
bietenplanten niet worden bescha-
digd. Met beschermschijven wordt 
voorkomen dat grond door de schof-
felmessen op de jonge bietenplanten 
terecht komt. Een andere mogelijkheid 
is om een vast mes te combineren 
met twee zijmessen in plaats van 
beschermschijven. In combinatie met 
een LDS-rijenbespuiting kan schoffe-
len een goede onkruidbestrijding  
opleveren. Voor werking in de rij kan 
een schoffel in een later stadium nog 
uitgebreid worden met torsiewieders 
(slepende tanden) of vingerwieders 
(rubberen ‘vingers’).

Eggen met veertanden
Eggen is in bieten ook mogelijk. Met 
een klassieke veertandeg, bestaande 
uit velden van 1,5 meter, is de afstel-
ling wel lastig. Met de ontwikkeling van  
een nieuwe generatie wiedeg, met 
onafhankelijk geveerde tanden, kan  
de intensiteit waarmee geëgd wordt 
nauwkeuriger worden ingesteld. 
Hiermee zijn inmiddels goede ervarin-
gen in suikerbieten. Deze wiedeg kan 
pas vanaf het vierbladstadium van 
bieten worden ingezet, waarbij de eg 
effectief is op vrijwel alle kiemende 
onkruiden. In het begin moet zeer 
langzaam worden gereden (1-2 km/u) 
met lage spanning op de tanden, vanaf 
het zesbladstadium kan sneller en 
agressiever worden geëgd. In combina-
tie met eerst enkele LDS-bespuitingen 
na opkomst, kan vervolgens een 
 wiedeg effectief op laat kiemende 
onkruiden worden ingezet. 

Aanaarders
Gedurende het eggen en/of schoffelen 
kan worden aangeaard. Grond wordt 
naar de gewasrij geschoven en klein 
onkruid wordt ondergedekt. Dit ‘rugje’ 
kan later weer worden geëgd, waarna 
opnieuw kan worden aangeaard. 
Naast het type aanaarder is de rij-
snelheid een belangrijk deel van de 
afstelling. Bij het aanaarden op 
rhizoctonia gevoelige gronden vermij-
den dat grond in de kop van de bieten 
terecht komt, want dat kan de be-
smetting van rhizoctonia bevorderen.

Benut betere stuursystemen
Belangrijke ontwikkeling voor een  
effectieve mechanische onkruid-
bestrijding is de opkomst van betere 
stuursystemen (GPS, camera). 
Hierdoor is het mogelijk strak langs  
de bieten rijen te schoffelen. Het be-
langrijkste is echter niet veranderd en 
dat is de vakkennis die nodig is voor 
een effectieve mechanische onkruid-
bestrijding. Enerzijds voor het juist 
afstellen van de techniek en anderzijds 
voor een goede timing, waarbij 
 rekening wordt gehouden met de  
bodem- en weersomstandigheden  
tijdens de behandeling. 
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‘Dàg, Onkruid 
2021!’
De onkruidbestrijding gaat er in  
de nabije toekomst anders uit zien.  
Op ‘Dàg, Onkruid 2021’ worden 
mogelijkheden getoond die nu al 
binnen handbereik liggen, maar  
ook nieuwe ontwikkelingen die in  
de pijplijn zitten. Diverse proeven  
en demonstraties, in onder  
andere suikerbiet en cichorei, 
worden daarvoor aangelegd op 
WUR-locatie Vredepeel. Via een 
interactief online programma zullen 
de experts van onder andere WUR 
en IRS de bezoekers bijpraten aan 
de hand van drie thema’s.
Bij het thema ‘niet-chemisch’ 
worden acht gewassen onkruidvrij 
gehouden met relatief eenvoudige 
mechanisatie. Bij het thema 
‘alternatief chemisch’ worden 
combinaties van chemisch en 
mechanisch getoond in bieten en 
cichorei en wordt de geïntegreerde 
aanpak op bedrijfs niveau bespro-
ken. Tenslotte het thema ‘innova-
tieve technieken’ met onder andere 
robotisering en sensortechniek.

3 juni ONLINE
WUR, IRS, Cosun Beet Company  
en Sensus organiseren in samen-
werking met Agrio/Akkerwijzer een 
ONLINE interactief evenement met 
onder andere een webinar, informa-
tieve video’s en animaties. Dit zal  
op 3 juni live worden uitgezonden. 
Uiteraard is nadien alle informatie 
terug te kijken. Zie t.z.t. voor meer 
informatie www.irs.nl/030621. 
We heten u van harte welkom op 
deze informatieve digitale onkruid-
dag 2021.

Jurgen Maassen en Brigitte Kroonen

19Cosun Magazine | nr. 02 2021




