
Onkruid 
onderzoek naar nieuwe herbiciden 

PNW duurzame aanpak van ziekten, plagen en onkruiden 
Randwijk, 6 februari 2014  

Annette Bulle (PPO-BBF), Jeroen van der Meij (DLV-Plant) 



Onkruidbestrijding boomkwekerij 

                 Onkruidbestrijding is groot knelpunt 
 
 

● Beperkt middelenpakket 
● Nieuwe etiketten: beperking in toepassing 
● Mechanische onkruidbestrijding soms lastig 
● Onkruidbeheersing belangrijke kostenpost 

 



Verbreding middelenpakket 

 Door fabrikanten niet snel opgepakt voor boomkwekerij 
● grote variatie aan gewassen in boomkwekerijsector 
● risico’s op schade 

 Bij toelating lift boomkwekerij vaak mee met andere 
gewassen 
● wel gegevens nodig over effectiviteit en 

gewasveiligheid 
● Soms extra gegevens voor specifieke aspecten,   

bv. drift 
 Lang en kostbaar traject (ca € 200.000 – 250.000) 



Onderzoek 

 Projecten 
● 1. brede screening herbiciden 
● 2. vervolg met meest perspectiefvolle middelen, 

gericht op toelating van middelen 
 Uitvoering 

● PPO Boomkwekerij 
● DLV Plant  
● Overleg: CEMP, werkgroep Toelatingen, fabrikanten 

 Financiering 



1. Brede screening herbiciden 

Doel: bepalen mogelijkheden gebruik herbiciden uit andere 
sectoren die veilig zijn voor het gewas 

 

 

 

 

Longlist: 33 middelen  selectie 20 middelen  44 proeven 

 

Resultaat: 10 perspectiefvolle middelen 

  zowel bodem- als contactherbiciden en winterdek 

  meer ervaring opdoen met Basta, Kerb en AZ 500 



2. Vervolg met perspectiefvolle middelen  

Doel: meer gegevens werkzaamheid en 
gewasveiligheid, gericht op toelating 
 
 In alle sectoren boomkwekerij 

● 11 nieuwe middelen(combinaties) 
● 24 proeven in periode 2011-2013 
● 5 bodem- en 6 contactherbiciden 



Proeven 2013 

Sector  Gewas Locatie Uitvoering 
Bos&haag, 
zaaibedden roos Zundert 21-3-2013 
Vaste planten Iris Noordwijkerhout 29-3-2013 
Roos Laxa Wanssum 22-3-2013 
Sierheesters Buxus Boskoop 11-4-2013 
Laanbomen Acer Echteld 22-3-2013 
Sierheesters Buxus Boskoop 19-9-2013 
Bos&haag Naaldbomen Sprundel 11-6-2013 
Vruchtbomen Vruchtbomen Bergeijk 11-6-2013 



Bodemherbicide: Zaaibedden Bos en Haag 
(21 maart) 

 Historie 
gewasbescherming: 
3x vals zaaibed 
(Roundup, Basta, 
Basta) 
 3 Nieuwe 

bodemherbiciden. 
 2 bestaande: 

Referentie Kerb voor 
vergelijk. 

Waarneming op 19 april 



Bodemherbicide: Zaaibedden Bos en Haag 
(21 maart) 



Bodemherbicide: Vaste planten (29 maart) 

 Gewas: Iris siberica ‘Opal’ 
‘Rigamarole’ & ‘Tiel 
Velvet’ 
 
 Beste resultaat 

bodemherbiciden op 
vochtige grond; 
toepassing eventueel    
bij lichte regen 
 



Bodemherbicide: Vaste planten (29 maart) 

0=geen onkruid, 10 = veel onkruid 



Bodemherbicide: Roos / Laxa onderstam 
(22 maart) 

 Canadese fijnstraal 
 Ooievaarsbek 
 Melde 

 
 



Bodemherbicide: Roos / Laxa onderstam 
(22 maart) 

0=geen onkruid, 10 = veel onkruid 
Beoordeling: 27 mei 



Bodemherbicide: Buxus (11 april) 

 4-jarige bollen 
 Toepassing 

tussen de rijen 
 Optimale 

weersomstandig
heden (licht 
miezerregen) 



Bodemherbicide: Buxus (11 april) 

 Onbehandeld  
 

● referentie 

 Nieuw! 
 



Bodemherbicide: Laanbomen (22 maart) 

 Acer platanoides 
'Farlake's Green‘ 
 
 



Bodemherbicide: Laanbomen (22 maart) 

 Onbehandeld 

0=geen onkruid, 10 = veel onkruid 
Beoordeling: 30 mei 



Bodemherbiciden samengevat 

 5 proeven in 2013 met 5 experimentele middelen 
 Zaaibedden bos en haag: 1 middel met zeer goede 

opkomst 
 Geen schade van de onderzochte middelen in 

● Vaste planten: Iris 
● Roos: Laxa onderstam 
● Buxus 
● Laanbomen: Acer 

 Nieuw middel (nr 5) zeer goede werking 



Contactherbiciden: Vruchtbomen (11 juni) 

 Kwee C / Conference 
 Basta als referentie 
 5 nieuwe 

contactherbiciden 
 Tussen de rijen met 

spuitkap 
 



Contactherbiciden: Vruchtbomen (11 juni) 

0=geen onkruid, 10 = veel onkruid 



Contactherbiciden: Bos en Haag (11 juni) 

 Gewas: Picea omorika 1+1 
 Onkruiden:  

● Zwarte nachtschade 
● Straatgras 



Contactherbiciden: Bos en Haag (11 juni) 

0=geen onkruid 
10 = veel onkruid 
Beoordeling: 9 juli 



Contactherbiciden: Buxus (19 september) 

 Kleine brandnetel 
 Paarse dovenetel 
 Klein kruiskruid 

 

 Buxus sempervirens 
 4 jarige bollen 
 Proeflocatie DLV Plant in Boskoop 

 



Contactherbiciden: Buxus (19 september) 

Onkruidstand begin + 1 en 4 weken na bespuiting 

0=geen onkruid, 10 = veel onkruid 



Contactherbiciden samengevat 

 3 proeven in 2013 met 5 experimentele middelen 
 3 nieuwe middelen veelbelovend in onkruidbestrijding 

● waarvan 1 in 2015 verwacht 
● waarvan 1 schade gaf in Picea 



Wat is het perspectief? 

 11 experimentele middelen zo breed mogelijk getest in 3 
jaar 
 
 
 
 Nauwelijks schade in gewassen gezien (maar netjes 

gespoten) 
 2 nieuwe middelen verwacht (2014? / 2015) 
 Andere middelen later 

bodemherbiciden contactherbiciden 

getest perspectief getest perspectief 
2011 2 2 2011 4 2 
2012 2 2 2012 4 2 
2013 5 2 2013 5 3 



Breed middelenpakket nodig voor keuze 
ook i.v.m. nieuwe etiketten 

Toepassingsgebied Type 
toepassing 

Te 
bestrijden 
organisme 

Dosering 
(middel) per 
toepassing 

Maximaal 
aantal 
toepassingen 
per teeltcyclus 
of per 12 
maanden 

Maximaal 
aantal liter 
middel per 
ha per 
teeltcyclus 
of per 12 
maanden 

Minimum 
interval tussen 
toepassingen 
in dagen 

Uiterst 
gewasstadium 
waarop 
toegepast 
mag worden 

Boomkwekerijgewassen 
(onbedekte teelt) 
Brabant ChloorIPC 
(Agrichem) 

Voor 
opkomst 
en/of tussen 
of over het 
gewas 

eenjarige 
onkruiden 

2 l/ha 2 per 12 
maanden 

4 l/ha per 
12 
maanden 

7 - 

Certis ChloorIPC     2 l/ha 2 per 
teeltcyclus 

4 l/ha 5   

Vaste plantenteelt 
(onbedekte teelt) 
Brabant ChloorIPC 
(Agrichem) 

Voor 
opkomst 
en/of na 
opkomst 

eenjarige 
onkruiden 

2 l/ha 2 per 12 
maanden 

4 l/ha per 
12 
maanden 

7 - 

Certis ChloorIPC     2 l/ha 3 per 
teeltcyclus 

4 -6 l/ha2  5   



In een breed middelenpakket iets te kiezen 

 Spuitadvies is maatwerk 
Welk middel kies je? 

● Welke onkruiden staan er 
● Grootte van de onkruiden 
● Grondsoort 
● Type gewas en sortiment 
● Stadium gewas   →→→→ 
● weersomstandigheden 

 



Bedankt voor 
uw aandacht 
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