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MECHANISCH SCHOON

Voor aanmelding of informatie: DLV Plant BV, tel. 077-3984700 / 058-2990530 

Mechanisch Schoon is een project van de Stichting ter Bevordering van de Agrarische Bedrijfs- en
Gebiedsontwikkeling en wordt mede gefinancierd door het Ministerie van LNV en provincies.

Dijk

Inventicn

tel. 058-2571555

tel. 0224-571691

tel. 0541-291756

tel. 0113-548233

tel. 079-5931307

tel. 0320-291631 tel. 0228-563164tel. 058-2990530

tel. 06-53477697

tel. 0599-287333

tel. 06-22693664

tel. 024-6411151

tel. 0598-612029

Telers van zaaiuien, wortelen, aardappelen, suikerbieten, rode bieten, granen, cichorei,
bloemkool, sluitkool, spruitkool, bollen, zomerbloemen, vaste planten en van andere open
teelten in Nederland 

Samen met u kunnen we bereiken, dat mechanische onkruidbestrijding in uw gewassen
voortaan beter, sneller én goedkoper gaat! 

Doe mee aan dit unieke project! 















DEMO’s Innovatieve mechanische onkruidbestrijding 
• Woensdag 18 mei
  Mechanische onkruidbestrijding in en tussen de gewasrij in zaaiuien en suikerbieten op de 

Broekemahoeve, Elandweg 84, 8219 PJ Lelystad. Tevens presentatie van de resultaten van het 
landelijke deelonderzoek onkruidbestrijding in het kader van BIOM. Start: 13:00 uur

• vrijdag 20 mei 
  Mechanische onkruidbestrijding in en tussen de gewasrij in zaaiuien op het biologisch bedrijf 

van Joute Miedema, Nieuwebildtdijk 115, 9078 PT Oude Bildtzijl (Frsl.). Start: 14:00 uur

• Woensdag 25 mei
  Mechanische onkruidbestrijding in en tussen de gewasrij in stamslabonen en suikerbieten op het 

biologisch bedrijf van Jan Buining, Oost 17,  Ter Apelkanaal. Start 14.00 uur 

• Donderdag 2 juni
  Mechanische onkruidbestrijding in en tussen de gewasrij in suikerbieten op het biologisch bedrijf 

van de Maatschap Hermus, Koggenrandweg 10, 1775 RG Middenmeer (NH) Start: 14:00 uur

• Vrijdag 3 juni
  Mechanische onkruidbestrijding op biologisch bedrijf ‘De Lingehof vanAndré Jurrius aan de 

Hemmenstraat 17 in Hemmen. Start: 14:00 uur. 

Voor meer informatie over bovenstaande demo’s: 
Bertus Buizer, DLV Plant bv, 06-20131199 
Zie ook: www.mechanischschoon.nl



tel. 0320-291631 tel. 06-20131199

DLV Plant BV

De mechanische onkruidbestrijding in open teelten kan voortaan beter, 
sneller én goedkoper!

Op www.mechanischschoon.nl vindt u actuele informatie over innovatieve methoden en
technieken. En per gewas leest u er waardevolle tips!

U bent ook uitgenodigd in het forum op de website. Daarin kunt u eenvoudig uw vragen,
wensen, meningen en reacties plaatsen. Dit kan ook per fax (058-2990529) 
t.n.v. Mechanisch Schoon. Vermeld dan wel uw naam, woonplaats en telefoonnummer.

Win een leuke prijs!
Via de website kunt u deelnemen aan de wedstrijd ‘schoffel’m eruit’.
Echt iets voor u, als u ervaring heeft met schoffelen.

Bezoekt u dus onze website en praktijkdemonstraties. Graag tot ziens!







 
Nieuwsbrief 30 september 2006 

 
Nieuwe versie Bio-Wieder 

Tijdens de druk bezochte Open dagen van Bejo Zaden in Warmenhuizen (Noord-Holland) 
van afgelopen week (enkele duizenden bezoekers!) heeft Broekema Landbouwtechniek 
voor het eerst de nieuwe versie van de Bio-Wieder gedemonstreerd. De machine is 
verbeterd met behulp van praktijktests in het kader van het project Mechanisch Schoon. 
Met Bio-Wieder kan onkruid nu zowel tussen de rijen als in de gewasrij 
mechanisch verwijderd worden. Op de open dagen kwamen veel bezoekers op de Bio-
Wieder af, toen deze in een juist geplant koolgewas aan het werk te zien was. Er vielen 
praktisch geen koolplanten uit. Dat was mede te danken aan de plantmachine, die de 
plantjes voldoende vast in de grond had gezet. Ook in Engeland, waar de biologische 
landbouw behoorlijk in de lift zit, is veel belangstelling voor dit type machines, dat 
onkruiden in de gewasrijen goed kan bestrijden, zo bleek afgelopen week.  
 

 
 
Zie voor meer informatie http://www.mechanischschoon.nl/leveranciers/broekema.htm 
 

VSS AGRO schoffel nieuw op de markt 

Constructiebedrijf en machinebouwer VSS Construct BV in Heinkenszand heeft een 
nieuwe schoffelmachine op de markt gebracht. Op de ook al drukbezochte Landelijke 
uiendag van het Uien Innovatie- en Kennis Centrum (een initiatief van DLV Plant) op 
Proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat op 26 augustus jl. werd de machine voor het 
eerst gedemonstreerd. Deze machine, VSS AGRO schoffel, bestaat uit schoffelelementen, 
die door stabiele gelagerde constructie spelingsvrij is, kan behalve in gewassen met een 
grote rijenafstand, ook in gewassen met een kleine rijenafstand prima werk doen.  
Zie ook http://www.mechanischschoon.nl/Leveranciers/VSS%20Construct.htm 

 

Innovatie in wiedeggen: De Treffler eg 

Wiedeggen, zoals wij die nu kennen, zijn er al zo’n 50 jaar. Wiedeggen vervullen 
tegenwoordig vooral op biologische landbouwbedrijven een belangrijke rol in de 
onkruidbestrijding. De wiedeg kent echter ook fervente gebruikers onder gangbare 
bedrijven. Er is in deze 50 jaar niet veel veranderd aan de constructie bij de gevestigde 
merken. De “Treffler universele exact wiedeg” is daarop een goede uitzondering. De 
Treffler-eg onderscheidt zich door de regeling van de weerstand op de tanden. Elke tand 
is voorzien van een trekveer waarvan de spanning wordt geregeld met een hefboom. De 
druk kan worden ingesteld van extreem licht (200 gr per tand) tot zeer zwaar (5 kg per 
tand). Het grote voordeel van dit gepatenteerde systeem is, dat ook bij een niet vlakke 
bodem, altijd alle tanden de bodem raken. Ook dan blijft de ingestelde tanddruk voor 
elke tand constant. http://www.mechanischschoon.nl/Leveranciers/Treffler.htm 
 



Pneumat in dahlia werkt goed 

Ook bij de onkruidbestrijding in dahlia staan de ontwikkelingen niet stil, zo bleek op de 
demonstratie van 8 september jl. in het Zuid-Hollandse Lisse, waar in het kader van het 
project Mechanisch Schoon de speciaal voor het gebruik in dahlia aangepaste Pneumat 
onkruidwieder werd getoond. Dit gebeurde in de dahlia van de Fa. Van der Zon. Voor de 
luchtdrukvoorziening (5 bar) werd bij Bôrent een dieselcompressor gehuurd à € 34 per 
dag excl. brandstof en verzekering. Kiemonkruiden werden goed bestreden. Op grote 
onkruiden had de Pneumat zoals te verwachten onvoldoende effect. De conclusie is dan 
ook, dat de Pneumat tijdig oftewel 2 à 3 weken na het planten moet worden ingezet om 
alle onkruiden te kunnen elimineren. 
De dahliaplanten ondervonden visueel geen schade van de bewerking met de 
onkruidwieder, ook niet bij 8 bar luchtdruk. Komende maanden wordt gekeken of 
vervolgschade van de dahliaplanten optreedt, hoewel dit niet wordt verwacht.  

Voor meer informatie: Bob Bisschops, DLV Plant / Bloembollen, tel. 06-17552178 of kijk op 

http://www.mechanischschoon.nl/techniek/IntraRij/pneumat.htm 
 
Wortelonkruiden geen kans geven om te overleven 

Aan het einde van de vegetatieve periode sterven planten af. Ook zaadonkruiden. 
Wortelonkruiden echter gebruiken de voedingsstoffen uit de bovengrondse massa om te 
overleven. Bovengronds beginnen de planten langzaamaan te verleppen, maar het 
wortelstelsel krijgt door die voedingsstoffen een flinke wintervoorraad. Daarom is het 
voor de bestrijding van wortelonkruiden belangrijk, om voor zover dat nog niet gebeurd 
is, de bovengrondse groene massa nu zo spoedig mogelijk te maaien. 
Het mechanisch verwijderen van de wortels kan beter in het voorjaar als het groeiseizoen 
goed op gang is gekomen. Want dan zijn de wortelstokken niet meer in rust en raken 
achterblijvende delen in de grond snel uitgeput. Voor het verwijderen van de 
wortelstokken zijn er tegenwoordig heel slimme methoden en technieken. Zie hiervoor 
http://www.mechanischschoon.nl/techniek/TegenWortelonkruid/Bestrijding_wortelonkrui
d.htm  
 

Het project Mechanisch Schoon 

Mechanisch Schoon is een landelijk project van de Stichting ter Bevordering van 

Agrarische Bedrijfs- en Gebiedsontwikkeling (Stichting BABG) 
 

Uitvoering 

DLV Plant BV in samenwerking met WUR-PPO, CUMELA Nederland, telers, 
machineleveranciers en loonwerkers 
 
Financiering 

Ministerie van LNV en de Provincie Groningen, Provincie Friesland, Provincie 

Flevoland, Provincie Zuid-Holland, telers, machineleveranciers en loonwerkers 

 

Website 

Op de website www.mechanischschoon.nl vindt u per gewas de nieuwste methoden en 
technieken die praktijkrijp zijn. De omschrijving van de diverse machines en technieken 
zijn aangevuld met foto’s en tekst. Verder vindt u er gerichte informatie van de 
deelnemende machineleveranciers. De inhoud van de website is helder en overzichtelijk.  

 
Disclaimer  
DLV Plant besteedt uiterste zorg aan deze publicatie en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die ontstaat door het 

uitvoeren van een advies.  

Op alle leveringen zijn de Algemene Voorwaarden van DLV van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal 
Gelderland te Arnhem. 
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Bij de berekeningen is gekozen 
voor twee verschillende bedrijfs-
opzetten. De één is een 40 ha 

bedrijf met akkerbouw en akkerbouw-
matige groenteteelt op klei/zavel gron-
den. Het andere bedrijf is een groente-
bedrijf van 15 ha op zand/dal gronden. 
Vervolgens zijn berekeningen gemaakt 
voor driemaal zo grote bedrijven, dus 
van 120 en 45 ha. Een overzicht van 
de verschillende technieken waarmee 
gerekend is en de gehanteerde aanschaf-
kosten staan in tabel 1.

Uit de berekeningen volgt dat op 
grote bedrijven op klei met akker-
bouw en akkerbouwmatige groente-
gewassen de investeringen eerder uit 
kunnen dan op kleine bedrijven op 
zand met hoofdzakelijk vollegronds-
groentegewassen. Voor bedrijven 
die gewassen telen waarin veel hand-
matig gewied moet worden, zoals 
uien, peen, kool, prei en bospeen is 
een investering in één of meer van 
de technieken volgens deze studie al 
gauw interessant.

Investeren in innovatieve onkruidbestrijdingsmethoden 
voor grote bedrijven aantrekkelijk 

Bedrijfseconomische perspectieven voor verschillende bedrijfstypen

Joanneke Spruijt en Piet Bleeker, PPO    

B E D R I J F S V O E R I N G

Innovatieve technieken voor onkruidbestrijding lopen uiteen van 
vinger- en torsiewieders tot stuursystemen met camera’s. PPO 
onderzocht de bedrijfseconomische gevolgen van investeringen in 
deze technieken zowel op bedrijfs- als op gewasniveau. De perspec-
tieven blijken sterk afhankelijk van de bedrijfsgrootte en de geteel-
de gewassen. In het project Mechanisch Schoon worden met deze 
machines ervaringen opgedaan. Een overzicht van de resultaten.

Vingerwieder op akkerbouw-
bedrijf 
Op het bedrijf op kleigrond met de 
meer akkerbouwmatige gewassen als 
aardappelen, kool, peen en uien is een 
investering in een vingerwieder eco-
nomisch  aantrekkelijk, zie tabel 2. De 
bodem-aangedreven vingerwieders 
kunnen onkruid in de rij verwijde-
ren. Door ijzeren steunpennen slaan 
de rubbervingers (ook kunststof en 
borstels leverbaar) door de grond en 
verwijderen het onkruid. Doordat dit 
werktuig in alle genoemde gewassen 
ingezet kan worden is de besparing 
op loonkosten voor handwieden (bij 
€ 8 per uur) erg groot. Bij uien is er 
wel kans op opbrengstderving maar 
deze is kleiner dan de besparing op 
handwieduren: gemiddeld 2,5 % 
opbrengstderving van 30.000 kg á 
€ 0,18 is € 135/ha, dit is minder dan 
de besparing van kosten voor  hand-
wieden (110 uur maal € 8 per uur 
is € 880/ha). Ook de aanschaf van 
een torsiewieder of een Pneumat kan 
voor dit bedrijf goed uit. Een nadeel is 
dat deze niet in aardappelen en peen 
ingezet kunnen worden. Net als bij de 
vingerwieder is er kans op opbrengst-
derving bij uien. De mogelijke schade 
is een stuk lager dan de besparing op 
kosten voor handwieden. Op het 120 
ha grote bedrijf is de kosten/baten 
verhouding nog gunstiger voor de 
vingerwieder, torsiewieder en de 
Pneumat. Bij investeringen in elk van 
deze drie technieken wordt het bere-
kende jaarlijkse bedrijfsresultaat met 
meer dan € 10.000 verhoogd. 

Pneumat op groentebedrijf
Voor het bedrijf op zandgrond met 
groentegewassen als prei, sla en bos-
peen is een investering in de Pneumat 
economisch aantrekkelijker. Bij deze 

Tabel 1: Overzicht technieken en de gehanteerde aanschafkosten

Techniek Aanschafkosten (bedragen excl. BTW)

Vingerwieder € 430 per element en € 97,50 per losse arm 

(voor aardappel, peen, spruit/witte kool, prei, ijsbergsla en bospeen zijn 4 elementen plus armen 

nodig. Voor uien moeten 12 elementen plus armen aangeschaft worden).

Torsiewieder € 150 per gewasrij, inclusief bevestigingsarmen etc. 

(4 rijen voor spruit/witte kool, prei en ijsbergsla en 12 rijen voor uien)

Pneumat Voor 4 gewasrijen € 7.000,--. (compressor en slangen incl. montage op bestaande schoffelbalk). 

Voor uien worden 12 rijen tegelijk behandeld en is een zwaardere compressor nodig, de kosten 

bedragen dan € 9.000 voor de zwaardere compressor en slangen incl. montage.

Intrarijwieder 
Sarl Radis

€ 16.000 voor een 1,5 meter brede machine voor 4 rijen.

Stuursysteem 
met camera en beeld-
verwerking

€ 11.500 voor een losse stuurcomponent waaraan verschillende schoffelbalken kunnen worden 

gemonteerd.

RTK-GPS RTK basisstation € 11.000,= voor 10.000-15.000 ha.

Autotrac is aansturing van de trekker waarbij het werktuig achter de trekker volgt, dit kost 

€ 21.000,=.

Ook kan men met de plaatsbepaling een achter op de trekker gemonteerde side shift aansturen, 

De kosten van de side shift zijn € 16.000,= (zonder aanpassing). Aanpassingen aan het werktuig 

kosten € 3.000,= (extra).

Voor de jaarlijkse kosten wordt gerekend met 6% afschrijving, 3% onderhoud/verzekering en 3% rente.
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machine wordt door een compres-
sor lucht via slangen naar een nozzle 
gevoerd die achter aan een schoffel 
zit. Deze nozzle is dusdanig bevestigd 
dat de samengeperste lucht aan beide 
zijden van de gewasrij, net onder de 
grond, door de gewasrij wordt gebla-
zen. Door te spelen met de druk, de 
rijsnelheid en de afstand tot de gewas-
rij kan een optimaal effect verkregen 
worden. De Pneumat heeft een betere 
effectiviteit dan de vingerwieder. In de 
meeste gewassen zijn door een betere 
bestrijding van iets groter onkruid 
bij gebruik van de Pneumat ongeveer 
25% handwieduren minder nodig. 
Wel moet rekening gehouden worden 
met 10 tot 20% extra energieverbruik 
door het benodigde vermogen van de 
trekker. De jaarlijkse werktuigkosten 
voor de Pneumat zijn weliswaar hoger 
dan voor de vingerwieder, maar de be-
sparing op handwieden is groter. Ver-
der heeft de Pneumat als voordeel, dat 
deze na natte weersomstandigheden 
eerder kan worden ingezet dan de 
vingerwieder, waardoor er bij de Pneu-
mat meer werkbare dagen zijn. De 
vingerwieder loop bij vochtige grond 
sneller vol. Ook de capaciteit is bij de 
Pneumat groter, zowel wat betreft de 
mogelijke rijsnelheid als wat betreft de 
tijd die nodig is om de machine goed 
in te stellen (gaat bij Pneumat snel-
ler).Bij sla en andijvie moet de nozzle 
worden afgedekt om verontreiniging 

van de krop door grond te voorkomen. 
De torsiewieder kan op dit bedrijf niet 
ingezet worden. Ook op dit bedrijf geldt 
dat de investeringen in een vingerwieder 
of Pneumat op het grotere bedrijf meer 
opleveren.

Intrarijwieder in sla  
Met de intrarijwieder wordt de plant-
plaats door infrarood sensoren bepaald. 
Met behulp van een processor en een snel-
heidsmeter wordt een schoffel in en uit de 
gewasrij gestuurd zonder de gewasplant 
te raken. Deze machine is in Frankrijk 
ontwikkeld speciaal voor de slateelt. Op 
dit moment is de machine alleen in deze 
teelt inzetbaar. Er wordt gekeken naar de 
mogelijkheden voor inzet in andere ge-
wassen. De intrarijwieder kan dus alleen 
gebruikt worden in de slateelt op het ak-
kerbouw- en groentebedrijf op zand.
Op dit voorbeeldbedrijf van 15 ha wegen 
de besparingen aan loonkosten voor 
handwieden niet op tegen de jaarlijkse 
kosten voor deze wieder. Voor bedrijven 
vanaf 16 ha sla kan de investering volgens 
deze studie wel uit.

Stuursysteem
Grofweg kunnen stuursystemen worden 
verdeeld in: mechanische stuursystemen 
waarbij de chauffeur nog wel enigszins 
invloed heeft en systemen die met behulp 
van rijherkenning (sensoren of camera’s en 
beeldherkenning) het werktuig op een vaste 
afstand tussen de gewasrijen doorsturen.

Bij een stuursysteem met camera en 
beeldverwerking is een videocamera 
enkele meters voor de schoffel op de 
gewasrij(en) gericht. Het beeld wordt 
doorgegeven aan een processor die 
het beeld analyseert. Bij de analyse 
wordt het patroon van de gewasrij(en) 
herkend. Op een beeldscherm in de 
cabine van de trekker kan de positie 
van het werktuig ten opzichte van de 
gewasrij worden afgesteld. Tijdens 
het rijden wordt door stuurschijven 
of een side shift de schoffelbalk steeds 
in dezelfde positie ten opzichte van de 
gewasrijen gehouden. Met dit systeem 
kan de werksnelheid tot 12 km/uur 
worden verhoogd. Aan de schoffel kan 
ook een vingerwieder, torsiewieder of 
een pneumat worden gekoppeld. Bij 
gebruik van een goed werkend stuur-
systeem wordt de kans op gewasschade 
kleiner en de onkruidbestrijding over 
de hele breedte tussen de rijen beter. 
De baten van dit systeem wegen echter 
alleen bij de grotere bedrijven op tegen 
de kosten, zie tabel 2. 

RTK-GPS ontvangers
GPS ontvangers zijn goedkoop en 
worden ook in de landbouw steeds 
vaker als hulpmiddel gebruikt. De 
nauwkeurigheid van de plaatsbepa-
ling van een GPS ontvanger bedraagt 
5 tot 10 meter, daarmee zou deze 
ongeschikt zijn voor toepassing bij 
mechanische onkruidbestrijding. De 
nauwkeurigheid kan echter tot 1 of 
2 centimeters worden verbeterd met 
behulp van correctiesignalen vanaf 
bakens op vaste plaatsen in de om-
geving. Het baken stelt de afwijking 
van de GPS signalen vast en stuurt 
correctiesignalen naar de mobiele GPS 
ontvanger. Dit heet RTK (Real Time 
Kinematic).
Wordt met deze nauwkeurige plaats-

Tabel 2: Effect op het netto bedrijfsresultaat van investeringen in diverse technieken voor verschillende bedrijfstypen.

Akk/vgg bedrijf klei Akk/vgg bedrijf zand

 40 ha 120 ha    15 ha 45 ha

Vingerwieder + € 4.539 + € 15.643 + € 854 + € 3.574

Torsiewieder + € 3.592 + € 11.352 Niet inzetbaar Niet inzetbaar

Pneumat + € 3.479 + € 12.651 + € 1.677 + € 6.903

Intrarijwieder Niet inzetbaar Niet inzetbaar - € 1.394 - € 342

RTK-GPS -----------------    Afhankelijk van andere toepassingen -------------------

Stuursysteem -€ 324 +€ 1.788 - € 670 + € 750

Vingerwieder Pneumat Intrarijwieder Ecodan stuursysteem
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bepaling de zaai- of plantmachine 
aangestuurd dan is het probleem 
van variabele rijenafstanden bij 
aansluitrijen uit de wereld. Bij het 
zaaien kan de plaats van gewasrijen 
worden vastgelegd en bij onkruid-
bestrijding is de werkbreedte van 
schoffelbalken niet meer gebonden 
aan de breedte van zaai- of plant-
machine. Bij 4 rijen aardappel 
poten kan 6 of 8 rijen worden 
gefreesd, bij 4 rij-ige plantmachines 
kan 8 of 12 rijen worden geschof-
feld. De breedte van de werktuigen 
wordt dan beperkt doordat het 
werktuig zwaarder wordt of meer 
vermogen nodig heeft. De tech-
nologie is beschikbaar maar nog 
onvoldoende op de bedrijven door-
gedrongen om de vraag naar bre-
dere machines op gang te brengen. 
Aanschaf van GPS biedt echter veel 
meer voordelen op bedrijfsniveau 
dan alleen een efficiëntere on-
kruidbestrijding. Deze investering 
moet dus in een breder licht bezien 
worden. 

Voor meer informatie: pieter.bleeker@wur.nl

of joanneke.spruijt@wur.nl.VEEL BELANGSTELLING VOOR PNEUMAT EN AANGEDREVEN WIEDEG
In het kader van het project Mechanisch Schoon zijn er 
in 2005 veel demonstraties geweest. Na afloop van de 
demonstraties zijn er meerdere enquêtes uitgevoerd. Een 
ervan vond plaats onder de deelnemers van verschillende 
telersgroepen akkerbouw en vollegrondsgroententeelt.
Daaruit kwam onder meer dat, hoewel niemand van de res-
pondenten de aangedreven wiedeg gebruikte, 39% van hen 
dankzij de demo’s goede mogelijkheden ziet voor de aange-
dreven wiedeg. De introductie van deze machine in de biolo-
gische akkerbouw, vollegrondsgroententeelt en andere open 
teelten is daarom veelbelovend. Tot nu toe werd deze alleen 
in de bedekte teelten gebruikt.
Slechts 8%  van de deelnemers aan de enquête past de tor-
siewieder toe. 
Van de andere machine die in dit projectverband  geïntro-
duceerd is, de Pneumat, gebruikt 32% van de deelnemers 
aan de enquête deze machine nu al, terwijl 62% sinds de 
demo’s in 2005 aangeeft goede mogelijkheden te zien voor 
deze machine. Loonwerkers doen hieraan volop mee en 
met succes.
Geen van de deelnemers aan de enquête gebruikt vinger-
wieders. 31% ziet daarvoor sinds de demo’s wel mogelijk-
heden. Slechts 8% gebruikt een cameragestuurde schoffel, 
terwijl 46% hiervoor sinds de demo’s goede mogelijkheden 
ziet.
In 2006 zal dan ook vooral aandacht besteed worden aan 
de apparatuur en technieken waar belangstelling voor is 
getoond en aan de vragen en wensen, die bij de deelne-
mers leven. Verder staat in 2006 de kosten-evaluatie op 
de agenda voor de machines die in de groepen gebruikt 

worden. En natuurlijk zullen de innovatieve machines en 
technieken ook in 2006 weer in diverse gewassen gede-
monstreerd worden. 

Heeft ook u vragen en/of wensen, bezoek dan de website  
www.mechanischschoon.nl en doe mee aan het forum dat 
u daar aantreft. U kunt op de website ook deelnemen aan 
de wedstrijd ‘Schoffel ‘m eruit’ en meedingen naar een 
leuke prijs.

Mechanisch Schoon is een landelijk project van de Stich-
ting ter Bevordering van de Agrarische Bedrijfs- en Ge-
biedsontwikkeling en wordt mede gefinancierd door het 
Ministerie van LNV en de provincies Groningen, Friesland, 
Flevoland en Zuid-Holland. Het project wordt uitgevoerd 
door DLV Biologische Landbouw in samenwerking met 
PPO-AGV, machineleveranciers en CUMELA , de bran-
che-organisatie van loonwerkers.

Pneumat in zaaiuien Aangedreven  
wiedeg van ATH
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Kool kan zonder chemische 
onkruidbestrijding 

r weinig capc'i8e)t eg t@ weersafbaiiblijk; beide arguianeni~ boor je h i k  & het 

aat .wer volledig m ~ h i o c  h, ankriiirlb~trijdii in keelpwasen. Toch non er 

rtilin die er h Slamri mnde hrihihlim orhruid Mdmiada te bestrijden. h ook 

RmO Vardank h W@rvmhnef. Hij werkt al jaren zaadsr onkru idb~d i t tgs  

iiddelen' in zijn 80 hectare broccoli 

PROJEC7 'MECHANISCH SCHOON' 
Het project Mechanisch Schoon' van M V  
Plent en PP0 AGV is een Imdtlijk preject om 
nleuwe methoden tn  m o g t l l ~ ~  met 
betrekking tot de mechanische onkruid& 
strimng in open teeiten e stl mukrcn. 
Verschillende praktijkgmepen experimenMn 
mct bekende en minkr bekende technieken. 
Probleemtmlten staan vaak centrad. 

I Op d t  w&sitc www.niechmis~oon.nI djn 

I 
alk technieken mrt een uitgcbdck btschrij- 

I s chcdsche onkruidktrijding in kool ving te vinden, al& verwijzingen naar 
overbodig7 Dit was een van de disciissì* leveranciers en fabrikanten dle een kiangrij- 
onderwrrpen djdeas een door Telen mei kc partner in hct project zijn. k d c r  zijn er 

Toekomst georganiseerde biieenkomst eind praktisdie tips over het gebruik en de afstel- 
auguslus op het bemf van P4 Weel h ling van bijna alle bekende mechanische 
Lutjebroek De bawkers waren w ~ l d  over technieken te vinden, totgcllcht met fllmpjcs 
het onderwerp, maar voor Ren6 Verd~nk in en feto's, Binnenkort apcnt dc dlscussicpagi- 
het Noord-Hollandse Wwershoo f is het aot- na, waar tehm met vragm m apmwklngcn 
woord op de vraag duidelíjk, kunnen. Het project loopt nog tot 
Verdonk kpaart  zo'n 6 duizend euro p jaar 2006. 
op onMdbesatfdin@middelen. Alieen de 
vroege broccoli onder vliesdoek wordt nog 
mti Budsan S bespoten. Voordat Mj gaat strijdhg een heel eind te komen. Dat kan ook kan bet gewas volvelds worden gMg4 waar- 
planim, g e b m  glyfosaat en latw schof- in koolgwvass~n dit rniiider gmkuchtig zijn mee kldnc onkniiden gwd worden besmien. 
relt hu een of mee krcr. 'Natuuri~k moetje dan broccofl, Ocdurende divPrseJaren werdcn Als de koolplantm bmkr uitgmelen maet.er 
op ha juiste rnomrni beginnen, maar dan zljn in prowen met bloemkool mecha&chc tech- worden gechoffdd omdat eggen dan schade 
dc resultaten ook goed." niektn wgelekcn (tabel I ) .  Door alleen te aan de koodplanttn veroornakt. Em wied-eg 
Het planten van de b m l i  gaat gewms door schoffelen, in combinatie met \.lngemMca, vetkmimdt de toplaag van dr gmnd m legt 
als de weersomstandieden gunstig zun om werd in de proeven 96 procerl t van het deze vlak, waardoor het xhoffelen (of vinger- 
te schoffelen. Door de mechanische aanpak op onkruid bestreden. Hoewel nieuwe technieken wieden, torsiewlcdtn of aamanien) beter gaat. 
zijn bedrijf wordt deen op em enkele kopak- als de Biowitder of de schoRl mer Pneumat Het grote voordecl m wied- is dat de 
k r  nog wat met de band gedaan cn af en toe Qucht) nog nlct In de proeva zijn meegen* kosten. zo'n 10 euro per hectare, z e r  taag zijn 
als het mis gaat. mm, Iljkcn ook die perspectiefbol. en de capaciteit hoog. Een tot twee weken na 

het planten Is de kool vaak voldoeode vast 
louter mechanisch b i d t  perspectief Combineren verbetert resubat gegracid om te starten met m. Ook afm 
Verdonk experimenteerde dlt jaar mrt vinger- Uitgaugspunt moa zijn dat het p d  vol l t  van biologische ~ C I I  bwstigtn dat in 
wleders die via kt project 'Mecha~isch dlg onkruidwij is op het moment van planten. kool vrel mogelijk L Gemiddeld werd in 
Scboon' (zie k* b h i k b a a r  werden Bij grotere osikruidcn of wondonbniidcn is bloemkool de laatste twee Jaar maar 7 uur per 
gesteld. Hierdoor kan hct resultaat van de een bespuiting ma glyiosaat het meesi cffec- hectare kitml aan met de hand wieden. In 
mechanische onkruidbestrijding nog wrder tirw niiddel. Kleine zaadonkruldcn wordion blj sluitkool was dat voor de &e 'beste' b w v e n  
verbetm. De vingeiwieders zun op een het Haarmaken van het plantbed voldmdt slechts 5 uur pr hectare. 
triltandschoffel achter de trekker gernonterd. ktreden. 
Ondenaek van PP0 brvestigt dat het mogelük Ongeveer tlen dagen na brt pianten zUn de 'Gouden rtgels' vwr goed rsultaat 
i s  om met louter een rncchanische onkruidbe- koolplanten vastgegroeid. In een Jong stadium Dei mechanische onh idbes~d ing  kent epn 



I k n C  h b n k  grbruilflop zijn 80 h m ~  bywli @ u ~ n d r  de hele belt *n diemixht mkruldkstrl]dirwpmlddtlrn. 

WL: PPD 

aantal 'gnuden regels' die ha eindmuibat in 
WangrUkc mate ba len .  Niereerst is een 
goede vIakllgging van de grond m voor- 
waarde. Ook is  vpor ren goed multaat zo 
dicht mogciijk b4 de plant schoffelrn noodta- 
MUL Loopt de schoffel 2 centheter dichter 
langs de rij planten, dan schoffel je al snd 
550 vierkante meter meer per hertarc. Hiermee 
neemt het mulktar zeer snel toe, ook omdat 
ren smalle ongexhoffelde strook beter breekt 
ma een vingcmlcder of eg. 
Dirhtrr bij de rij schatïelen vraagt een schof- 
fel dle voorop de trekker of in een werktui- 
gendrager hangî. Met m goed stuutsysteem 
is een nauwkeurige werking bok mogelijk mer 
csn machine achter de trekker. Dat vraagt 
bovtndien minder iapanning. 
Her gebnnls van vlakke m m  (in plaats van 
hiîtanden) heen de voorkeur, omdat die rnin- 
der di* door de grond gaan. Een ondiepe 

bewerking beschadigt minder wortds en a 
wordt ook minder nieuw onkruid ' w a k  
gemaakt: 
Tedotte i s  timing k l a n d k .  Mlc technieken 
werken beter op klein onknild. Voor cen 
mechanische onknti-jding hoeft het niet 
per se zonnig cn droog te xun. Soms is tussen 
de bufen door werken zdfs aan k raden. 
Dmog de bodem op na een serie buien, dan 
zal de bewerking moeten plaatsvinden voordat 
de toplaag te hard is. 

Goed materiaal en de tijd nemen 
W k  Mest voor mwhanish onkruid besnijden 
kan beter g m  f d * i  doen als het gaai 
om de aanpak. De tijd moor nemen en gmd 
materiaaI aanschdk an de beste garaalies 
voor cco g d  mttltaa~ Zekm bU een grote 
oppervlakte h 8ui financieel voord4 moge- 
lijk. De afschrijving van machines kan dan 

over v e l  hertam worden uitgesmed 
In t a h 1 2  Is wwcgevcn wat de jaarkosten 
aUn mor g&e mechanisatrc Dc capaciteit is 
ongtveer 4 hectaw w uur voor een 9-meter- 
wied-eg pn l,2 uur pel- hCctarc vost wn 3- 
metcrschoffet met vingewieder. De akhrij-  
vingskostrn en de kosten Vpor aheid bedra- 
gen op een bodrljf met 8û hectare broccoli, 
zoals bij Verdonk, zo'n 3.510 euro per hectare. 
Dat is k t s  meer dan de helft van wat een teler 
anders aan bodemherbiciden kwijt zou zin 

4 seljwvmg~~~ledei 
I lataai investering 1 _ i l f i  
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Demonstraties innovatieve mechanische onkruidbestrijding

Op 1 en 2 juni 2006 organiseert DLV Plant ism WUR-PPO op twee biologische akkerbouwbedrijven een demon-
stratie innovatieve mechanische onkruidbestrijding in suikerbieten en zaaiuien. In werking zullen ondermeer
te zien zijn een loonwerkersmachine van de Pneumat in een jong gewas zaaiuien, de vingerwieders en de
(nieuwe) kantelbare torsiewieder van Frato, de vernieuwde gewasgeleide Rosko schoffel van Dijk Innovatie 
en de aangedreven wiedeg van ATH. Ook besturingssystemen zullen worden getoond, o.a. die van Agriware-
Robocrop. Data en locaties:

Donderdag 1 juni 2006 in het kader van Mechanisch Schoon Friesland
bij J. Miedema, Nieuwebildtdijk 115, 9078 PT Oude Bildtzijl

Vrijdag 2 juni 2006 in het kader van Mechanisch Schoon Flevoland
bij Hans Rienks, Haringweg  53, 8256 RW Biddinghuizen

De toegang is gratis. De aanvang is steeds om 14.00 uur en de afsluiting om 16.30 uur. U hoeft zich niet voor-
af aan te melden. Bij eventueel slecht weer wordt het programma van de betreffende demonstratie waar
nodig aangepast, zodat uw bezoek ook dan nog steeds méér dan de moeite waard is! 

Uitvoering:
DLV Plant in samenwerking met WUR-PPO, CUMELA Nederland (de branche-organisatie van loonwerkers),
telers, machineleveranciers en loonwerkers

Financiering:
Ministerie van LNV en o.a. de provincies Friesland en Flevoland 

Website: www.mechanischschoon.nl

1155999_890287.qxd  24-05-2006  15:51 ria  Pagina 1
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Themamiddag beheersing onkruid, 
ziekten en plagen 
Op 5 oktober waren ca. 40 personen, waaronder 
telers, onderzoekers en adviseurs, op de proeftuin in 
Lisse verzameld. In de vergaderzaal brachten 
onderzoekers van PPO resultaten van inventarisaties 
en recente onderzoeken naar voren. Daarna 
verlegde zich de discussie naar het veld waar Kees 
Pastoor (DLV) onkruidwieders liet werken. In deze 
Nieuws wat resultaten uit het onderzoek en 
aandachtspunten voor de teelt. 
 

Onkruid 
Tijdig onkruid aanpakken blijft noodzakelijk, enerzijds 
omdat handwieden veel arbeid vraagt en anderzijds 
omdat een open gewas minder kans geeft op 
schimmelinfecties.  
 
Helaas bleef de Pneumat aan de kant staan omdat 
de compressor nog ontbrak. Over de meest 
geschikte wieder in buitenbloemen verschillen de 
meningen. De roterende wieder laat de planten niet 
ongeroerd, maar volgens sommige telers toch 
geschikt voor zonnebloemen die wel wat kunnen 
hebben. Voor de bewegende wiedeg zijn er zeker 
mogelijkheden. Deze machine wordt al veel 
toegepast in de teelt van vaste planten.  
Het nadeel van wieden is dat je niet alleen 
kiemplanten dood, maar ook weer kiemimpulsen 
geeft aan het onkruidzaad. Bij groeizaam weer is 
twee keer wieden per week noodzakelijk. In Cruijf 
termen “ieder voordeel heb zijn nadeel”  
Een brede wiedeg (3 bedden) beperkt het aantal 
werkgangen, maar vraagt een zwaardere tractor.  
 

 

Echte en valse meeldauw 
Echte meeldauw schimmels (diverse soorten uit de 
familie Erysiphaceae) vormen de belangrijkste 
schimmelziekten bij de teelt van zomerbloemen en 
vaste planten. Het verschil met valse meeldauw is 
dat valse meeldauw vanuit het blad naar buiten 
groeit en echte meeldauw aan de buitenkant van het 
blad groeit. Echte meeldauw groeit uitwendig, over 
de bladeren heen. De schimmel voedt zich met 
behulp van zuigorgaantjes (zogenaamde haustoria) 
die de buitenste cellaag aanprikken. Valse meeldauw 
groeit inwendig. De sporendragers komen via de 
huidmondjes naar buiten. Deze geven de grijze kleur 
op het blad.  
 
Uit een literatuurinventarisatie blijk dat een aantal 
van de echte meeldauwschimmels die voorkwamen 
op zomerbloemen en vaste planten duidelijk 
verschilde van de echte meeldauw die voorkwamen 
in roos. Meeldauwsoorten kunnen per gewas 
duidelijk verschillend reageren. In  waarschuwings- 
systemen en bij toepassing van biologische middelen 
moet je daar rekening mee houden.  .  
 

Zonnebloemen en valse meeldauw 
Afgelopen zomer zijn telers in meer of mindere mate 
in de valse meeldauw gelopen. Het lijkt erop dat 
schimmelsporen de winter goed overleven en het 
gewas al vroeg in het jaar infecteren. Een lage 
infectiedruk lijkt de beste voorzorg om schade te 
ontlopen. Voor (biologische) telers  betekent dit 
ruime vruchtwisseling (minimaal 1: 5) en bij voorkeur 
op afstand van de voorafgaande zonnebloementeelt.  
 
Het klimaat is minder goed te sturen, zorg voor een 
droog klimaat door: 
1. Niet te dicht te planten 
2. Het gewas onkruidvrij te houden 
3. Onderdoor water te geven. 
 
Schimmels kiemen minder goed als het blad “hard” 
is. Een hard gewas is te bevorderen door 
bespuitingen met gesteentemeel en/of bitterzout, 
eventueel met zeewierextracten, compostthee of 
Vital. Om het probleem met valse meeldauw aan te 
pakken, komt PPO met een voorstel; dit mede nav 
gesprekken met adviseurs Kees Pastoor en Henk 
van de Berg en Biosfeer telers. De genoemde 
personen worden nauw bij de uitvoering van het  
project  betrokken.  
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