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ONKRUIDBESTRIJDING: WAT
ANDERS (DOEN) DAN 2017
De onkruidbestrijding van 2017 was niet overal geslaagd, met name in Zuid-Nederland. De oorzaken
zijn op een rij gezet om daaruit lessen te trekken voor dit seizoen.

Veronkruiding door een matige bestrijding in voorjaar 2017.

Oorzaken matige bestrijding

Het gevolg was dat er hele pollen werden

Situatie 3: bij vochtig en warm weer

De matige onkruidbestrijding in 2017 kent

meegerooid, die soms voor problemen

na opkomst, verlaag dan de doseringen,

meerdere oorzaken. Allereerst was het

zorgden in de wasinstallaties van de

soms wel tot 50% en olie tot 100%.

in de periode na zaai, van begin april tot

suikerfabrieken. Het advies is om bij aan-

Houd de spuitintervallen kort, maximaal

half mei, relatief koel. Daarbij was het in

wezigheid van hanenpoot een grassen-

7 dagen, immers de onkruiden groeien

Zuid-Nederland erg droog. Schraal weer

middel aan het LDS toe te voegen of een

hard.

zorgde in deze regio voor een verminder-

aparte bespuiting uit te voeren.

de opname van de contactherbiciden. De

Een adviesmodule die met al deze om-

droogte had tot gevolg dat de bodem-

Aanpak 2018

standigheden rekening houdt, staat op

herbiciden minder goed werkten. Positief

Het advies staat in het bijgevoegde

www.irs.nl/ilo: de applicatie IRS-LIZ-On-

was dat de bieten niet geleden hebben

Gewasbeschermingsbulletin 2018 (blz.

kruidbeheersing. Probeer hem eens uit!

onder de bespuitingen. Door vorst zijn er

11 e.v.). De daarin genoemde adviezen

bespuitingen uitgesteld, waardoor spuit

dienen aangepast te worden aan de situ-

intervallen werden verlengd. Vanaf half

atie, het soort onkruid, de grootte van

mei steeg de temperatuur en daardoor

het onkruid en de bieten en de weersom-

groeide het veld bijzonder snel dicht.

standigheden.

Hierdoor konden sommige onkruiden

Situatie 1: bij koud en nat weer voor-

niet meer goed geraakt worden door

opkomst (weinig groeizaam), verlaag dan

herbiciden. Het overblijvende onkruid,

de dosering van de bodemherbicide.

met name melganzevoet, kwam vanaf

Situatie 2: bij langdurige droogte

augustus boven het gewas uit.

na-opkomst en afgeharde onkruiden,
verhoog dan de dosering fenmedifam,

Hanenpoot een aandachtspunt

desmedifam en olie. Let op: geen olie

Door de droogte werd hanenpoot vaak

toevoegen aan OD-formulering zoals

niet door de bodemherbiciden bestreden.
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