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Diversiteit sector – strategie onkruiden

� Laanboomteelt

● Relatief robuuste planten

● Ruime afstand tussen rijen

� Sierheesters en bos- en haagplantsoen� Sierheesters en bos- en haagplantsoen

● Variatie in ontwikkelingsstadium

● Opkweek uit zaad?

● Daarmee diverse en steeds wisselende aanpak



Machinale onkruidbeheersing

� Onkruidbestrijding zonder gewas

● Over volle werkbreedte, bijvoorbeeld 
wortelonkruiden

� Onkruidbestrijding in een gewas� Onkruidbestrijding in een gewas

● Eggen in soorten en maten

● Schoffel in soorten en maten

● Frezen etc.

● Vinger- en torsiewieders

● Onkruidbestrijding in de rij met slimme technieken



Proef wortelonkruiden

2010 en 2011

� Akkerdistel

� Akkerkers

� Akkermelkdistel

� Haagwinde�

� Heermoes

� Klein hoefblad

� Kweek

� Ridderzuring

� Veenwortel



Behandelingen zonder herbiciden

� Mes over de volle breedte

● werkdiepte 5 cm; ”oppervlakkig”

● werkdiepte 15 cm; ”diep”

● Rod weeder

● Gebruikt achter vastetandcultivator● Gebruikt achter vastetandcultivator

● Werkdiepte 
ca. 6 cm



Bewerking met rod weeder



Grondbedekking kweek



Grondbedekking akkerdistel



Grondbedekking veenwortel



Grondbedekking akkermelkdistel



Onkruidbestrijding in gewassen

� Bedekking door o.a. compost – “preventief”

� Eggen

� Schoffelen

� Torsie- en vingerwieders� Torsie- en vingerwieders

� Intrarij-technieken



Afdekmaterialen

� Mogelijkheden

● Boomschors

● Houtsnippers

● Strokorrels● Strokorrels

● Plastic 

● Compost 



Onderzoek afdekken peen (2007)

� 2 proeven: 0, 2, 4, and 6 cm compost

�Wat is gemeten: 

● Opkomst peen● Opkomst peen

● Opkomst onkruiden



Effect op onkruid



Effect op de wortelen



Emergence carrots

40

50

60

70

80

90

100

%
 

T1 0 cm

T1 2 cm

T1 4 cm

T1 6 cm

T2 0 cm

T2 2 cm

0

10

20

30

40

1

Trial 1                        Trial 2 

T2 2 cm

T2 4 cm

T2 6 cm



Weed suppression

40

50

60

70

80

90

100

%
 

T1 0 cm

T1 2 cm

T1 4 cm

T1 6 cm

T2 0 cm

T2 2 cm

0

10

20

30

1

Trial 1                             Trial 2

T2 2 cm

T2 4 cm

T2 6 cm



Uien zaaien met compost



Kritische succesfactoren onkruidbestrijding

� Preventie: gewasresten bedekken, opslag voorkomen

� Egaal en vlak zaai- of plantbed

� Zo ondiep mogelijk bewerken om geen onkruidzaden 
“wakker” te maken: niet dieper werken dan de eerste “wakker” te maken: niet dieper werken dan de eerste 
bewerking

�Werken bij drogend weer voor maximale effectiviteit

� Zo groot mogelijk deel van de grond bewerken beperkt 
handwerk maximaal

� Bouw eigen ervaring op!



Eggen



Eggen; volvelds

� Niet-selectieve methode, dwz werkt ook op het gewas

�Werkt op kiemende (witte draadjes) en kleine onkruiden

� Toepassingsmogelijkheden

● Tussen zaai en opkomst● Tussen zaai en opkomst

● Zodra gewas goed op de wortels staat



Schoffelapparatuur in soorten en maten



Schoffelen; tussen de gewasrijen

Hoe breder schoffelen, hoe minder resterend (hand)werk

� Elke cm dichter op de plantrij is winst, en compenseert 
voor evt. lagere snelheid 

� Zorg voor goed zicht op de schoffel� Zorg voor goed zicht op de schoffel

● Front-/middenaanbouw of stuursysteem

� Kan van heel smal (15 cm tussen rijen) tot heel breed

� Toepassingsmogelijkheden

● Niet beperkt

● Combineren met aanaarden



Onkruidbestrijding in de gewasrij?

� Handwerk?

� Torsie- en vingerwieders

� Hightech oplossingen



Torsiewieders



Vingerwieders



Torsie- en vingerwieders; in de gewasrij

� Torsiewieders verschillende stijfheden; keuze op basis 
van grondsoort en gewas

� Vingerwieders verschillende diameters en stijfheden; 
keuze op basis van grondsoort en gewas 

�� Aggressiviteit instellen afhankelijk van omstandigheden 

�Werkt op kleine(re) onkruiden

� Gewas moet goed vast staan



Recht rijden voor nauwkeurig schoffelen

� Net zaai- en plantwerk

� Systeem om gewasrij te volgen

● RTK-GPS

● Camerasysteem● Camerasysteem

● Gewasgeleiding

● ...



Hightech onkruidbestrijding in de gewasrij

� Onderscheiden gewasplanten van onkruid

● Sensoren 

● Camera’s

� Actuatie: � Actuatie: 

● Pneumatisch?

● Hydraulisch?

● Branden?

● ...



Plantherkenning 

� Sensoren: goedkoop? 

● Akoestisch

● Licht 

� Camera’s: duur? o.a. 

● Poulsen (Denemarken)

● Garford (Engeland)



Sarl Radis





Camera’s 

PoulsenGarford



Actuatoren

� Intrarij schoffels 

● Een of twee schoffels per rij ? 

● Pneumatisch of hydraulisch ?

● Disc met uitsparing voor gewasplant (Garford)● Disc met uitsparing voor gewasplant (Garford)

� Intrarij-brander

● Poulsen (Denemarken)



Pneumatisch (Sarl Radis) 





Hydraulisch

Hydraulisch



Robovator Poulsen in ijssla



Intrarijbrander



Prototype intrarijbrander Poulsen



Samenvatting

� Diverse technieken beschikbaar

● Ook oude technieken nog steeds effectief!

� Volop ontwikkeling slimme technieken voor 
onkruidbestrijding in de gewasrij

● Technieken voor gewasherkenning 

● Technieken voor actuatie● Technieken voor actuatie

� Slimme (en dure) techniek, of eenvoudig en robuust(er)?

� Kansen door o.a. minder nieuw ontwikkelde herbiciden

� Maar...past het in de teelt?

● Ontwikkelingen nodig(?)



De toekomst??


