
Autonome techniek in onderzoek

Door de trage ontwikkeling van de bieten in het begin 
van het seizoen, kunnen ze gemakkelijk worden over-
woekerd door het onkruid. Zonder onkruidbestrijding  
is de teelt van suikerbieten niet mogelijk. Allerlei 
ontwikkelingen op het gebied van mechanische  

onkruidbestrijding worden met interesse gevolgd.  
Vorig jaar is in Frankrijk een autonome robot van het 
merk Farmdroid aan het werk gezien. Dit is een auto-
nome zaai- en schoffelmachine. In Nederland was deze 
robot nog niet verkocht. Gezien de potentie van dit 
apparaat, werd besloten om deze aan te schaffen  
voor Groeikracht. Komende jaren wordt door Sensus, 
Cosun Beet Company en IRS in suikerbieten en cichorei 
ervaring met deze robot opgedaan. De robot, de 
Farmdroid FD20, zaait zelfstandig het perceel met 
RTK-gps en weet exact waar het zaadje is neergelegd. 
Hierdoor kan de robot zowel tussen als in de rij schoffe-
len, ook als het gewas nog niet of net is bovengekomen. 
Dit biedt mogelijkheden om de onkruiden in een vroeg 
stadium aan te pakken.

Autonome robot 

aan het zaaien

Nu chemisch,  
meer mechanisch 
in de toekomst

Met het huidige aanbod van herbiciden in suikerbieten is nu 
nog een goede chemische onkruidbestrijding mogelijk. Het 
lage-doseringen-systeem wordt al meer dan dertig jaar 
met succes toegepast. Zolang voldoende middelen op een 
praktische manier beschikbaar blijven, kan dit systeem in 
de toekomst blijven bestaan. Daarnaast bestaat er met het 
Conviso-Smart-systeem een alternatief systeem voor de 
onkruidbestrijding, waarbij het middel Conviso One wordt 
ingezet in een ALS-tolerant-ras. Op percelen met veel 

 onkruiden en/of onkruidbieten is dit middel zeer effectief. 
Ten opzichte van mechanische onkruidbestrijding is 
 chemische onkruidbestrijding relatief snel toegepast  
en minder weersafhankelijk.  

Geïntegreerde inzet chemie     
In de toekomst zijn waarschijnlijk minder middelen 
beschik baar en door politieke keuzes (50% minder  
middelen in 2030) zal de chemische onkruidbestrijding 

Door allerlei ontwikkelingen komen in de toekomst steeds  
minder middelen beschikbaar. De toelating van meerdere  
middelen is onzeker. Tevens wordt door de Europese Unie en  
de lidstaten beleid ontwikkeld richting 2030 om de afhankelijk-
heid van herbiciden te verminderen. Er zijn mogelijkheden om 
onkruiden ook op een andere wijze aan te pakken.
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meer worden geïntegreerd met mechanische inzet. 
Mechanische onkruidbestrijding vraagt wel om een ver-
schuiving in denken en een andere aanpak die niet altijd 
eenvoudig voor handen is. Van alleen het toepassen van 
herbiciden gaat het immers naar een combinatie van tech-
nieken en tactieken. Extra uitdaging is er op stuifgevoelige 
gronden waar anti-stuifmaatregelen worden uitgevoerd, 
waardoor een vroegtijdige mechanische inzet lastiger is. 

Niet automatisch hogere kosten
In de zoektocht naar minder inzet van herbiciden hebben 
diverse proeven de afgelopen jaren laten zien dat de inzet 
van een wiedeg en/of schoffel al een aanzienlijke besparing 
van herbiciden kan opleveren. Dit hoeft niet ten koste te 
gaan van een goede onkruidbestrijding. Ook hoeft de inzet 
van mechanische onkruidbestrijding niet te leiden tot ho-
gere kosten. De afhankelijkheid van het weer is groter bij 
de inzet van mechanische onkruidbestrijding en de timing 
van de inzet is doorslaggevend voor het resultaat. Hierdoor 
is het belangrijk dat de apparatuur ingezet kan worden op 
het gewenste moment. Voor optimale mechanische inzet  
is een vlak zaaibed belangrijk. Het is verstandig de spoor-
breedte en breedte van zaaimachine, schoffelmachine en 
wiedeg op elkaar aan te passen.

Sjef van der Heijden
specialist onkruidbeheersing

Praktijkdag  
bieten 31 mei
Op 31 mei houden SPNA, IRS en Cosun Beet 
Company een Praktijkdag op de SPNA-locatie 
Ebelsheerd in Nieuw Beerta. De organisatoren  
willen graag de laatste nieuwe inzichten, trends en 
innovaties in de teelt van suikerbieten tonen aan 
akkerbouwend (Noord-)Nederland. Bezoekers krijgen 
een rondleiding langs zes thema’s en een bedrijven-
markt. Het programma wordt zowel ’s ochtends als  
’s middags aangeboden. De zes thema’s:
•  demostroken onkruidbeheersing; onder andere

vergelijking reguliere onkruidbeheersing met een
systeem met geen, een of twee LDS-bespuitingen
en daarna mechanisch. Daarnaast onder andere
sleepdoek en rijenspuit.

•  innovatieve technieken in de onkruidbeheersing;
besproken worden twee technieken die het aantal
bespuitingen en/of de te bespuiten oppervlakte
proberen te reduceren, zoals spotspraying of
rijenbespuitingen met een grote werkbreedte.
Verder streven we ook nog naar twee innovatieve
mechanische technieken.

•  demostroken tegen bodeminsecten; daarin wordt
het effect van voorvrucht/groenbemesters en
ook van kerende en niet-kerende grondbewerking
getoond.

•  diagnostiek/herkenning natuurlijke vijanden en
schadelijke plagen; hier wordt uitgelegd hoe
ziekten en plagen te herkennen zijn.

•  bladschimmels; hier wordt dieper ingegaan op de
bladziekten die suikerbieten kunnen aantasten
en wanneer wel of geen bestrijding uit te voeren.

•  rassenkeuze; waar op letten bij de rassenkeuze.

Voor meer informatie over tijden en locatie: 
www.irs.nl/310522. 

Jurgen Maassen
coördinator voorlichting

Wiedeggen in suikerbieten
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