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1 Technische informatie
Tabel 1: Technische informatie van het proefperceel in teeltjaar 2021

Voorvrucht:
Textuur:
Onkruiddruk:
Grondbewerking:
Partners/projecten:
Zaaidatum mais:
Zaaidichtheid:
Variëteit:
Bemesting:

Algemene informatie
Snijrogge, mais
Zand (vochtgevoelig, harde grond)
Knolcyperus, haagwinde, moeilijke grassen, melde, kamille
Spitten
LCV, LLTB, Syngenta, VLAIO LA traject
05/05/21
95.000 zaden/ha
Korrelmais
Wettelijke norm (Gebiedstype 3)
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Figuur 1: Weergegevens voor teeltjaar 2021 (Bron: Kaiserville Bocholt)
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2 Biologische proeven
Dit zijn bestrijdingsproeven aangelegd voor o.a. gemeentearbeiders en tuinbouwers. Deze proeven
werden manueel zonder trekker en bijhorende machine uitgevoerd en zijn dusdoende niet 1 op 1 te
vertalen naar een akkerbouwtoepassing. De meeste aangelegde proeven werden reeds aangelegd in
2019, en indien mogelijk werden deze op exact dezelfde plaats aangelegd tijdens het teeltjaar 2021.
Tijdens het verloop van de proef werd duidelijk dat de locatie van de proeven van teeltjaar 2021
ongeveer 1 m was opgeschoven t.o.v. de locatie van de proeven van teeltjaar 2020. Dit zal in de
toekomst vermeden worden door de aankoop van een geavanceerd GPS-systeem.

2.1 Objecten 2021
Tabel 2: Biologische objecten in teeltjaar 2021

Object
Frezen –
periodiek
Frezen –
intermediair
Doorzichtige
plastic
Schoffelen –
intermediair
Schoffelen –
periodiek

Uitleg
2-wekelijkse maaibeurt met tuinfrees
Dubbele dwarse werkgangen
Wekelijkse maaibeurt met tuinfrees
Dubbele dwarse werkgangen
Afdekking met doorzichtige kuilplastic gedurende
groeiseizoen
Wekelijkse manuele schoffelbeurt
Handmatige verwijdering in de rij
2-wekelijkse manuele schoffelbeurt
Handmatige verwijdering in de rij

Kippen

3 kippen per 9 m², dagelijkse uitputting door scharrelen

Plastic

Afdekking met kuilplastic gedurende groeiseizoen

Gronddoek

Afdekking met dubbele laag doorlatende gronddoek

Elektrofysisch
wieden

Elektrocuteren van onkruid door Zasso (Intrak)

Toep. Data
26/05, 9/06, 25/06, 9/07
26/05, 1/06, 9/06, 18/06,
25/06, 1/07, 9/07, 13/08
20/05
Verw.: 8/11
24/05, 1/06, 9/06, 18/06,
23/06, 1/07, 9/07, 10/08
24/05, 9/06, 23/06, 9/07,
10/08
Plaatsing: 27/05
Verw.: ± 20/09
Plaatsing: 20/05
Verw: 8/11
Plaatsing: 20/05
Verw: 8/11
28/05, 10/06, 23/07, 20/08,
9/09, 29/09

Verandering van het biologisch schema t.o.v. 2020:
-

Verwijdering van proeven steunend op maaien al dan niet in aanwezigheid van concurrentie
Toevoeging van proeven o.b.v. bovengrondse uitputting door herhaalde grondbewerking
(frezen)
Toevoeging van proeven o.b.v. bovengrondse uitputting door herhaalde grondbewerking
(kippen)
Toevoeging van proeven o.b.v. afdekking (doorzichtige plastic)

2.2 Bovengrondse resultaten
De freesobjecten werden uitgevoerd met een kleine elektrische tuinfrees aangedreven met een
generator. Elk object werd volgens de handleiding van de frees 2 x behandeld (behandelingen dwars
over elkaar). Door de natte omstandigheden was het op sommige momenten zeer moeilijk om een
goed beeld af te leveren. De knolcyperusplanten werden in sommige gevallen ook niet afgesneden
maar opgegooid om vervolgens verder te groeien door het contact met de natte grond. Tegen het
einde van de proeven was er ook veel structuurbederf op te merken in deze objecten.
5

Het object met plaatsing van een doorzichtige plastic werd gekozen om de reden van de goede
resultaten van de donkere afdekking met kuilfolie te achterhalen. Hiervoor werd nieuwe doorzichtige
wandfolie (inkuilproces) gebruikt. Enkele weken na de start van de proef werd een zeer sterke
knolcyperusgroei onder het plastic opgemerkt. Dit jaar was zeer nat i.v.m. de andere proefjaren,
maar men kan toch stellen dat het gebrek aan licht noodzakelijk is voor een goed resultaat bij
afdekking van het knolcyperusprobleem.
De schoffelproef werd eveneens bemoeilijkt door het natte weer. In de natte omstandigheden
werden de knolcyperusplanten in mindere mate afgesneden van de knol, waardoor doorkieming
optreedt. Verder bleef de herkieming t.o.v. andere proefjaren erg lang doorgaan.
Voor de kippenproef werd elk object afgerasterd met kippendraad. Voor de 3 kippen per object werd
eet-, drink- en schaduwgelegenheid voorzien. De voorziene kippen waren reforme kippen afkomstig
van een landbouwbedrijf. Naarmate de proef vorderde, was er veel verschil tussen de
scharrelcapaciteit van de desbetreffende kippen in het object: het ene object werd pleksgewijs zeer
sterk bescharreld, terwijl in het andere object praktisch geen scharrelactiviteit aanwezig was.
Op de bovengrondse werking van de plastic- en gronddoekproeven waren geen abnormaliteiten op
te merken, op een verandering van locatie van de gronddoekproeven t.o.v. de proeflocatie in 2020
na.
Voor het 2de jaar op rij werd een proef rond elektrofysisch wieden aangelegd. Er werd een intensief
proefprogramma opgesteld (zie onderstaande afbeelding) welke door de omstandigheden doorheen
het proefjaar werd gewijzigd. Door de natte omstandigheden doorheen het hele jaar heeft de
druppelirrigatie geen enkel nut gehad om de grond te bevochtigen voor toepassing. Mede door de
natte omstandigheden dienden sommige behandelingen uitgesteld te worden. De chemische
toepassing in deze proef werd toegevoegd om plaatselijk een lagere druk aan bovengrondse planten
te creëren. Deze had door de natte omstandigheden een zeer goede werking. Het wellen voor de
toepassing werd na enkele behandelbeurten eveneens gestaakt aangezien er voorheen geen
afdoding werd bekomen in het volledig object, waardoor de massa fysiek te groot werd om te
wellen. Bij de 4de behandeling werd het bovengronds gedeelte gemaaid voor de passage met de
machine. Na de passage was er bovengronds afdoding te zien, maar het is moeilijk te stellen of dit
door het maaien (aangezien het oude planten betrof) dan wel door de behandeling kwam. Verder
werd de proef ook opgedeeld in 2 grote gedeeltes: elke passage bestaat uit 2 verschillende
hoeveelheden geleverde wattages. Dit verschil was vooral duidelijk in de eerste passage: het object
met 1500 kW leek over de hele lijn beter bestreden met meer dode knolcyperusplanten en
opgekomen maisplanten dan in het object met 3000 kW. Ondanks dat het object met 1500 kW
tijdens de eerste passage een groter aantal afgedode planten optekende, kwam deze bestrijding nog
steeds niet verder dan 40 % (visuele vaststelling). De maisbestrijding in dit object kwam uit rond 95
%, terwijl het object van 3000 kW slechts 50 % optekende (eveneens visuele vaststelling).
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Figuur 2 Protocol voor de proef rond elektrofysisch wieden voor het proefjaar 2021
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Figuur 3 Proefveld elektrofysisch wieden op 1/06
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Figuur 4 Proefveld elektrofysisch wieden op 1/06; gedeelte 3 000 kW, Frontier + Adengo; veel maïsplanten zijn aanwezig
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Figuur 5 Proefveld elektrofysisch wieden op 1/06; gedeelte 1 500 kW (rechts van auto), omschakelgedeelte (links van auto)
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Figuur 6 Proefveld elektrofysisch wieden op 1/06; gedeelte 1 500 kW; geen maïsplanten zichtbaar
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Figuur 7 Proefveld elektrofysisch wieden 1/06; gedeelte 1 500 kW links, omschakelgedeelte (rechts
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Figuur 8 Proefveld elektrofysisch wieden op 11/06

Figuur 9 Proefveld biologisch + elektrofysisch wieden op 1/07
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Figuur 10 Proefveld elektrofysisch wieden op 5/08; na aanhoudende tegenvallende resultaten werd het bovengronds loof
gemaaid en verwijderd voor de toepassing

Figuur 11 Proefveld elektrofysisch wieden; eindsituatie op 4/10
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2.2.1 Ondergrondse resultaten

Figuur 12 Overzicht van de ondergrondse resultaten van de handmatige biologische proeven voor teeltjaar 2021

Laatst teeltjaar was een erg nat jaar te noemen en verschilt veel van de andere 2 proefjaren.
Desondanks konden we in de meeste gevallen toch een daling van de moederknolvoorraad in de
bodem terugvinden. De objecten gebaseerd op uitputting (schoffelen, frezen) en donkere bedekking
(gronddoek, plastic) geven een minder hoge afdoding dan opgemeten in de proefjaren 2019 en 2020,
maar geven nog steeds een goede werking.
Het object rond afdekking met doorzichtige plastic scoorde erg slecht. Dit geeft aan dat de gunstige
werking van de afdekking door landbouwplastic in eerste plaats steunt op de donkere
omstandigheden onder het plastic. Eveneens scoort het object met scharrelkippen slecht. Dit kan
verklaard worden door de wisselende scharrelcapaciteit van de gebruikte kippen.
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Figuur 13 Resultaten van de verschillende onderdelen binnen de proef rond elektrofysisch wieden gedurende proefjaar 2021
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Na enkele behandelingen met de elektrofysische wiedmachine werd bovengronds duidelijk dat ook
dit jaar de zichtbare resultaten niet de verhoopte resultaten waren. De ondergrondse resultaten zijn
evenmin positief te noemen. Er lijkt een minder grote knoltoename te zijn bij de objecten + 6
toepassingen, maar deze objecten hebben naast de elektrofysische behandelingen eveneens een
bovengrondse afsterving meegemaakt bij de verwijdering van het loof. Binnen de vergelijking tussen
de verschillen in maximaal geleverd vermogen merken we dat het object met 1500 kW toch
aanmerkelijk meer knollen levert dan het object met 3000 kW, hoewel deze tijdens de eerste
toepassing bovengronds de beste resultaten optekende. Binnen de randtoepassingen wordt
opgemerkt dat elke vorm van randtoepassing beter scoort dan de controleobjecten. Deze resultaten
komen niet 100 % overeen met de werkelijkheid, aangezien na de 2de behandeling geen
weltoepassing voor behandeling meer werd uitgevoerd. Ook het effect van de dripinstallatie is
onderschat. Deze installatie werd enkel tijdens de eerste behandelingen gebruikt omwille van de
natte weersomstandigheden nadien. Enkel het object Frontier + Adengo werd volledig uitgevoerd
naar behoren. De resultaten van dit object zijn minder goed i.v.m. de andere randtoepassingen.
Een zeer frappante vaststelling is de lage levende knolhoeveelheden in de proef. De proeflocatie in
teeltjaar 2021 was exact gelijk aan de proeflocatie in teeltjaar 2020. Door omstandigheden viel de
elektrofysische proef in teeltjaar 2020 eveneens tegen, waardoor we een uitermate grote
knolvoorraad verwachtten in het voorjaar 2021, maar dit bleek niet het geval. Tevens waren er in de
grondmonsters voor proef erg veel dode knollen op te merken. Mogelijks kan de elektrofysische
toepassing de algemene fitness van de moederknol en/of dochterknollen negatief beïnvloeden.

2.3 Besluit
•

•

Ook in natte jaren en met minder toepassingsmomenten blijft de uitputtingstechniek en
donkere afdekkingstechniek bevestigen, maar het is niet eenvoudig om de knolcyperusdruk
volledig te verwijderen.
Het elektrofysisch object eindigt voor het 2de opeenvolgende jaar met tegenvallende
resultaten.
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3 Chemische proeven
3.1 Technische gegevens
Tabel 3 Technische gegevens van de chemische proeven voor teeltjaar 2021

Data 2021
Voor zaai:
Zaai:
Voor opkomst:
1e NO: 2 - 3 blad mais
2e NO: 2 – 3 blad knolcyperus
3e NO: 3-4 blad mais
4e NO: 10 cm (4-5 blad maïs)
5e NO: 5-6 blad mais
6e NO: 8-9 blad (onderblad)
Buiten proef 1e NO:
Buiten proef 2e NO (onderblad):
Grondstalen (3/object):

3/05
5/05
6/05
28/05
31/05
2/06 (bandbespuiting)
+ 3/06 + 4/06 (herhaling door regenbui)
7/06
14/06
8/07 (enkel droge objecten)
16/06
/
Voor opkomst mais + na oogst

Tabel 4 Gemeten weersomstandigheden tijdens de werkzaamheden voor teeltjaar 2021

Moment
3/05
6/05
28/05
31/05
2/06
3/06
4/06
07/06
14/06
08/07

Toepassing
(einde behandeling)
Voor zaai (8h30)
Voor opkomst (7h30)
2-3 blad mais (16h00)
2-3 blad KC (7h30)
3-4 blad (8h30)
3-4 blad (9h00)
3-4 blad (9h00)
10 cm; 4-5 blad (9h30)
5-6 blad (8h00)
Onderblad

Eigen gemeten waarde
Temperatuur
Wind
Luchtvochtigheid
(°C)
(m/s)
(%)
11,7
1,6
45
5,9
0
82,6
20
1,3
48,8
/
/
/
/
/
/
22,2
1,4
69,5
24
0
60,5
21,4
1,7
54,3
23,3
0
50,1
/
/
/

3.2 Schema’s en plaatsing
Zoals andere proefjaren werd geopteerd voor de plaatsing van eenzelfde objecten op eenzelfde
plaats met een visuele beoordeling en een grondstaalname van elk object voor en na de proef. Ook
schema’s met oo sommige markten niet toegelaten objecten werden aangelegd, zoals het
inwerken van 1,4 l Frontier (geen erkende toepassing in Nl en B) en de toepassing van bentazon (niet
erkend in B). Dit werd uitgevoerd op vraag van verscheidene partners. Voor deze toepassingen
werden ontheffingen aangevraagd en verkregen bij de overheid.
Een toe oeging aan eze schema’s t.o. . e oo gaan e ja en is e mechanische onk i best ij ing
in combinatie met de bandbespuiting. Er werd tussen de maisrijen geschoffeld met een handmatig te
bedienen schoffelmachine gebouwd door Biotechnicum. De schoffelmachine was voorzien van brede
ganzenvoetbijtels. Aangezien er nog geen spuitopbouw op deze schoffelmachine aanwezig is, werd
18

meteen na de schoffelbeurt de chemische toepassing uitgevoerd. Deze toepassing gebeurde door de
montage van Lechler Dropleg (onderbladstokken) met speciale bandbespuitingdoppen (egale afgifte
in de kegel). Door de hoogte van de spuitboom te variëren, kan de gewenste breedte (20-25 cm) van
de band bekomen worden. De bandbespuiting werd uitgevoerd zonder het pas geschoffelde object
te berijden.

Figuur 14 Plaatsing van de chemische proeven in proefjaar 2021

Figuur 15 Gebruikt schoffelmachine
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Tabel 5 Bestrijdingsschema

VZ/VO
AL

VZ: 1,4 Frontier

BL

VZ: 1,4 Frontier

CL

VZ: 1,4 Frontier

DL

VZ: 1,4 Frontier

EL

VO: 1,4 Frontier

FL

VZ: 1,4 Frontier

GL

VZ: 1,4 Frontier

HL

IL

2-3 blad mais

2-3 blad KC

3-4 blad mais
0,75 Callisto
0,8 Onyx
0,5 Samson
0,75 Callisto
0,8 Onyx
0,5 Samson

KC 10 cm (4-5 blad)

5-6 blad mais

# water

€/ha

480

173

480

173

480

120

480

189

480

190

480

190

0,75 Callisto
0,8 Onyx
1 Tipo

480

178

0,75 Callisto
0,8 Onyx
1 Tipo

480

174

0,75 Callisto
0,8 Onyx
1 Tipo

480

71

0,75 Callisto
0,8 Onyx
1 Tipo
0,75 Callisto
0,8 Onyx
1 Tipo
0,75 Callisto
0,8 Onyx
0,6 Samson
1 Tipo
0,75 Callisto
0,8 Onyx
1 Tipo
1 Callisto
0,8 Onyx
1 Tipo
1 Callisto
0,8 Onyx
1 Tipo

0,75 Callisto
0,8 Onyx
1,5 Successor
15 g Peak
2 Laudis
0,3 Samson
1 Zeus
0,8 Onyx
0,5 Samson
0,75 Callisto
0,8 Onyx
0,5 Samson
1 Actirob
0,75 Callisto
1,4 Frontier
1 Monsoon
SCHOFFELEN
1 Zeus
0,8 Onyx
1,4 Frontier
0,5 Samson

8-9 blad

SCHOFFELEN
0,75 Callisto
0,8 Onyx
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VZ/VO

L

2-3 blad KC

SCHOFFELEN
0,75 Callisto
1,4 Frontier
1 Monsoon

JL

KL

2-3 blad mais

VZ: 1,4 Frontier

SCHOFFELEN
0,75 Callisto
0,8 Onyx
1,4 Frontier
0,3 Samson
SCHOFFELEN
1 Zeus
1,4 Frontier
1 Monsoon
2 EXP MEG

3-4 blad mais

A

B

1 Zeus
1 Frontier
1 Monsoon
2 EXP MEG

C

15 g Peak
1,1 Zeus
0,5 Samson

D

15 g Peak
1,1 Zeus
0,5 Samson
2 EXP MEG

5-6 blad mais

8-9 blad

# water

€/ha

SCHOFFELEN

SCHOFFELEN

0,75 Callisto
0,8 Onyx
1 Tipo

480

52

SCHOFFELEN

SCHOFFELEN

0,75 Callisto
0,8 Onyx
1 Tipo

480

60

SCHOFFELEN

1,1 Basagran SG
1,5 Callisto
1 Tipo

480

80

480

245

480

245

480

200

480

200

SCHOFFELEN

1 Zeus
1 Frontier
1 Monsoon

KC 10 cm (4-5 blad)

SCHOFFELEN

1,1 Basagran SG
1,5 Callisto
1 Tipo
2 EXP MEG
1,1 Basagran SG
1,5 Callisto
1 Tipo
1,1 Basagran SG
1,5 Callisto
1 Tipo
2 EXP MEG
1, 1 Basagran
SG
1,5 Callisto
1 Tipo

21

VZ/VO

2-3 blad mais

2-3 blad KC

3-4 blad mais

5-6 blad mais

15 g Peak
0,75 Calaris
0,5 Samson
2 EXP MEG
15 g Peak
0,5 Botiga
0,5 Samson
2 EXP MEG

E

G

1,1 Basagran
0,6 Callisto
1 Tipo
1,1 Basagran SG
0,6 Callisto
1 Tipo
1,1 Basagran
0,85 Calaris
1 Tipo
2 EXP MEG

I

J

15 g Peak
0,75 Calaris
0,5 Samson

K

15 g Peak
0,5 Botiga
0,5 Samson
SCHOFFELEN
1,1 Basagran
0,6 Callisto
1 Actirob
2 EXP MEG

8-9 blad
1,1 Basagran SG
0,75 Calaris
1 Tipo

H

M

KC 10 cm (4-5 blad)

1 Botiga
1 Tipo
2 EXP MEG

SCHOFFELEN

480

168

480

148
141

1 Botiga
1 Tipo

SCHOFFELEN

€/ha

480

1,1 Basagran SG
0,75 Calaris
1 Tipo
2 EXP MEG
1,1 Basagran SG
0,75 Calaris
1 Tipo
2 EXP MEG

SCHOFFELEN

# water

1 Botiga
1 Tipo

480

154

480

168

480

148

480

42
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Tabel 6 Overzicht van de gebruikte werkzame stoffen en handelsnamen in het proefschema voor teeltjaar 2021

Werkzame stof

Dosering

Mesotrione

100 g/l

Pyridaat
Mesotrione + pyridaat
Dimethenamide-P
Nicosulfuron
Cyprosulfamide +
foramsulfuron +
thiencarbazone-methyl
Sulcotrion
Prosulfuron
Isoxadifenthyl +
tembotrione
Pethoxamide

600 g/l
90 g/l + 300 g/l
720 g/l
60 g/l

Handelsnamen
Barracuda, Border, Callisto, Cuter, Haldis, Kideka, Lifter, Logano, Lumica, Meristo,
Osorno, Raikiri, Starship, Temsa
Diva, Elara, Gyo, Onyx, Tough (Lentagran WP: spuitpoeder)
Diva Extra, Botiga, Perimo
Arundo, Frontier, Grometa
Samson Extra, Nicostorm, Nicodemis, Internico, Fornet Extra,

15 g/l + 30 g/l + 10 g/l

Monsoon, Maisgator, Banteng

300 g/l
75 %

Zeus, Dractar, Sudoku, Sulcogan, Suporter, Veneur
Peak

22 g/l + 44 g/l

Laudis, Itineris, Askelon

600 g/L
87 %;
480 g/l (vl)
842 g/l

Successor 600, Successor Pro, Koban, Juan, Formax

330 g/l + 70 g/l

Calaris, Callistar, Click Premium, Click Pro,

/

Niet erkend, gebruik onder code: EXP MEG

Bentazon
Geesterde koolzaadolie
Terbutylazine +
mesotrione
Toevoegingsstof ter
vermindering fytotox

Basagran SG, Basagran (vl), Benta, Best, Corum
Tipo, Actirob B, Vegetop
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Tabel 7 Overzicht van de verschillen in wetgeving rond gebruikte bestrijdingsmiddelen tussen de Belgische en Nederlandse markt

Werkzame stof
s-metolachloor
(bv. Dual Gold)

Dimethenamide-p
(bv. Frontier)

Pethoxamide
(bv. Successor 600)

Mesotrione
(bv. Callisto)

Mesotrione + terbutylazine
(bv. Calaris)

Pyridaat vloeibaar
(bv. Onyx)

Pyridaat vast
(bv. Lentagran WP)

Bentazon
(bv. Basagran SG)

Sulcotrione
(bv. Zeus, Sulcogan)

Thiencarbazone
(bv. Monsoon)

België

Nederland

1,6 l/ha
VZ of VO + NO
Afgeraden op zandgrond
1,4 l/ha
VO of NO; 1 toep
2 l/ha
VO of NO, 1 toep

1,6 l/ha
VO of NO; 1 toep
Verboden op zandgrond
1,4 l/ha
VO of NO; 1 toep

1,5 l/ha
NO; gefrac
0,75 l/ha
NO, 1 toep. + randvoorwaarden

1,5 l/ha
NO; 1 toep
1,5 l/ha
NO, 2 toep. (0,75 + 0,75) + randvoorwaarden
Wordt erkend in mengsel:
90 g/l mesotrione + 300 g/l prydiaat (bv.

1,67 l/ha
NO; gefrac

Niet erkend

Botiga)

2 kg/ha
NO; gefrac

Niet erkend in mais

Niet (meer) erkend in mais

1,1 kg/ha
NO; 1 toep

1,5 l/ha
NO; 1 toep
1,5 l/ha
NO; gefrac

1,1 l/ha
NO; 1 toep
2 x 1 l/ha
NO; gefrac
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Aan de proeven voor de Nederlandse markt werden 2 werkzame stoffen toegevoegd: Botiga en Calaris. Botiga is
een OD-formulering van90 g/l mesotrione en 300 g/l pyridaat. Deze werd door Belchim in de voorjaarsperiode
van 2021 op de Belgische markt gelanceerd en zal weldra ook de Nederlandse markt vervoegen. Op deze manier
komt er een pyridaat-formulering in de maisteelt ter beschikking voor de Nederlandse markt. De verhouding
mesotrione – pyridaat in deze formulering wijkt wel sterk af van de ideale 50/50 % verhouding (0,75 mesotrione +
0,8 pyridaat); bewezen in UGent), maar schept mogelijkheden voor een erkende toepassing van een dubbele NOcorrectie voor knolcyperus.
Verder werd Calaris eveneens toegevoegd aan de Nederlandse markt en werden de eerste ervaringen naar
knolcyperusbestrijding opgedaan. Deze stof werd in de proeven opgenomen aangezien de enkelvoudige
formuleringen van mesotrione niet gefractioneerd mogen worden. Via Calaris kan er in een 2de correctie
eveneens mesotrione met boosterwerking van TBA toegevoegd worden. In het najaar van teeltjaar 2021 werden
er nieuwe randvoorwaarden op het gebruik van TBA uit de doeken gedaan en werd er o.a. een halvering van de
toegestane jaarlijkse dosis voor de Belgische markt doorgevoerd. Verder werd er een max. hoeveelheid gebruik
gesteld op 3 teeltjaren en werden de MRL-limieten bijgesteld. Deze laatste randvoorwaarden gelden zowel voor
de Belgische als de Nederlandse markt en maakt de toepassing van Calaris in maislanden naar
knolcyperusbestrijding minder interessant.

3.3 Resultaten
3.3.1 Bovengronds
Zoals eerder vermeld werd er gestart in een zeer koud en nat voorjaar: de mais kiemde zeer traag, kwam laat
boven en kende na kieming een groeistop van ong. 3-4 weken. Voor de opgenomen knolcyperusplanten gelden
dezelfde condities: trage groei, grauwe kleur en een groeistop van enkele weken. Het verschil tussen beide
gewassen bestond uit de nodige inhaaltijd toen het warmer werd: terwijl de maisplanten meerdere weken nodig
hadden om de achterstand bij te benen, was dit voor de knolcyperusplanten gelukt op minder dan 1 week. Deze
omstandigheden betekenden dat alle 1e NO-behandelingen uitgevoerd werden op ongezonde planten in een
groeistop. De knolcyperusplanten namen geen werkzame stof op, en groeiden bij het warmer worden van de
temperaturen gewoon door. De inmiddels groeizame planten kleurden licht groen – geel, maar groeiden door
deze stressperiode heen zonder ergens een afsterving te bekomen, ook niet in de zwaar behandelde percelen.
Tegen het moment dat de 2de NO-behandeling uitgevoerd diende te worden, waren de knolcyperusplanten al van
dusdanige grootte en enorm talrijk dat de 2e correctiebehandeling geen invloed uitoefende. Verder verliep het
teeltjaar ook onder zeer natte omstandigheden en kon de onderbladbehandeling niet uitgevoerd worden.
Aangezien de 1e NO-correctie volledig was misgelopen en de onderbladbehandeling niet of onder zeer slechte
omstandigheden uitgevoerd kon worden, hebben de meeste objecten enkel een geslaagde VO of VZ-toepassing
Frontier verkregen. De werking van deze VO of VZ-objecten waren omwille van de vochtigheid in het voorjaar van
erg goede aard.
Om deze reden werd er geen bovengrondse quotering uitgevoerd aangezien alle objecten gedurende het hele
groeiseizoen een zeer slechte quotering verkregen. Zelfs de opgekomen planten in de VZ of VO-toepassing
werden door de NO-correctie niet bestreden en hebben een grote vermeerdering teweeg kunnen brengen.
Deze vernoemde resultaten zijn eigen aan de locatie: er werd op erg weinig plaatsen in deze contreien een goede
knolcyperusbestrijding in maispercelen uitgevoerd. Andere chemische knolcyperusproeven in Oost-Vlaanderen
tekenden erg goede bovengrondse bestrijdingsresultaten. Dit proefveld werd gezaaid op 6 juni en bestreden
olgens Belgische best ij ingsschema’s. Dit benadrukt de noodzaak aan groeizaam weer in de periode van de 1e
NO-correctie.
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De te natte omstandigheden vormden eveneens een probleem voor de schoffeldoorgangen van de objecten.
Bovengrondse planten afkomstig van diepe gelegen knollen werden afgesneden door de beitels, maar planten
afkomstig van oppervlakkig gelegen knollen werden opgegooid en groeiden verder zonder afsterven. De
ondergrond was ook onvoldoende droog om de knollen/bovengrondse plant te laten uitdrogen. De natte
omstandigheden zorgden er verder voor dat de knollen gedurende erg lange tijd herkiemden.

Figuur 16 Proefveld chemische bestrijding op 6/06: de VZ/VO toepassingen zijn duidelijk zichtbaar; de mais- en knolcyperusplanten zitten in
een groeistop
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Figuur 17 Proefveld chemische bestrijding op 19/06: het mislukken van de NO-bestrijdingen is duidelijk zichtbaar

3.3.2 Ondergronds
De bovengrondse resultaten doen al sterk vermoeden dat de ondergrondse knoltellingen enorm zullen stijgen. Dit
blijkt ook zo te zijn in de praktijk. Aangezien er van het teeltjaar 2021 weinig concrete besluiten te trekken zijn,
werd besloten om dit jaar een groot overzicht te maken van alle voorgaande proefresultaten. Dit gedeelte wordt
bekeken in 2 vormen: de jaarlijkse vermenigvuldigingsfactor en de cumulatieve ondergrondse knolvoorraad in de
grond. De vermenigvuldigingsfactor is de verhouding tussen het cumulatief aantal levende knollen/kg van het
hele chemische proefperceel voor proef en na proef. De cumulatieve ondergrondse knolvoorraad wordt
weergegeven via cumulatief opgetelde knollenaantallen/kg voor elk meetellend object aan de start van elk
proefjaar. Zo kan de ondergrondse knollenvoorraad in de grond opgevolgd worden.
Elke vorm omvat een bespreking van de resultaten voor het hele proefveld (alle chemische objecten), Belgische
en Nederlands gereguleerde objecten, onderblad objecten en objecten behandeld volgens reguliere bespuitingen
(geen onderblad).
De verkregen resultaten zijn onvoldoende statistisch onderbouwd om wetenschappelijk correcte uitspraken te
doen en geven dus slechts een indicatie. Het aantal gemeten objecten (min. 4, max. 70) per clausule heeft een
grote invloed op de betrouwbaarheid van de resultaten door enerzijds een mogelijks laag aantal objecten en
anderzijds een factorvermeerdering naar het hoogst gemeten objectaantal. Dit is geweten en wordt verder in de
beoordeling aangegeven.
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3.3.2.1

Vermenigvuldigingsfactor
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Vermenigvuldigingsfactor: onderblad objecten
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Figuur 18 Overzicht van alle vermenigvuldigingsfactoren voor het volledige proefverloop 2019-2021

Opmerking:
•
•

In teeltjaar 2019 gebeurde de grondstaalname NO op een andere locatie in het object. Dit werd in 2020 veranderd naar achterkant van het object
i.p.v. de voorkant door een te lage bovengrondse druk
Door de drukke veldwerkzaamheden werden zowel de voor proef als na proef grondstalen gezeefd en geanalyseerd in de winterperiode. De stalen
worden ondertussen droog opgeslagen, maar tijdens deze tijdsspanne kunnen minder vitale moederknollen overlijden. Het aantal voor proef getelde
levende knollen kan een onderschatting zijn van de werkelijkheid.
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Zoals eerder gezegd geeft de vermenigvuldigingsfactor de verhouding tussen het cumulatief aantal knollen aan
voor de uitvoering van de proef en na de uitvoering van de proef. Een factor > 1 geeft een toename van het
cumulatieve knollenaantal/kg grond aan. In dit geval lijkt het er in eerste instantie op dat het probleem tijdens de
proefjaren in de meeste gevallen voornamelijk is verergerd. Dit is niet het geval: het aantal teruggevonden
knollen voor proef ligt elk jaar stelselmatig lager dan het jaar voordien. Dit kan o.a. verklaard worden door de
dormantieperiode waarin zeer kleine knollen, laag vitale knollen en oudere moederknollen sneller afsterven. Deze
cijfers worden verder in het verslag eveneens besproken.
Bij het nader bekijken van het staafdiagram rond de factor van het volledige proefperceel is het duidelijk dat 2020
het beste bestrijdingsjaar is geweest. Verder scoort de VZ + dubbele NO over alle jaren steeds het beste. Zelfs in
een zeer slecht bestrijdingsjaar, zoals in 2021, beperkt de vermenigvuldigingsfactor zich tot een waarde
vergelijkbaar aan het deftige bestrijdingsjaar 2019. De VO-toepassing gevolgd door dubbele correctie gaf
doorheen de jaren eveneens een goede bestrijding, maar tekende erg slechte resultaten in het teeltjaar 2021. De
VZ-toepassing lijkt dus de meeste zekerheid te bieden bij tegenvallende omstandigheden laten in het
teeltseizoen.
Bij de vergelijking tussen de Belgische objecten en Nederlandse objecten komen voorgaande conclusies ongeveer
terug: voor beide lidstaten komt de VZ-toepassing gevolgd door dubbele NO-toepassing er als beste uit en blijft
het goede resultaat aanhouden in een slecht teeltjaar. De vermenigvuldigingsfactor voor de Belgische objecten in
2021 zeer hoog. Dit kan verklaard worden doordat bijna alle Belgische objecten steunden op een
onderbladbespuiting. Deze is niet uitgevoerd in het merendeel van de objecten waardoor deze objecten meestal
slechts 1 NO al dan niet mislukte NO-behandeling hebben ondergaan. Over het algemeen zijn de
vermenigvuldigingsfactor van de Nederlandse objecten in de meeste gevallen analoog aan deze van de Belgische
objecten. Soms tekenen de Nederlandse objecten zelfs betere resultaten op. Dit maakt duidelijk dat er zelfs bij de
moeilijkere plaatsing en erkenning van bestrijdingsmiddelen in de Nederlandse markt toch een goede bestrijding
verwezenlijkt kan worden.
De onderbladbespuiting geeft voor de meeste locaties de beste bovengrondse resultaten, maar bij de vergelijking
tussen de mogelijke methodes van de 2e NO-correctie geeft een dubbele NO uitgevoerd met een reguliere
spuitmachine ondergronds de beste resultaten. Dit is met voldoende zekerheid vast te stellen in de teeltjaren
2020 en 2019. Voor 2021 zijn de gegevens onbetrouwbaar, aangezien de geplande onderbladbespuitingen in de
meeste gevallen niet zijn uitgevoerd wegens het te natte weer. In 2019 vond de onderbladbespuiting plaats in
zeer droge en hete omstandigheden. In teeltjaar 2020 was dit iets minder sterk het geval, wat zich meteen uit in
algemeen lagere vermenigvuldigingsfactoren. Mogelijks is het betere ondergrondse effect van de 2de reguliere
NO-behandeling toe te wijzen aan betere groei- en opnameomstandigheden voor het onkruid. Verder heeft een
onderbladbespuiting mogelijks de voorkeur aangezien het gewas in dit geval slechts zeer minimaal geraakt wordt
waardoor een betere opbrengst gerealiseerd wordt.
3.3.2.1.1

Overlevingspercentage

Zoals eerder vermeld zijn veel van de berekende vermenigvuldigingsfactoren > 1, wat een achteruitgang van het
probleem lijkt voor te stellen. Eerder werd gesteld dat in de meeste gevallen in het voorjaar een lager knolaantal
wordt gevonden dan vastgesteld in het voorafgaande najaar. Dit kan verklaard worden door de dormantieperiode
in de winter waarbij een relatief groot deel van de knollenbank op natuurlijke wijze afsterft. Dit kan o.a.
plaatsvinden bij oude moederknollen, zeer laat gevormde en zeer kleine dochterknollen, weinig vitale
ochte knollen,… On e staan e pe centages ge en het o e geble en pe centage knollen in het oo jaa t.o. .
het gevonden aantal knollen in het voorgaande najaar. Het berekende percentage geeft een maat voor de kracht
van de wintersterfte.
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Overlevingspercentage: onderblad

Overlevingspercentage: reguliere bespuiting
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Figuur 19 Overzicht van alle berekende overlevingspercentages per onderdeel

Opmerking:
•
•

In teeltjaar 2019 gebeurde de grondstaalname NO op een andere locatie in het object. Dit werd in 2020 veranderd naar achterkant van het object
i.p.v. de voorkant door een te lage bovengrondse druk
Door de drukke veldwerkzaamheden werden zowel de voor proef als na proef grondstalen gezeefd en geanalyseerd in de winterperiode. De stalen
worden ondertussen droog opgeslagen, maar tijdens deze tijdsspanne kunnen minder vitale moederknollen overlijden. Het aantal voor proef getelde
levende knollen kan een onderschatting zijn van de werkelijkheid.

De theorie rond het interpreteren van het overlevingspercentage is niet altijd eenvoudig. Een hoog overlevingspercentage wijst op een groot aantal vitale
knollen welke de dormantieperiode makkelijk kunnen overleven. Dit kan wijzen op een slechte bestrijdingsvorm waardoor de moederknol zijn levenscyclus
volledig naar behoren heeft kunnen doorlopen. Een laag overlevingspercentage kan wijzen op een zeer goed doorlopen bestrijdingsvorm in het voorgaande
proefjaar, maar eveneens op een matige bestrijdingsvorm waarbij erg veel minder vitale/kleine dochterknollen werd geproduceerd welke worden afgedood
in de dormantieperiode. Om deze reden is het niet eenvoudig om eenduidige conclusies te trekken uit deze staafdiagrammen. Deze diagrammen geven wel
aan dat het effect van een goede winterperiode niet onderschat mag worden wat knoldoding betreft. Het gemiddelde overlevingspercentage van het totale
proefplot bedraagt 38 %.
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Cumulatieve ondergrondse knolvoorraad

Cumulatief # levende knollen/kg

3.3.2.2
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Bestrijdingsefficiëntie proefverloop:
reguliere bespuiting

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
VP 2019

VP 2020
NO

VZ + NO

VP 2021
VO + NO

NP 2021

Cumulatief # levende knollen/kg

Cumulatief # levende knollen/kg

Bestrijdingsefficiëntie proefverloop:
onderbladbespuiting
450
350
250

150
50
-50

VP 2019

VP 2020
NO

VZ + NO

VP 2021

NP 2021

VO + NO

Figuur 20 Overzicht van alle gegevens rond de berekende ondergrondse knolvoorraad voor alle segmenten

Opmerkingen:
•
•

•

in teeltjaar 2019 gebeurde de grondstaalname NO op een andere locatie in het object. Dit werd in 2020 veranderd naar achterkant van het object
i.p.v. de voorkant door een te lage bovengrondse druk
De sommige grafiekgegevens (bv. NP 2021 onderbladbespuiting en NP 2021 Belgische objecten) komen hoger dan de effectief gemeten gegevens in
totaalgrafiek. Dit kan verklaard worden doordat er voor elke behandeling ieder jaar een ander aantal objecten werden aangelegd, waardoor de
getelde knollenaantallen vermenigvuldigd dienden te worden met een berekende correctiefactor naar objectenaantal. Aangezien dit een factor is,
wordt er steeds een meetfout meegenomen. De verkregen gegevens dienen met de nodige voorkennis geïnterpreteerd te worden.
Op de X-as van elke grafiek wordt het cumulatieve levende knollenaantal per kg grond vermeld voor ieder tijdstip en iedere behandeling. Dit getal
betekent het totaal aantal knollen per kg grond gevonden op 74 objecten. In feite zegt dit getal dus niets over het effectief aanwezige getal levende
knollen per m² in de bouwvoor en geeft het enkel een beeld van af- of toename per jaar.
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De totaalgrafiek stelt vast dat de globaal aanwezige knollenbank op het proefperceel door toedoen
van 2 proefjaren tot 1/3e – 1/5e van de oorspronkelijke hoeveelheid is gereduceerd door het extra
gebruik van een VZ of VO-toepassing in het schema. De NO-schema’s geven eveneens een daling per
proefjaar weer, maar deze is duidelijk van een beperktere grootte. Hoewel de daling van de
knollenreserve in de bodem het grootst is bij de combinatie van een VO + dubbele NO-toepassingen,
geeft ook hier het object met VZ + dubbele NO-toepassingen meer zekerheid voor een mogelijks
onzekere toekomst: bij tegenvallende NO-toepassingen neemt het knollenaantal veel minder sterk
toe. Verder is reeds bij de biologische objecten gebleken dat het afdoden van een grotere
knollenhoeveelheid relatief sneller gaat dan eenzelfde toepassing bij een lagere knolcyperusdruk.
De grafiek van de Belgische objecten verloopt zeer gelijkaardig met de totaalgrafiek. Verder zijn er
enkele verschillen op te merken tussen de grafiek van de Belgische objecten en de grafiek van de
Nederlandse objecten. Zo stijgt het cumulatief levende knollenaantal/kg grond voor NP 2021 in de
Ne e lan se g afiek eel min e ste k an in e Belgische schema’s. Dit kan e klaa wo en
oo at alle e e lan se schema’s in het oge ge eelte an het pe ceel lagen en te laat weliswaa
een onderbladbehandeling hebben ondergaan. Voor de Belgische objecten onderging slechts ¼
objecten een onderbladbehandeling. De Nederlandse grafiek laat reeds na 1 teeltjaar een sterke
daling in de knolvoorraad zien, zeker bij het object VO gevolgd door een dubbele NO. Dit object
behaalde na 2 proefjaren zelfs een bijna 0 resultaat. Voor sommige teeltjaren waren er relatief
weinig Nederlandse objecten aangelegd, waardoor de betrouwbaarheid mogelijks in het gedrang
komt. Maar deze grafiek geeft zeker aan dat er zelfs met de restricties m.b.t.
gewasbeschermingsmiddelen- en gebruik een goede knolcyperusbestrijding mogelijk is!
Eveneens zijn er opmerkelijke verschillen te zien in de vergelijking tussen de onderbladbehandeling
en een 2de reguliere NO-behandeling. Waar de reguliere behandeling betere
vermenigvuldigingsfactoren optekende, toont deze grafiek telkens een lagere daling in cumulatief
knolaantal/kg grond per proefjaar. Zeker voor de dubbele NO-toepassing zonder verzekering via een
VZ of VO-toepassing zijn de resultaten duidelijk minder sterk in de reguliere grafiek. De hoge stijging
voor de onderbladgrafiek in de NP 2021 berekening wordt veroorzaakt door de afwezigheid van een
onderbladbehandeling voor de meeste objecten in dit proefjaar. Verder lijken de gegevens van de NP
2021 telling voor de reguliere grafiek zeer gunstig naargelang de omstandigheden.
3.3.2.2.1

Dalingspercentage

Aanvullend aan de cumulatief ondergrondse knolvoorraad werd eveneens het dalingspercentage
berekend. Dit percentage geeft de daling in cumulatief knolaantal aan voor een volledige
jaarperiode. Deze werd dus berekend tussen 2 voor proef hoeveelheden van opeenvolgende jaren.
Het dalingspercentag geeft dus een cumulatief effect van de afdoding tijdens het proefjaar en tijdens
de dormantieperiode in de winter. Een hoog dalingspercentage wijst op een goede bestrijding tijdens
het lenteseizoen. Er worden geen/weinig vitale dochterknollen geproduceerd en de aanwezige
moederknollen worden door uitputting en leeftijd eveneens minder vitaal. De dormantieperiode
doodt de minder vitale knollen af. Een laag dalingspercentage wijst op een slechte bestrijding waarin
veel vitale dochterknollen worden geproduceerd welke voldoende vitaal zijn om een winterperiode
te kunnen doorstaan.
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Jaarlijks dalingspercentage:
onderblad

Jaarlijks dalingspercentage:
regulier
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Figuur 21 Overzicht van de jaarlijkse dalingspercentages onderverdeeld per segment

Opmerkingen:
•
•

In teeltjaar 2019 gebeurde de grondstaalname NO op een andere locatie in het object. Dit werd in 2020 veranderd naar achterkant van het object
i.p.v. de voorkant door een te lage bovengrondse druk
Door de drukke veldwerkzaamheden werden zowel de voor proef als na proef grondstalen gezeefd en geanalyseerd in de winterperiode. De stalen
worden ondertussen droog opgeslagen, maar tijdens deze tijdsspanne kunnen minder vitale moederknollen overlijden. Het aantal voor proef getelde
levende knollen kan een onderschatting zijn van de werkelijkheid.
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Het dalingspercentage van de dubbele NO-objecten zijn in de meeste gevallen het laagste van de
verschillende bestrijdingsmethodes. Dit wijst op een grote hoeveelheid geproduceerde vitale
dochterknollen tijdens het groeiseizoen die slechts beperkt afsterven in een dormantieperiode. Deze
grafieken lijken eveneens aan te geven dat een dubbele NO-toepassing onvoldoende effect heeft op
een dergelijk sterk besmet proefperceel.
De dalingspercentages zijn voor alle verschillende bestrijdingsmethodes het hoogst in de periode
2020-2021. In de praktijk gaf het teeltjaar 2020 zeer goede visuele bovengrondse effecten. Dit besluit
gaat enkel niet volledig op voor de Nederlandse objecten: deze lijken een beter dalingspercentage te
geven in teeltjaar 2019-2020, terwijl dit voor de Belgische objecten andersom is. Afhankelijk van het
jaar scoort de onderbladtoepassing beter/slechter dan de reguliere toepassing. Ook dit was visueel
zichtbaar in desbetreffend teeltseizoen.
Eveneens in de periode 2020-2021 scoort de VO-toepassing + dubbele NO-behandeling de grootste
dalingspercentages in alle staafdiagrammen, terwijl dit voor de periode 2019-2020 net andersom is:
hier scoort een VZ-toepassing + dubbele NO-behandeling de beste resultaten.
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3.4 Besluit chemische objecten
•

Na 1 tegenvallend proefjaar 2021 is de knolcyperusdruk terug gestegen tot het startniveau in
2019. De ingezette arbeid tijdens 2 proefjaren werd op 1 jaar tenietgedaan.

•

De daling van de ondergrondse knolaantallen bij de VO en VZ-objecten gevolgd door een
dubbele NO-behandeling liep gedurende het volledige proefverloop (2019-2021) gelijkaardig,
maar kende een groot verschil in het tegenvallend proefjaar 2021: de VO-objecten met
dubbele NO-behandeling kenden een veel sterkere stijging van het gevonden aantal levende
knollen na proef dan bij de VZ-toepassing gevolgd door een dubbele NO-behandeling. De VZtoepassing lijkt dus een betere verzekering te zijn voor tegenvallende omstandigheden later
in het groeiseizoen.

•

Afhankelijk van het toepassingsjaar scoort een onderbladbehandeling beter dan een
reguliere 2e NO-correctie. Dit kan mogelijks verklaard worden door de droge
omstandigheden in deze zandbodem aangezien de onderbladbehandeling bij andere visuele
proeven op zwaardere grond ieder jaar het beste resultaat bekwam. Indien er geen
mogelijkheid is tot toepassing van een onderbladbespuiting, is het nog steeds aangewezen
om een 2de reguliere NO-correctie uit te voeren aangezien de vermenigvuldigingsfactor sterk
stijgt bij toepassen van 1 NO correctie i.p.v. 2.

•

e e lan se schema’s moeten niet on e oen aan e Belgische schema’s. De meeste
cumulatieve resultaten geven een bestrijding gelijkaardig aan Belgische resultaten met
methodes beschikbaar voor de Nederlandse markt.

•

De winterperiode zorgt voor een gemiddelde daling van de knollenbank met 38 %. Het effect
van een goede dormantie/winterperiode op de levende knollen is niet te onderschatten.
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