
Aandachtspunten 
onkruidbestrijdingonkruidbestrijding

Praktijknetwerk duurzame aanpak 
ziekten plagen en onkruiden

Esther Hessel & Hans Smeets



Onkruidbestrijding 

� Toenemende mate een groot probleem 

veroorzaakt door steeds meer regelgeving.

� Beperking van middelen;

Beperking van toepasssingen;� Beperking van toepasssingen;

� Denk aan frequenties, doseringen, 

gewassen,ligging van het perceel ( water);

� Criteria worden aangescherpt t.a.v 

grondwater,opp.water en bodemleven;



Complexiteit

� Complex vanwege vele aspecten;

� Omstandigheden bepalend:

� Luchtvochtigheid

Neerslag� Neerslag

� Temperatuur

� Type grond en het organische stofgehalte

� Soort onkruid van belang en stadium



Randvoorwaarden bepalend

Extern

Prijs/beschikbaarh.
Middelen, 
Hulpstoffen, 
Arbeidskosten
Duurzaamheidseise
n

Bedrijf, perceel

Oppervlakte, 
soorten
Aanwezige en 
acceptabele 
onkruiddruk
Klimaat, 

Bestrijdings
Systeem
Kosten
Tijdsbehoefte en 
planning
Effectiviteit
Flexibiliteit (gewas-
en onkruidstadium)

Techniek

Kosten
Capaciteit
Effeciviteit
Inzetbaarheid 
(voorjaar)
Neveneffectenn

t.a.v. produktie
Klimaat, 
grondsoort, ligging
Mechanisatieniveau
Kennis, bedrijfsstijl, 
visie

en onkruidstadium)
Mechanisch 2-3x zo 
duur? 

Neveneffecten
Risico’s



Aandachtsgebieden

� Beperken noodzaak bestrijding:

� Grondbewerking  (niet kerende grondbewerking 
versus ploegen;

� Tussen gewassen en groenbemesters;� Tussen gewassen en groenbemesters;

� Zaad doding door kalkstikstof of met branders;

� Concurrentie vermogen gewas verbeteren;

� Preventieve teeltmaatregelen:

� Zaaitijdstip (najaar minder onkruiddruk)

� Vals zaaibed

� Afdekmaterialen



Onkruidbrander

� Voor aanvang van de teelt op kiemend 

onkruid;



Aandachtsgebieden 2

� Optimalisering mate en tijdstip bestrijding

� Schadedrempels: wat is nog acceptabel?

� Maar ook: keuzes maken in werkzaamheden > 
een goede planning is het halve werk;een goede planning is het halve werk;

� Gewas-onkruid concurrentie;

� Biologie en fysiologie van onkruid, onkruidzaad & 
hoe vermeerdert en verspreidt het zich?

� Systemen voor optimalisering onkruidbestrijding!





Aandachtsgebieden 3

� Efficientie toediening herbiciden

� Aangepaste doseringen;

� Hulpstoffen en middelenkeuze (zoeken naar 
goede combinaties)goede combinaties)

� Vermindering emissie (driftarme doppen, 
toeslagmiddelen zoals squall, wind hagen)

� Verbetering positionering (spuitboomstabiliteit, 
spuittechniek, aanstrijkers, toepassing GPS) 

� Verkleinen bespoten oppervlakte;



Afdekfolies ( eventueel Bio)



Mechanisch onkruidbestrijding

� http://www.youtube.com/watch?v=wyoau4njr

48&feature=plcp



Aandachtspunten 4

� Curatief, niet chemisch:

� Diverse afdekkingen, mulchen en solarisatie 
(afdekken van de grond in de zomer met plastic)

� Thermisch: thermodynamica, branden� Thermisch: thermodynamica, branden

� Mechanisch: schoffelen, borstelen, eggen, 
aanaarden,  blazen, vingerwieders, 
gewasgeleidde schoffel;

� Gevoeligheid cultuurgewas voor beschadiging

� Electrokutie, laser, magnetrontechniek



Aandachtspunten 5

� Neveneffecten herbiciden

� Toxiteit (mens, bodemleven, vogels), persistentie

� Afbraak en uitspoeling

� Ontwikkeling herbiciden:� Ontwikkeling herbiciden:

� Ontwikkeling nieuwe actieve stoffen

� Resistentie en biodiversiteit:

� Verspreiding van nieuwe onkruiden via voer;

� Ongevoeligheid van onkruiden voor middelen;

� Biodiversiteit: let op de Flora en Fauna wet



Aandachtspunten 6

� Geintegreerde bestrijdingssystemen:

� Gecombineerde inzet technieken & middelen

� Beslissingsondersteuning:  systeem dat advies 
geeft voor optimale spuitmoment, QMS voor geeft voor optimale spuitmoment, QMS voor 
onkruid is in ontwikkeling; weer app.

� Keuzemodel/ beslissingsmodel;

� Bedrijfseconomische en arbeidskundige analyse;

� Energie-efficientie ;



Nieuwe technieken mechanisch 
onkruidbestrijding



Onkruidbestrijding keuzes

� Welke ontwikkelingen t.a.v. onkruidbestrijding 

zien we nog meer op KT en LT?

� In welke gewasgroepen welke 

ontwikkelingen?ontwikkelingen?

� Waar gaan we energie in steken ?

� Onderwerpen bijeenkomsten;

� Keuze praktijkproeven: wat gaan we uit 
proberen? 



Schoffels aangestuurd met 
camera’s 



Speciale schoffelapperatuur



Mogelijkheden 
onkruidbestrijding laanbomen

� Afdekken met compost;

� Afdekken met folie;

� Mechanisch met 
electronisch oog in electronisch oog in 
combinatie met 
zwenkschoffel;



Mogelijkheden afdekken 
coniferen;

� Mechanische onkruidbestrijding;

� Vingerwieders; gewasgeleide schoffel etc

� Afdekringen van kokos;

� Afdekken met folies;

� Gras/klaver banen bij grote maten;

� Andere afdekmaterialen;



Plantgoed nordman in folie



Telen boven de grond



Soorten onkruid

� Breedbladig;

� Grasachtig;

� Wortelonkruiden;



Breedbladig 

� Schijfkamille en Knopkruid



Breedbladig onkruid

� Perzikkruid en zwarte nachtschade



Grasachtigen

� Straatgras en hanepoot 



Wortelonkruiden

� Haagwinde, heermoes, kweek



Wortelonkruiden

� Knolcyperus. 



Wortelonkruiden

� Kiek



Waarom onkruiden 
herkennen?

� Soort onkruid bepaald de 

bestrijdingsstrategie;

� Grasachtige bestrijden met grasmiddel;

Composieten worden maar door beperkt � Composieten worden maar door beperkt 

aantal middelen bestreden;

� Wortelonkruiden zijn lastig met mechanische 

onkruidbestrijdingtechnieken te bestrijden;



Voorbeeld Kerb flo

� Goede werking tegen:

� Kweek;

� Moerasdroogbloem;

� Naaldaar;

� Perzikkruid;

� Staatgras;

� Varkensgras;



Voorbeeld kerb flo 

� Geen werking tegen composieten;

� Sommige kruisbloemigen;

� Ideaal tijdstip :  januari/februari lage temp.

� Bij voorkeur op vochtige grond;

� Werking via de wortel;

� Nog geen resistentie;



Onkruidbestrijding is afweging 
maken;

� Chemische onkruidbestrijding goedkoop.

� Werking valt soms tegen;

� Kies voor ideale omstandigheden;

� Mechanische onkruidbestrijding kan ook vaak 

goede resultaten geven;

� Mechanisch zorgt voor beter bodemleven;

� Meer zuurstof in de grond;

� RTK GPS technologie geeft mogelijkheden;



Wat kan er verbeterd worden

� Nieuwe combinaties van herbiciden;

� Toeslagmiddelen >  hechters, uitvloeiers;

� Verbetering opname herbiciden;

� Verbetering spuittechnieken;

� Ideale spuitmoment kiezen;

� RTK GPS techniek in combinatie met 

mechanische onkruidbestrijding;

� Nieuwe mechanische onkruidbestrijding;



Keuzes ziekten 

� Meeldauw;

� Bacterieziekten;

� Wortelrot;

� Cilindrocladium;

� Verticilium;

� Schurft;



Pak het probleem bij de basis aan !

� Begin met goed uitgangsmateriaal;

� Zorg voor een goede en gezonde bodem;

� Maak een uitgebreide grondanalyse;

� Denk niet alleen aan NPK, maar ook aan 

sporenelementen;

� Bodembiodiversiteit;

� Jaag planten niet op met kunstmest;



Meeldauw in laurier



Wortelrot in Taxus



Knelpunten middelenpakket

� Middelen worden duurder;

� Toelatingshouders moeten steeds meer 

informatie verstrekken aan het ctgb;

Toelatingen soms alleen voor sommige � Toelatingen soms alleen voor sommige 

gewasgroepen;

� Maximaal aantal toepassingen;

� Toelatingen sommige gewassen of alleen 

voor containerteelt;



Keuzes plagen

� Gegroefde lapsnuitkever;

� Spintkevers;

� Engerlingen, larven van mei,juni en 

sallandkever e.a.sallandkever e.a.

� Dopluizen;

� Wantsen;



Een goede bestrijding begint 
met scouten en kennis!

� Zorg voor een rustige groei;

� Jaag planten niet te veel op met stikstof;

� Zorg voor afwisseling in gewassen en 

randbeplantingen;randbeplantingen;

� Zet natuurlijke vijanden in of stimuleer de 

aanwezigheid ervan;

� Eerst goed monitoren en dan ingrijpen;

� Kies voor selectieve middelen;



Natuurlijke vijanden 



Tot slot

� Vragen ?

� Opmerkingen?

� Proefvelden;

� Bedankt voor uw aandacht!

� Esther Hessel &  Hans Smeets.


