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

De onkruidbestrijding
in de vaste planten
verandert. Steeds meer
vasteplantentelers
willen in de toekomst
zonder middelen hun
tuin schoonhouden. Een
nobel streven, maar er
moet dan nog wel veel
gebeuren.
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Veel mechanische oplossingen hebben allerlei uiteenlopende nadelen.
Ook lopen telers elk jaar tegen zaken aan die achteraf te voorkomen
zouden zijn geweest. Omdat veel
vroeger gebruikte middelen niet
meer beschikbaar zijn, moet worden
gekeken naar alternatieven, zoals
afbranden voor opkomst. Hiernaast
moet er al bij het planten rekening
mee gehouden worden dat later
mechanisch gewerkt gaat worden.

VOORBEREIDING
Om een goede mechanische onkruidbestrijding mogelijk te maken
is het gebruik van GPS-apparatuur
eigenlijk niet meer weg te denken.
Met GPS kan strakker geplant
worden, zodat later preciezer kan
worden geschoffeld zonder te veel
schade te maken. Tijdens het planten zijn er nog meer aandachtspunten. Zorg ervoor dat de planters hun
planten allemaal op dezelfde manier aandrukken. Als de ene planter
de planten rechts aandrukt en de
andere links, ontstaat er een brede-

Mechanische
onkruidbestrijding
re strook die later niet geschoffeld
kan worden. Door allemaal op dezelfde manier aan te drukken wordt
het schoffelen, zeker in het begin,
effectiever. Als met de wiedeg wordt
gewerkt, is het extreem belangrijk
dat de planten echt goed worden
aangedrukt en niet te hoog zitten.
Omdat dieper planten teelttechnisch niet aanvaardbaar is, moet dit
aandrukken meer aandacht krijgen.
Zorg er ook voor dat planten die de
wiedeg niet verdragen, niet tussen
de planten staan waarbij dit wel
kan. In de meeste gevallen zal bij de
mechanische onkruidbestrijding een
combinatie van schoffelen en wiedeggen worden gebruikt.

HERHALING
De kracht van een goede mechanische bestrijding zit in de herhaling.
Als het onkruid in kiemstadium is,
heeft het maar een tikje nodig om
dood te gaan. Als te lang wordt gewacht, zal meer druk op de wiedeg

gezet moeten worden met meer
kans op schade aan de planten. Zeker in het begin zullen er dan planten worden uitgetrokken. Probeer
de machines zo licht mogelijk af te
stellen, zodat er precies zoveel beweging is als nodig om de kiempjes
weg te krijgen. Op deze manier blijft
het mogelijk om steeds weer terug
te komen.

BRANDEN
Voor het onkruidvrij maken van de
grond, voor opkomst van de planten, moet meer geëxperimenteerd
worden met het afbranden. In de
biologische sector zijn hier veel
ervaringen mee opgedaan en ook
de techniek van deze toepassing is
sterk verbeterd. In de vaste planten
wordt hier nog verrassend weinig
mee gewerkt. Het wordt tijd om
hier ervaring mee op te doen. Zeker
op stuifgevoelige gronden is voor
opkomst mechanisch bewerken
geen optie.
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