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VOF Van der Waal in Numansdorp

‘Perceel met veel onkruid goed
schoon met Goltix Queen’
“Op een perceel met een zeer hoge onkruiddruk heeft Goltix Queen vorig
jaar goed gewerkt”, concludeert Niels van der Waal. Hij had dit product nog
niet eerder toegepast. “Het vervangt een deel van de werking van Betanal
maxxPro, een middel die we in 2021 niet meer mogen gebruiken.”
Onder de naam VOF Philipsburg heeft Niels van der
Waal samen met zijn ouders Leen en Marina een akkerbouwbedrijf op 107 hectare grond. Het bedrijf teelt
naast 14 ha. suikerbieten ook consumptieaardappelen,
uien, tarwe, graszaad, tuinbonen en zoete aardappelen.
De grond varieert van lichte tot zware klei, van 30 tot
60% afslibbaar. Op de meeste percelen valt de onkruiddruk mee, omdat we in de vruchtopvolging rekening
houden met de onkruiddruk. “Vorig seizoen teelden we
bieten op een perceel dat twee jaar braak had gelegen,
waardoor veel zaadonkruiden, zoals melganzevoet,
straatgras, herderstasje en muur zich goed konden ontwikkelen”, vertelt Niels van der Waal. “Ook kwam er veel
kleefkruid, perzikkruid en hondspeterselie op. Direct
na opkomst van de bieten hebben we Goltix Queen
gebruikt en dat twee keer herhaald met een interval van
zeven dagen en daarmee was het perceel schoon.”
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Ad hoc werken
De vennoten hebben geen vaste spuitschema’s in de
onkruidbestrijding in hun bieten, omdat het nogal
verschilt per perceel. “De onkruiddruk hangt voornamelijk af van de voorgeschiedenis van het perceel.
Op de lichtere percelen zien we meer kamille en
meldes en op de zwaardere grond meer perzikkruid en zwarte nachtschade.” Naast Goltix Queen
gebruiken de vennoten ook Goltix SC en andere
herbiciden. Voor een goede werking van herbiciden
heeft de VOF geïnvesteerd in een nieuwe spuit met
een Wingssprayer. “De driftreductietechniek van de
Wingssprayer zorgt niet alleen voor de verplichte
driftreductie, maar hiermee kunnen we ook een fijnere druppel toepassen en dat verhoogt de effectiviteit
van middelen. We besparen daarmee ook kosten en
beperken de verliezen naar het milieu.”

Desmedifam verdwijnt
Voor producten met de werkzame stof desmedifam
vervallen de registraties. Goltix Queen bevat metamitron
en quinmerac. ADAMA verwacht voor deze twee actieve
stoffen geen registratieproblemen. In Nederland voeren
telers een kwart van de onkruidbestrijding in de bietenteelt uit met producten van ADAMA. Goltix Queen werkt
niet alleen breed en is veilig, maar is ook gemakkelijk in
het gebruik, omdat het vloeibaar is. Het middel past in
alle schema’s, is mengbaar met alle contact- en bodemherbiciden en het werkt goed na tegen nakiemers.

ADAMA is een producent van
gewasbeschermingsmiddelen.
Voor meer info: www.adama.com

