstandigheden gebeurt.
Houd wel aandacht voor de verschillen in werking tussen de middelen.
Sommige middelen spoelen makkelijk in en moeten worden toegepast
met een hechter. Andere middelen
spoelen juist helemaal niet in,
waardoor het beter is dat het na de
toepassing nog even regent. Als deze
middelen tegelijkertijd worden gespoten, is het dus voor beide middelen niet perfect. Apart spuiten geeft
dus iets meer werk en kosten, maar
de kans op een optimale werking is
groter.

TIJD EN AANDACHT
De periode waarin de bodemherbiciden worden toegepast, is een drukke
tijd. Toch is juist extra aandacht voor
spuiten belangrijk om later in het
seizoen erg veel arbeid te besparen.
Alleen al nuchter nadenken over
deze materie kan veel inzicht geven.
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