De belangstelling was opvallend groot

Onkruid bestrijden
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Tegen onkruid worden toegelaten en experimentele
middelen getoetst. Zo’n brede proefopzet is van belang,
gezien de gebruiksrestricties voor Butisan S (maximaal
1 kg metazachloor/hectare per drie jaar) en omdat
veel herbiciden een smalle werking hebben. Vanwege
dit laatste aspect wordt ook gekeken naar de werking
van de verschillende middelen op specifieke probleemonkruiden zoals kleine brandnetel, perzikkruid en
klein kruiskruid. Op het Sluitkoolplatform stond ook
herderstasje. Herderstasje behoort evenals kool tot de
kruisbloemigen, en is vanwege deze verwantschap lastig te bestrijden.
In de proef is te zien dat Sultan (1,0 l/ha ofwel 500
gram metazachloor) ingewerkt voor het planten een
goede basis voor onkruidbestrijding vormt. Alleen Devrinol (2,5 l/ha) inwerken geeft op de zavelgrond op het
Platform een onvoldoende werking. Overigens melden
telers op het zand met 2,0 l wel goede ervaringen. Het
meest effectief tot op heden is een brede basis: Sultan
of Sultan + Devrinol inwerken inclusief een bespuiting
met Springbok (2,0 l) voor opkomst, gevolgd door een
behandeling na opkomst met Lontrel (0,5 liter), Lentagran (0,75 kg) en Butisan S (0,2 l). Het sluitkoolplatform is een initiatief van telersvereniging Rodeko en
Proeftuin Zwaagdijk. •
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Hoop putten
Vorige week op de Asperge Demodag was de aspergesector
weer bijeen. Zo’n dag is niet alleen bedoeld om nieuwtjes op
te doen - die waren er ook niet zo veel - maar ook om bij te
praten met collega’s. Daaruit bleek dat flink wat aspergetelers
getroffen zijn door de wateroverlast en de zware hagelbui. Ik
proefde een sfeer van gelatenheid over wat is gebeurd, want
het overkomt je en je kunt er niets tegen doen. Ook was er
teleurstelling. Teleurstelling over het feit dat de overheid in de
persoon van staatssecretaris Van Dam weliswaar een bezoek
brengt aan het getroffen gebied, maar vervolgens de telers laat
opdraaien voor de schade. Immers, het is te verzekeren … De
teneur was dat sinds het ministerie van Landbouw en Visserij is opgeheven en de land- en tuinbouw onder Economische
Zaken valt, de agrarische sector niet meer zoveel te vertellen
heeft. Als zich grote rampen voltrekken in het buitenland, dan
staat de overheid paraat. Nu zich in Agrarisch Nederland een
ramp voltrekt, geeft de overheid niet thuis.
De negatieve stemming uit zich ook in aanvragen voor offertes voor bijvoorbeeld schil- of sorteermachines, zo bleek op
die dag. Nog nooit was de animo daarvoor zo laag. Logisch
natuurlijk, want momenteel hebben de meeste aspergetelers
wel wat anders aan hun hoofd. Hoe komt de nieuwe aanplant
er doorheen? In welke mate herstelt het gewas zich? Moeten
we toch een verzekering afsluiten? Normaal sta je daar niet bij
stil, nu word je weer met je neus op de feiten gedrukt die we in
de toekomst mogelijk vaker tegen gaan komen.
Misschien is er één troost, zeker is dat er volgend jaar als gevolg van dit extreme weer minder asperges op de Nederlandse
markt zullen komen. Hoeveel minder zal natuurlijk ook van
het seizoen afhangen. Minder asperges en dan ook voor de
traditionele teelt een goed seizoen. Later we daar hoop uit
putten.
Walter Gubbels, aspergeteler in Helvoirt
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