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1. Inleiding
Met D.N.O.C. en groeistoffen als voornaamste middelen werden wederom
de z a a d - en w o r t e l o n k r u i d e n b e s t r e d e n , w a a r b i j de omvang van de
D.N.O.C. bespuiting t.o.v. vorige jaren terugliep.
Gezien de ervaringen in 1966 werd in het ontginningsgebied op een vrij
grote oppervlakte riet bestreden met Dalapon.
Op stoppelland is eveneens op ongeveer eenzelfde oppervlakte riet
bestreden zowel met vliegtuigen als met landmachines.
De bestrijding van slakken was op een belangrijk minder groot areaal
noodzakelijk. Mogelijk heeft hieraan een fijner zaaibed meegewerkt.
Aan dit rapport is als bijlage toegevoegd een overzicht van het door
vliegtuigen verrichte werk buiten de onkruid- en insectenbestrijding.
2. Bestrijdingsmethode
a. Loonwerkers met vliegtuigen
Voor het seizoen 1967 is na inschrijving bij onderhandse overeenkomst, het spuit- en strooiwerk met vliegtuigen toegewezen aan de
Maatschap Mastboom/Van Beek. Een nadere toelichting over deze Maatschap kan achterwege blijven. Volstaan kan worden met een verwijzing naar de rapporten van voorgaande jaren, waarin over deze luchtvaartbedri jven is gerapporteerd.
Het geleverde werk was ook dit jaar van goede kwaliteit.
Zoals gebruikelijk zijn in het vroege voorjaar de vliegtuigen getest op kwalitatieve en kwantitatieve verdeling van de spuitvloeistof en tevens om een algemene indruk te krijgen van het in te.,y
zetten materiaal. Na deze test kon worden vastgesteld dat een ander
voldeed aan de voorwaarden. Het testen van de vliegtuigen geschiedde
wederom in samenwerking met het I.P.O. te Wageningen.
Het "spuitseizoen" dat in feite samenvalt met het kalenderjaar begon
voor de vliegtuigen op 16 januari met I.P.C.-spuiten en eindigde op
15 november, eveneens met I.P.C.-spuiten. Hoewel in de overeenkomst
een globale oppervlakte wordt aangegeven, is de te bewerken oppervlakte variabel.
De ontwikkeling van onkruid en het voorkomen van andere plagen zijn
vooraf niet vast te leggen in exacte cijfers. Ten gevolge van ander
vliegwerk zoals zaaien en strooien van kunstmest, is de laatste
jaren een stijgende tendentie zichtbaar in de jaarlijkse oppervlakte.
Een globaal overzicht van het vliegwerk volgt hieronder in vergelijking tot 1966. Een volledige specificatie is opgenomen in bijlage 1.
ha
1967

ha
1966

Onkruid
Riet
Insecten
Remgroeisitof
Diversen
Strooien

9441
4523
3906
269
58

9058
4227
3394
97
102

Slakkenbestrijding
Kas en Ureum
Koolzaad zaaien

1742
1363
-

2859
20
343

21302

20100

Spuiten

Y 107/68/310
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In beide jaren was het spuitwerk + 85 % en het strooiwerk + 15 %
van de bewerkte oppervlakte.
Van eind april tot eind mei waren vrij regelmatig 4 vliegtuigen in
bedrijf.
In het overige deel van het seizoen varieerde dit van 1 tot 4 stuks.
Op een perceel, meestal een aantal kavels, kunnen 2 toestellen gelijktijdig worden ingezet. Bij het spuiten met twee vliegtuigen op
6£n perceel is de kwaliteit van het werk zeer afhankelijk van de
vliegstijl van de piloten. Om overlapping van de spuitbanen te voorkomen, moet steeds op dezelfde hoogte worden gevlogen. De vlaggemannen geven de spuitbanen wel aan, doch iedere piloot heeft zijn
eigen stijl.
Voor het verkrijgen van goed aaneengesloten spuitbanen moet hierop
nauwlettend worden toegezien.
Het inzetten van meer vliegtuigen geeft op verschillende terreinen
moeilijkheden. De vlaggemannen kunnen zich niet snel genoeg verplaatsen, met het risico dat bij de vliegers verwarring ontstaat
over de spuitbanen. Het is in verband hiermee dan ook gebruikelijk,
dat bij de inzet van meer dan 2 vliegtuigen op verschillende percelen wordt gevlogen. Ook hieraan kleven echter voor de Rijksdienst
en voor de loonwerker bezwaren.
Controle op verscheidene objecten is moeilijker en kost meer. Er is
mede hierdoor aanleiding om de ontwikkeling in de landbouw-luchtvaart
nauwlettend te volgen.
Ook de vliegbedrijven zijn ter zake diligent. De concurrentie, met
name de buitenlandse, dwingt hen hiertoe.
In 1967 was de Rijksdienst in de gelegenheid kennis te nemen van
enkele nieuwe vliegtuigtypen met een grotere capaciteit. De demonstratie vluchten welke onder auspicien stonden van de beide luchtvaartbedri jven gaven een goede indruk van de mogelijkheden van deze
toestellen.
De beoordeling in eerste instantie luidde, ook door het I.P.O.
bij monde van mej. Kerssen, gunstig.
Naast de gebruikelijke toestellen zijn ook van de beide gedemonstreerde vliegtuigen enkele foto's opgenomen,
Hieronder volgen enige vergelijkingen van de vliegtuigen:
In gebruik
Type
tankinhoud
ha's per vlucht
startlengte
spuitbreedte
uurprestatie
vliegsnelheid
b i j spuiten

Piper Cub. P i p e r Pawnee

Nieuw
Ag-cat Snow commander

280/500
540
830
1300
+ 8
+15
+25
+40
voor a l l e typen minder dan 300 meter
15 m t r .
15 m t r .
20 m t r .
25 m t r .
+ 35 ha
+ 60 ha
+ 70 ha
+ 75 ha
+ 80 mijl

'If •]

+ 85 mijl

+ 85 mijl + 105 mijl

_3 H.nj
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1 . P i p e r Cub.
De tankinhoud i s b i j de P i p e r Cub's n i e t g e l i j k . Door gebrek
aan motorvermogen b l i j f t de s p u i t c a p a c i t e i t e c h t e r g e l i j k . Opgemerkt d i e n t t e worden d a t de c a p a c i t e i t mede a f h a n k e l i j k i s van
h e t s o o r t e l i j k gewicht van de s p u i t v l o e i s t o f .

2 . P i p e r Pawnee.
Voor h e t spuitwerk in O o s t e l i j k Flevoland zouden, aangenomen d a t
het a a n t a l h a ' s ongeveer g e l i j k b l i j f t , de volgende a a n t a l l e n
t o e s t e l l e n voldoende z i j n (in verhouding t o t de benodigde c a p a c i teit).
P i p e r Cub
(max)

P i p e r Pawnee
2,5

Ag-Cat

Snow Commander
1,5

Hoewel met deze opmerkingen vooruit wordt gelopen op bepaalde ontwikkelingen, is het nuttig deze onder ogen te zien. Het zal mede
van de mogelijkheden in de IJsselmeerpolders afhangen of de luchtvaartbedri jven de buitenlandse concurrentie kunnen weerstaan en
door voldoende emplooi de ontwikkeling kunnen volgen met goed en
doeltreffend materiaal.

- 4 In oktober is met betrekking tot dit onderwerp reeds een meer gedetailleerd advies uitgebracht, waarbij de zakelijke kant wel bijzonder aantrekkelijke aspecten biedt.
Bij het projecteren van vliegvelden speelt het type vliegtuig ook
een rol.
Hiervoor wordt verwezen naar het betreffende hoofdstuk.

3. AG-cat

4. Snow Commander
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b. Loonwerkers met landmachines
Het spuitwerk met landmachines is voor 1967 opgedragen aan de
loonwerker Oostwouder uit Dronten. De toewijzing vond plaats op
grond van de laagste inschrijvingsprijs. De ervaringen met de«e
loonwerker zijn niet in alle opzichten gunstig geweest.
De loonwerker beschikte over twee Unimog-spuitmachines en een
trekker met opgebouwde spuitapparatuur. Voor bediening had hij
6£n vaste kracht in dienst. Voor aanvulling werden losse krachten
aangetrokken.
Dit laatste bevordert in het algemeen de kwaliteit van het spuitwerk niet.
Ook is het opgevallen, dat deze mensen het vergiftigingsgevaar
onderschatten, waarschijnlijk door onbekendheid met de middelen.
Op de mengplaatsen werd nonchalant gewerkt, wat vooral bij D.N.O.C.
goed te constateren viel. Op de gevaren is de loonwerker en het
personeel bij herhaling gewezen.
De resultaten van het voorjaarsspuitwerk waren behoudens enkele
uitzonderingen bevredigend.
Na de voorjaarsbespuitingen is de kwaliteit van het geleverde werk
teruggelopen, Deels is dit een gevolg van herhaalde personeelswisseling, waaronder onbekwame krachten voorkwamen.
De Dalapon-bespuiting in de stoppel is vrij slordig uitgevoerd.
Door onregelmatig rijden ontstonden onbehandelde stroken waardoor
op andere delen overdosering voorkwam. In sommige gevallen viel de
afwijking samen met een slecht resultaat door weersgesteldheden,
waardoor de schuldvraag in twijfel moest worden getrokken. In deze
gevallen is een soepele houding tegenover de loonwerker aangenomen.
In een later stadium is ook gebleken, dat eeii machine onregelmatig
doseerde.
Voor zover nog mogelijk is een deel (47 ha) voor rekening van de
loonwerker door deze overgespoten. In hoeverre of hierbij de kosten van de Dalapon voor zijn rekening komen is bij de afsluiting
van dit rapport nog in onderzoek.
In totaal is door de loonwerker 3097 ha bespoten, waarvan 1898 ha
in granen en het overige deel op stoppelland.
c.

Eigen_landmachines
Het aandeel van eigen landmachines in het spuitwerk was dit jaar
geringer dan in 1966.
Voor een deel ligt de oorzaak in de grotere oppervlakte welke door
loonwerkers is bespoten.
Stoppelspuiten valt deels in de oogstperiode, waardoor onvoldoende
eigen personeel beschikbaar is.
Het spuiten met eigen machines beperkt zich tot slootbodems, greppels, randen en kaveldelen, welke moeilijk op andere wijze kunnen
worden bespoten, doordat obstakels een belemmering vormen of gewassen op belendende percelen gevaar opleveren.
Het bespuiten van slootbodems levert geen moeilijkheden op.
Met de 2 beschikbare sproeijeeps kon in dit seizoen overal en
tijdig worden gespoten.
In de vorige rapporten zijn kritische opmerkingen gemaakt over de
tot spuitmachines omgebouwde voormaaiers. Voordat tot eventuele
vervanging wordt overgegaan, is het nuttig de gebruikswaarde van de
eigen spuitapparatuur aan een beschouwing, zij het globaal, te
onderwerpen.
Spuitjeeps 2 stuks. Voldoen goed voor slootbodemsspuiten en ander
plaatselijk spuitwerk. Ze zijn snel verplaatsbaar, waardoor beperkte
transporttijd.
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Urgent - achter Fordson. Geschikt voor het meeste spuitwerk (werkbreedte 18 meter). Zeer geschikt voor spuiten onder slechte omstandigheden. Minder snel verplaatsbaar, meer transporttijd.
Massey - Ferguson (omgebouwde voormaaiers) 3 stuks. Minder geschikt
voor spuitwerk onder slechte omstandigheden. Minder snel verplaatsbaar, meer transporttijd.
Massey - Ferguson (voormaaier met greppelspuitgarnituur). Deze
machine leent zich goed voor het bespuiten van greppels. De bezwaren als bovengenoemde zijn hier van mindere betekenis. Zij zijn
in de komende jaren van groter belang dan thans, nu de greppels
niet meer van betekenis zijn.
Naast deze machines staan voor de bedrijven rugspuiten ter beschikking.
Deze methode is arbeidsintensief en leent zich alleen voor zeer
plaatselijke bestrijding.
Ter vervanging van de eigen spuitmachines kan worden gedacht aan
uitvoering door loonwerkers. Hierbij moet echter rekening worden
gehouden met het feit, dat dit tot nu toe duurder is dan met eigen
landmachines. Wanneer een deel van de kavel moet worden bestreden
kan dit wel met landmachines, meestal niet met een rugspuit daar
dit te tijdrovend is. In dit verband kan de vraag worden gesteld
of er geen behoefte bestaat aan lichte spuitapparaturen, die op de
hefinrichting van een trekker kunnen worden geplaatst.
Ter vervanging van de Massey-Ferguson spuitmachines lijkt dit wel
aantrekkelijk.
Door verschillende fabrikanten worden hiervoor zeer geschikte spuitmachines aangeboden, die op eenvoudige wijze kunnen worden gemonteerd op de hefinrichting van een trekker (driepunts-ophanging).
Gedacht kan worden aan een aantal spuitrayons, waarin de voor het
spuitwerk gespecialiseerde machinisten van de C.A. zouden kunnen
opereren. Vooral de plaatselijke bestrijding kan met deze methode
beter tot zijn recht komen.
Door het vrij lichte materiaal op b.v. een Ford Dexta trekker te
monteren zal de insporing op de kavel binnen normale grenzen
blijven.
Een en ander zal sterk afhankelijk zijn van het feit of in de
spuitperiode voldoende personeel en trekkers beschikbaar zijn.
3. Vliegvelden
Gedurende het seizoen 1967 is gebruik gemaakt van de vliegvelden op
de kavels F 21 - J 35 - R 22 en X 3.
Op F 21 en X 3 zijn de meeste vliegdagen gemaakt.
R 22 is alleen gebruikt tijdens de voorjaarsbespuitingen, waarna dit
veld is vervallen i.v.m. de verpachting. Dit veld is aangelegd in
augustus 1960 in de ontginning en is dus 7 jaar in gebruik geweest.
Door de tot voor kort centrale ligging is het steeds intensief gebruikt. Het veld op J 35 werd slechts sporadisch gebruikt; mogelijk
wordt dit in 1968 anders nu R 22 is vervallen.
In de hiernavolgende tabel is het gebruik van de vliegvelden in de
laatste 2 jaar aangegeven in vliegdagen en ha's.
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Vliegdagen en ha's per vliegveld

F 21

in 1966
in 1967

vld.

ha's

50

11398

J 35
vld. ha's
17
5

3170
592

R 22

X .3

vld.

ha's

49
13

8077
2243

Totaal

vld. ha's vld.
31
25

8853
7069

ha's

97 20.100
93 21.302

Zowel in 1966 als in 1967 waren er 81 vliegwerkdagen. In beide jaren
is resp. op 16 en 12 dagen op een dag van meer vliegvelden gevlogen.
De conditie van de velden was in het algemeen goed, hoewel X 3 achteruit gaat wat betreft de ligging.
Het veld op F 21 had aanvankelijk nogal geleden ten gevolge van het
strooien van kunstmest in sectie C. Slechte weersomstandigheden en
het zeer frequente gebruik in het vroege voorjaar zijn hier debet aan.
Mede ten gevolge van de in juni uitgevoerde mol-drainage was daarna
het veld in uitstekende conditie.
Van de afvoerputten voor spoelwater, zoals vermeld in het rapport van
1966, is die op F 21 vervangen door een meer permanente voorziening
in de vorm van een afvalkelder van beton; aansluitend aan een betonnen
platform wat als tankplaats voor de vliegtuigen dienst doet. De foto
geeft een beeld van dit platform.
Morsvloeistof en spoelwater vloeit via een rooster in de afvalkelder.
Zolang er geen doelmatiger methode is om de restanten te vernietigen
worden deze over een zanddepot of stoppel uitgereden.

Tankplaats voor vliegtuigen op F 21
De voorzieningen op F 21 zijn een eerste aanloop tot verdere verbetering van de werkwijze en vergroting van de veiligheid.
De gedachten gaan uit naar een gedeeltelijke opslag van de middelen
en plaatsing van een menginstallatie op het veld. Hierdoor komt het
gevaarlijke en duurdere transport van spuitvloeistof te vervallen.
Bovendien worden organisatie en controle vergemakkelijkt. De investering per veld wordt door dit alles hoger, wat weer tot gevolg
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heeft dat men gaat denken aan een centraal veld.
Een nadeel is, dat de vliegafstanden dan groter zullen worden.
Gezien de kosten - opbouw van een vlieguur - spelen de wat grotere
vliegafstanden geen grote rol meer. De personeelskosten zijn hierin
verreweg het belangrijkst.
Meerdere vliegvelden zijn, in verband met de vliegkosten, alleen voordeliger als hierdoor voor het spuiten van een bepaalde oppervlakte,
met een toestel minder kan worden gewerkt als gevolg van de kortere
vliegafstand.
Het in het rapport over 1966 aangekondigde onderzoek over aanleg en
inrichting van vliegveldjes is nog niet afgesloten.
In voorgaande jaren zijn als kosten vliegvelden uitsluitend de onderhoudskosten van de grasmat opgenomen. Daar de voorzieningen uitgebreider worden en een meer blijvend karakter dragen worden thans, mede
op verzoek, alle kosten betrokken, waarbij de gemiddelde gebruiksduur
van een veld wordt gesteld op 5 jaar. Een deel van het materiaal zoals
de stelconplaten en afvalkelder op F 21 zullen bij overplaatsing zeker
weer kunnen worden gebruikt.
Voor dit materiaal wordt een afschrijvingstermijn van 10 jaar aangenomen. De verdere aanlegkosten zoals ploegen en zaaien, grondwerk en
opbouwkosten worden over de gemiddelde gebruiksduur van het veld afgeschreven. De onderhoudskosten in het jaar van gebruik.
Volgens opgave van de afd. S.O.W. waren de kosten aanleg platform en
afvalkelder op F 21 totaal / 17082.--.
De aanlegkosten van een vliegveld zijn door de afd. Bedrijfsadministratie berekend op / 500.— per ha, van ploegen t/m inzaai en eerste hemes ting.
De onderhoudskosten bedroegen in 1967 totaal / 11094.—, waarvan
ruim de helft voor F 21. De hoge kosten van F 21 zijn een gevolg van
drie oorzaken t.w. moldrainage, herstelwerkzaamheden en verbetering
grasmat.
Moldrainage is toegepast om het oppervlaktewater sneller kwijt te
raken.
In verband met het aflopend karakter is dit op de overige vliegvelden
niet toegepast. Na het frequente gebruik van F 21, zoals hierboven
omschreven, moest een deel van het veld worden hersteld. Ten slotte
is ter bespoediging van een betere grasmat meer Kas en Super gestrooid, met als gevolg meer maaikosten.
De kostenopstelling is als volgt:
Aanlegkosten
Veld
F
J
R
X

21
35
22
3

ha
10.60
9.12
11.52
10.08
41.32

Inzaai

Opstallen

5300.
4560.
5760.
5040.

17082

5604
3392
756
1342

17082

11094

20660

Onderhoud

Jaarkosten

Totaal

Afschr. 5 j a a r
A f s c h r . 10 j a a r
Onderhoud 1967

4132

Samen

4132

671
1373
2044

In 1967 is met vliegtuigen 21302 ha gevlogen.
De vliegveldkosten zijn derhalve / 0.80 per ha.

11094

4803
1373
11094

11094

17270

- 9 4. Onkruidbestrijding
a. Onkruidbestrijding in_gewassen
Koolzaad
Door de vrij sterke gras en muurbezetting en het veel voorkomen
van tarwe-opslag was het noodzakelijk op koolzaad I.P.C. te spuiten. De ervaringen met dit bestrijdingsmiddel zijn nog van onvoldoende betekenis om een definitief oordeel over de gebruikswaarde
te vormen. In 1964 is op een zwaar met muur bezette koolzaadkavel
(M 15) op 18 maart een trapsgewijze dosering gespoten van resp.
5 - 7 en 9 kg/ha. Zelfs de hoogste dosering gaf hier nog een matig
resultaat. De I.P.C. was gespoten in 200 liter water met een landmachine. De stand van dit koolzaad was nogal hoi. Hoewel de bespuiting een groeiremming teweegbracht, was de opbrengst nog 2900
kg/ha.
In 1966 zijn als proef een drietal kavels luzerne door middel van
een vliegtuig bespoten met I.P.C. Dosering 15 kg/ha in 2 x gespoten. Doordat de resultaten gunstig waren, is in dit jaar vrijwel
de gehele bespoten oppervlakte koolzaad met vliegtuigen afgewerkt.
In het vroege voorjaar is het gebruik van landmachines vaak bezwaarlijk i.v.m. de bodemgesteldheid.
Op 16 januari is het eerste koolzaad bespoten. Op advies van de
afdeling Bestrijdingsonderzoek is een dosering van 10 kg/ha in
+ 70 liter water verspoten. Hiervoor moet 2 x worden gevlogen. De
weersomstandigheden waren tijdens en na het spuiten zeer gunstig.
Hierdoor kon in een kort tijdsbestek het gehele programma worden
afgewerkt. De vele neerslag in deze periode bevorderde in sterke
mate een optimale werking van de I.P.C.
Het koolzaad met voorvrucht wintertarwe komt duidelijk voor I.P.C.
bespuiting in aanmerking, daar de tarwe-opslag overwintert. Door
de zachte winter was het moeilijker te beoordelen of de gerstopslag in het koolzaad zou moeten worden bestreden. Van het ingezaaide areaal had 800 ha als voorvrucht zomergerst. Hoofdzakelijk
ter bestrijding van muur en gras kreeg van deze oppervlakte 300 ha
een I.P.C. behandeling. Begin maart wordt een bespuiting niet meer
verantwoord geacht. Op een vijftiental niet bespoten kavels in sectie
K was de gerstopslag dermate, dat bij de oogst van het koolzaad van
5 tot 8% bijmenging gerst werd geconstateerd. In verband met de conditie van de handel die een tolerantie kent van max. 2% bijmenging
was extra uitschoning noodzakelijk.
Mede hierdoor kunnen enkele hier volgende opmerkingen in beschouwing worden genomen.
1. Bevordert de teelt van tarwe na koolzaad met veel gerstopslag
het optreden van voetziekte e.d.?
2. Vraagt het koolzaad met veel graanopslag een hogere stikstofgift?
3. Wat en hoe groot zijn de nadelen van de bijmenging voor de
oogstverwerking en de verkoop aan de handel?
Bij gebruik van I.P.C. kan groeiremming van het koolzaad in meerdere of mindere mate voorkomen. Een ander verschijnsel heeft in
1967 aanvankelijk nogal onrust veroorzaakt. Bij de zaadvorming
bleek dat de planten voor een groot deel kale stengeldelen vertoonden. De ontwikkeling van de houwen was onregelmatig. Er bestond vrees voor een ernstige opbrengstderving.
Achteraf bleek dit zeer mee te vallen. Alle opbrengsten waren
hoog tot zeer hoog met een gemiddelde van ruim 3000 kg/ha.

.

- 10 -

Hierdoor is het moeilijk zo er al enige opbrengstderving geweest zou
zijn, deze vast te stellen.
In augustus is er een tussentijds rapportje uitgebracht over de bespoten
kavels met I.P.C. Een samenvatting van de conclusie en enkele opmerkingen over de ervaring van deze bestrijding luidt als volgt:
1. In sectie K geven enkele bespoten kavels een mindere opbrengst in
vergelijking met K 7, die niet is bespoten. Het verschil beperkt
zich tot ca. 200 kg/ha.
2. De opbrengsten in sectie R geven een neutraal beeld.
3. Het bespoten deel van IJ 37 geeft een hogere opbrengst. Dit zou er
op kunnen wijzen dat in het niet bespoten deel het koolzaad te veel
concurrentie heeft ondervonden van tarwe-opslag.
Door de opzichter van IJ 67 is de bijmenging gewogen. In 2 monsters
van 200 gram, bespoten en niet bespoten koolzaad kwamen resp.
1 tarwe-korrel en 15 gram (115 st.) tarwe-korrels voor.
4. Eindconclusie: de I.P.C. bespuitingen hebben gemiddeld geen aanwijsbare invloed op de opbrengst gehad.
Het resultaat van de bestrijding was zeer goed. De opslag tarwe - gerst
en ook muur en gras was geheel gedood bij een dosering van 10 kg/ha.
De groei-afwijkingen houden waarschijnlijk verband met de vele regenval waardoor het middel vrij snel en diep werkte met een overmatige
invloed op het wortelgestel van de koolzaadplanten.
Tarwe- en gerstopslag zijn ook goed te bestrijden met 2 kg/ha Dalapon,
te spuiten in oktober.
Voor consumptiegewassen is dit middel echter niet vrijgegeven. Hooguit
kan voor proefneming ontheffing worden verkregen.
Een gelijktijdige bestrijding van muur en gras verdient echter de voorkeur, waarvoor I.P.C. zo het zich laat aanzien in het vroege voorjaar
goed bruikbaar is.
Luzerne
Verschillende kavels met muur en grasbezetting kregen ook een I.P.C.
behandeling. Zowel met vliegtuigen als met landmachines is 10 kg/ha
gespoten.
Dit houdt verband met de centraleraengmethode.170 ha is met een landmachine bespoten en ruim 250 ha met vliegtuigen (2 x gevlogen). De
resultaten van beide methoden waren gelijk.
Bij deze bespuiting viel ook het goede resultaat op als gevolg van veel
neerslag. Zelfs de zwaardere grassoorten (pollen), die meestal moeilijk
te bestrijden zijn, stierven voor het merendeel geheel af.
Daarentegen kwamen op sommige percelen vrij kort na de bespuiting weer
heel fijne onkruidgrassen te voorschijn, hieruit valt af te leiden dat
het middel niet in de bovenlaag van de grond is blijven hangen. Door
de gunstige weersgesteldheden was dit jaar de dosering van 10 kg/ha
ruim voldoende. Een hogere dosering, zoals in 1966 (15 kg/ha), had
wellicht schade veroorzaakt.
Het doseren is hierdoor voor I.P.C. een nauwkeurige zaak.
Onkruidbestrijding in granen
De graanoppervlakte van de C.A. was in 1967:
wintertarwe 4479 ha
zomertarwe
700 ha

Zomergerst 3974 ha
Haver
1080 ha

Totaal 10233 ha.

In 1967 is 1200 ha minder met D.N.O.C. bespoten dan in 1966.
Zaadonkruiden zoals roodbeen worden langzamerhand teruggedrongen, doordat de kans op zaadschieten, zoals in de eerste jaren na het droogvallen,
steeds minder wordt. In dichte gewassen met een lichte roodbeenbezetting
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is chemische bestrijding vaak niet nodig. Het gewas is dan meestal in
staat door de snelle ontwikkeling dit onkruid te onderdrukken, zodat
zaadvorming wordt voorkomen.
In 1966 was het ten gevolge van de late inzaai van de zomergranen
noodzakelijk reeds deels voor het zaaien een D.N.O.C. bespuiting toe
te passen. Door het gunstige voorjaar kon dit in 1967 achterwege blijven daar de inzaai vroeg kon plaatsvinden.
In de omgeving van fruitteeltbedrijven is D.N.O.C. mede aangewend om
het hoefblad terug te dringen. Het effect hiervan is echter gering
wanneer een dergelijke bespuiting niet door een groeistofbehandeling
wordt gevolgd. Doordat de betreffende kavels in de verpachting vielen
is gedaan wat binnen de perken van het mogelijke lag.
Met vliegtuigen is ca. 2000 ha gespoten en met landmachines van de
loonwerker 500 ha.
Hoewel schade aan de gewassen vaak zichtbaar is, leidt dit in de praktijk vrijwel nooit tot enige opbrengstderving.
Ter bestrijding van wortelonkruiden is ruim 7100 ha graan met groeistof fen bespoten. Van deze groeistoffen is 2,4-D Aminezout nog steeds
het voornaamste middel, terwijl M.C.P.A. en M.C.P.P. ook in betekenende
mate zijn verspoten.
Voor bestrijding van hoefblad blijft 2,4-D het aangewezen middel.
Bij het gebruik van groeistoffen speelt de kans op schade een steeds
grotere rol. Als gevolg van groeistofschade is bepaald, dat binnen een
straal van 1 km van griend, wilgen of biezenpercelen niet met groeistoffen mag worden gespoten. In en bij deze percelen komt echter
sterke hoefbladbezetting voor, terwijl de kavels bovendien in het uitgiftegebied 1967 lagen. In dit gebied is ten dele nog met de hak bestreden. Dit was echter onbegonnen werk. Het gevolg is dat het hoefblad zich hier weer heeft kunnen uitbreiden.
In verband met oogstderving moest schadevergoeding worden betaald aan
enkele vlaslandhuurders, ten gevolge van groeistofschade. Het oordeel
van een neutrale arbitragecommissie was hier bindend.
De schade was in beide gevallen praktisch onvermijdelijk. Het plotseling draaien van de windrichting, enige uren na het spuiten, dreef in e6n
geval de zeer fijne 2,4-D kristallen over 150 meter braakland naar de
rand van een vlasperceel. Het andere schadegeval betrof een vlasperceel rond een vliegveld.
Hier is gebleken dat in het meest gevoelige groeistadium van het vlas
alleen al het laag overvliegen, kort na de start van een met 2,4-D
geladen vliegtuig voldoende is voor schade. Het moet daarom ook sterk
worden ontraden om gevoelige gewassen als vlas, erwten, koolzaad en luzerne in de omgeving van vliegvelden te telen. Een veilige afstand
hiervoor is minstens 300 meter.
Voor nadere details over hoefbladbestrijding wordt verwezen naar de
verslagen van de werkgroep "Hoefbladbestrijding".
b. Rietbestrijding in ontginning
In de laatste voile week van augustus is in het ontginningsgebied 1968
in de secties C - D - E en V een oppervlakte van ca. 1300 ha met Dalapon
bespoten ter bestrijding van riet. Er is een dosering van 20 kg/ha gespoten, waarvoor 2 x moest worden gevlogen.
De weersomstandigheden tijdens de bespuiting waren gunstig. Het resultaat is nog niet te beoordelen. Wel kan worden opgemerkt dat het effect
van de rietbestrijding in het voorgaande jaar in het ontginningsgebied
1967, zeer goed was, ca. 80% van het riet is verdwenen.
In overleg met en op advies van de afdeling Ontwatering is vooraf een
keuze gemaakt voor de chemische bestrijding van kavels, die i.v.m. de
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ontwateringstoestand, het minste bezwaar opleverden. Bepaalde kavels komen bij voorkeur in aanmerking, daar bij het wegvallen van
het riet, zoals bekend, de ontwateringstoestand verslechtert.
Tijdige voorbegreppeling blijft gewenst.
De ervaring geeft te zien dat een te vroeg in het seizoen vallende
bespuiting onvoldoende bestrijdingseffect tot gevolg heeft. De
kavels B 19 en 20, op 2 juni 1966 bespoten, hadden duidelijk meer
riet dan kavels die omstreeks half juli zijn behandeld. Op B 16 en
17, gespoten op 12 juli 1966, was in de wintertarwe vrijwel geen
riet meer aanwezig.
Op beperkte schaal is het mogelijk om riet te bestrijden in het
jaar van ontginning. Dit dient te geschieden door na het branden
zo spoedig mogelijk detailontwatering aan te brengen en daarna het
riet te laten groeien tot begin juli. Dan spuiten met Dalapon en
na 6 weken (2e helft van augustus) branden, greppelgrond egaliseren
en/of drains dichten en ploegen op zaaivoor.
Door ophoping van de werkzaamheden in augustus zal deze methode
slechts op beperkte schaal mogelijk zijn.
c. Stoppelbespuitingen
In 1966 is op een viertal kavels in sectie T en op e£n kavel in
sectie F bij wijze van proef Dalapon gespoten ter bestrijding van
riet. Met deze bestrijding was + 50% van het riet verdwenen. In de
vroege stoppel is Dalapon een goed hulpmiddel ter bestrijding van
riet op cultuurland. Koolzaad, zomergerst, vlas of vroege tarwestoppel komen hier dan ook wel voor in aanmerking.
In 1967 is van half September tot 23 oktober ruim 1300 ha stoppelland met Dalapon gespoten, 440 ha hiervan is door een loonwerker
met landmachines gespoten. Door de afdeling Bestrijdingsonderzoek
is hiervoor een dosering geadviseerd van 15 kg/ha in 200 liter
water. De kosten per ha zijn lager dan het spuiten met een vliegtuig, o.a. doordat in £4n gang de dosering kan worden verspoten.
Of de resultaten met deze dosering evengoed zijn als het vliegtuigspuiten met 20 kg/ha zal nog moeten worden bezien.
Met vliegtuigen is 880 ha gespoten, waarvoor 2 x moest worden gevlogen.
Nogmaals moet worden gewezen op het risico van te vroeg zaaien na
een Dalapon bespuiting. Op een deel van kavel F 37 is op 24 augustus 1966 gespoten en op 26 oktober wintertarwe gezaaid, dus na 2
maanden. Naast vergroeiing in de aar en een holle stand van het
gewas is ook een opbrengstderving van 600 kg/ha geconstateerd. De
kavels B 16 en 17, die begin juli (in de ontginning) zijn gespoten
en zijn ingezaaid op 12 oktober gaven een gezond tarwegewas te
zien.
Wintertarwe zaaien na een bespoten koolzaadstoppel kan als regel
niet eerder geschieden dan in december. Eerder zaaien geeft zeker
risico's. Daarentegen mag ook oogstderving worden verwacht van een
sterke rietbezetting.
Een vroegtijdig uitgevoerde herhaalde mechanische bewerking geeft
ook een goede rietbestrijding. Door vernietiging van nieuwe groeipunten wordt het wortelstelsel uitgeput. Met deze methode worden
tevens andere onkruiden bestreden.
Door de afdeling Bestrijdingsonderzoek zijn een aantal praktijkproeven aangelegd. De resultaten hiervan zijn nog niet bekend. In
afwachting hiervan geldt nog steeds dat binnen 6 weken na de bespuiting met Dalapon grondbewerking achterwege moet blijven en dat
3 maanden moet worden gewacht met de inzaai van een gewas.
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Andere rietbestrijdingsmethoden
Ter beoordeling van het rietbestrijdingseffect is op kavel U 47 in
1967 2.30 ha zomerkoolzaad gezaaid. Eind juli was er geen verschil
ih rietontwikkeling te zien tussen dit gedeelte en de rest van de
kavel waarop zomergerst stond. Ook een bewerking met de Ripper gaf
weinig resultaat, zij het dat het riet wel korter bleef dan elders
op de kavel.
Op ca. 850 ha stoppelland zijn hoefblad en muur met groeistoffen
bestreden.
Hiervan is ongeveer 700 ha door de loonwerker met landmachine bespoten.
Bij vochtig "groeizaam" weer is chemische bestrijding te prefereren
boven mechanische. Bij droge schrale weersomstandigheden verdient
mechanische bestrijding de voorkeur. Dit kan ook noodzakelijk zijn
i.v.m. de ligging van de percelen.
Naast 5 liter/ha 2,4-D is ook voor een deel met M.C.P.P. gespoten
tegen muur. Dit laatste kan ook worden bestreden met I.P.C. voor
zover het volgend gewas hiervoor in aanmerking komt.
d. Onkruidbestrijding inJ»atergangen
Slootbodems
Met Dalapon - 2,4-D Amine, Monuron, Paraquat en Simazin zijn in
1967 wederom goede resultaten bereikt bij het onkruidvrijhouden van
slootbodems.
Voor zover naastgelegen gewassen een belemmering vormen, kan ook na
het ruimen van de gewassen nog onkruid op slootbodems worden bestreden.
Met de beide spuitjeeps levert dit spuitwerk geen moeilijkheden op.
In 1966 is als proef, na het oogsten van de gewassen, dit werk ook
verricht met een vliegtuig. Dit bracht moeilijkheden bij de bestrijding van grasachtige onkruiden. Het taludgras werd nl. gelijk met
het overige onkruid gedood.
In veel gevallen moesten deze taluds opnieuw worden ingezaaid.
Bij gebruik van landmachines komt dit niet voor daar de spuitboom
kort boven de slootbodem is afgesteld. Bij onkruidbestrijding met
selectief werkende middelen is het spuiten met vliegtuigen minder
bezwaarlijk.
Greppels
Na h e t ruimen van de oogst i s op enkele p l a a t s e n h e t r i e t in de
g r e p p e l s b e s t r e d e n met Dalapon door middel van een v l i e g t u i g . Dit
werk geschiedde met een k l e i n spuitboompje onder h e t v l i e g t u i g waardoor de s p u i t b r e e d t e 1.50 meter bedroeg. Hiervoor i s in u u r t a r i e f
gevlogen. De r e s u l t a t e n waren goed. Door h e t verdwijnen van de
g r e p p e l s i s d i t werk o v e r i g e n s van minder b e t e k e n i s .
e

* Onkruid-_en_insectenbestri^ding_in beplantingen
In wegbeplantingen en in randen van boscomplexen i s d i t v o o r j a a r
h e t b l o e i e n d hoefblad b e s t r e d e n door een b e s p u i t i n g met P a r a q u a t .
Het middel i s gekozen t e r vervanging van de in voorgaande j a r e n
g e b r u i k t e P r e f i x ; t o e p a s s i n g van P r e f i x kan schade t o t gevolg h e b ben aan de b e p l a n t i n g .
Het doel van de b e s p u i t i n g was a l l e e n de v e r s p r e i d i n g van h o e f b l a d zaad u i t de b e p l a n t i n g e n n a a r h e t c u l t u u r l a n d t e voorkomen. B e s t r i j ding van het hoefblad in de b e p l a n t i n g e n v i n d t h i e r d o o r n i e t p l a a t s .
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In verband met de hoogte van de beplantingen, is de bestrijding
uitgevoerd met de rugspuit. Voor deze arbeidsintensieve methode
waren totaal 1354 spuitmanuren nodig, terwijl het transport van
mensen en materiaal van het ene object naar het andere nog eens
153 uur vroeg voor een oppervlakte van ca. 52 ha verspreid liggende
objecten. De weersgesteldheden tijdens het spuiten waren over het
algemeen gunstig, behalve in week 14, waarin enige regenbuien het
effect van de bespuiting nogal ongunstig hebben belnvloed. Desondanks was de verbranding van de hoefbladbloempjes, gespoten in genoemde week, voldoende.
Zaadverspreiding uit deze bloempjes heeft niet plaatsgevonden, zodat
het effect van de bespuiting als geslaagd kan worden beschouwd.
Het in het bloeistadium aanwezige blad, weinig en klein, werd door de
bespuiting eveneens verbrand. Het hoefblad herstelde zich snel en
kon verder ongestoord groeien, wat een toename van het aantal
bloempjes voor voorjaar 1968 kan betekenen.
Controle van de bestrijding
Ten einde enig inzicht te verkrijgen in het effect van de bespuiting
werd een proefje aangelegd in de windsingel van de Bremerbergweg,
ter hoogte van kavel Y 75.
Bremerbergweg
25 m

25 m
Onbehandeld

1 x behandeld
op 14 april 1967

25 m

25 m
2 x behandeld
op 14 april 1967
en op 21 april
1967

3 x behandeld
op 14 april 1967
op 21 april 1967
en op 2 mei 1967

Weersomstandigheden
14 april 1967 zwakke N.O. wind, temp. 8 C.
21 april 1967 harde N.W. wind, temp. 8° C.
2 mei
1967 zwakke N.W. wind, temp. 9 C.
Dosering
5 1 Paraquat per ha, verspoten in + 1000 1 water per ha.
Doel van de proef
De behandelingen hadden ten doel na te gaan welke invloed de bespuitingen met Paraquat heeft op de kiemkracht van het hoefbladzaad.
Enkele dagen na elke bespuiting werd een aantal bloemknoppen verzameld en opgezonden naar het laboratorium in Kampen, alwaar kiemproeven werden aangezet.
Uitslag van de kiemproeven
Na een tijdsduur van + 4 weken kon van geen van de zaden enige
kieming worden geconstateerd, ook niet van de zaden van het onbehandelde veldje. Voor de behandelde veldjes is dit zeer wel verklaarbaar. Wanneer enkele dagen na de bespuitingen de bloemknoppen
werden verzameld, waren ze grotendeels verdroogd of verbrand door
het middel. Een oorzaak kan ook nog zijn, dat de bloemknoppen op
het moment van het spuiten nog niet voldoende waren gerijpt.
De zaadjes, afkomstig van het onbehandelde veldje, waren echter wel
afgerijpt.
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feit, dat de verzamelde bloemknoppen enkele dagen in een plastic
zakje zijn bewaard, waardoor broei kan zijn opgetreden.
Bij controle van de veldjes op 21 juni 1967 kon geen verschil meer
worden geconstateerd in de groei van het hoefblad. Ook op het veldje
dat 3 x met Paraquat was bespoten, had het hoefblad zich weer geheel
hersteld.
De bespuiting van de hoefbladbloempjes met Paraquat heeft aan de
verwachting voldaan; verspreiding van het zaad is hiermede voorkomen.
Bestrijding van het hoefblad in de beplantingsstroken vindt niet
plaats; het kan zich ongestoord ontwikkelen. Het spuiten met Paraquat zal jaarlijks moeten worden herhaald, totdat de beplanting
zich zover heeft ontwikkeld, dat het hoefblad hierdoor wordt onderdrukt, 6f zo dicht is geworden dat de zaadjes worden opgevangen.
Een bestrijdingsmiddel tegen hoefblad in de beplanting blijft gewenst. Wellicht biedt het middel Casoron mogelijkheden. Dit middel
is in juni op een boscomplex op Y 11 gestrooid. Hier dreigde de
jonge aanplant onder het onkruid te verstikken.
Casoron komt vrijwel overeen met het middel Prefix. Fabrikant is
Philips-Duphar.
De prijs maakt geen verschil.
In het complex op Y 11 is een dosering gestrooid van 60 kg/ha. Het
onkruid bestaande uit hoefblad, koolzaad- en luzerne-opslag was zo
groot, dat het de jonge aanplant overwoekerde en na de behandeling
naar de grond drukte.
Hierdoor was het noodzakelijk het grotendeels afgestorven onkruid
rondom de aanplant te verwijderen. Ondanks het feit dat de bestrijding aan de late kant was, kan van een bevredigend resultaat worden
gesproken. Schade aan de beplanting door het middel is niet voorgekomen. Casoron is een goed hoefbladbestrijdingsmiddel.
Gedurende de maanden juni en juli zijn met landmachines verschillende objecten in de beplanting bespoten.
Op de kwekerij P 89 is 1.50 ha kweekgras bestreden met Dalapon.
Hierop is enkele maanden na de bespuiting eenjarige aanplant gezet.
Het resultaat was zeer goed.
Op verspreide objecten is, naar gelang de hoogte van de beplanting
dit mogelijk maakte, Dalapon, Paraquat of Simazin gespoten ter bestrijding van diverse onkruiden. De oppervlakte bleef beperkt tot enkele
ha's. Het resultaat voldeed aan de verwachting.
In de verschillende dorpen is Monuron en Simazin gespoten op straten
en trottoirs. Het resultaat was goed, doch het werk is tijdrovend
daar met windstil weer moet worden gewerkt om schade aan gazons,
tuinen of singels te voorkomen.
Het spuiten van slootbodems in bosgebieden is afgewerkt in het kader
van het normale programma zoals dit jaarlijks van de C.A. gebruikelijk is.
Voor de aanleg van een sportveld is in de herfst op B 28 het riet
bestreden met Dalapon.
In het Roggebotsebos is ca. 65 ha populieren met een vliegtuig bespoten met D.D.T. ter bestrijding van de rups van de bastaardsatijnvlinder. Het resultaat was matig daar de rupsen zich halverwege de
stam bevonden. Door het bladerdak bleef het middel te hoog hangen.
Door de dichte begroeiing was bestrijding vanaf de grond niet mogelijk. Plaatselijk zijn de bomen zeer kaal gevreten.
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5. Resultatencontrole
Om een algemeen inzicht te krijgen in het resultaat van de bestrijding
zijn ook in 1967 op diverse kavels plastic kleedjes gelegd.
Het aantal betrouwbare resultaten was echter onvoldoende om hiervan in
een overzicht een indruk te geven. Het blijkt organisatorisch bezwaarlijk om deze methode centraal te regelen. Door allerlei oorzaken worden vaak plaatsaanduidingen verwijderd.
Stropersers o.a. blijken niet veel consideratie te hebben met de geplaatste ruiterstokken.
Toch is het nuttig deze methode, waar mogelijk, te handhaven. Wellicht
kunnen de landbouwkundig opzichters dit beter regelen en de resultaten
rapporteren in het bedrijfsrapport.
Los van dit systeem worden uiteraard de resultaten van iedere bespuiting zo nauwkeurig mogelijk gevolgd.

6. Insectenbestrijding in koolzaad
Koolzaad_1967
Ter bestrijding van snuitkevers in koolzaad is dit seizoen alleen
gespoten met het middel Dieldrin.
De keveraantasting was niet onrustbarend. Op ruim 1300 ha was bestrijding noodzakelijk, Thiodan is voor dit doel niet gebruikt. Ter vervanging van bovengenoemde middelen is thans Zolone wel het aangewezen
middel. Hiermede zijn, zoals uit proeven van de afdeling Bestrijdingsonderzoek is gebleken, dezelfde resultaten te behalen. Gevaar voor
bijen en vissen is vrijwel uitgesloten. Zolang echter Zolone door de
commissie voor Phytofarmacie voor gebruik in de landbouw niet is vrijgegeven, zal met Dieldrin en/of Thiodan moeten worden gespoten.
Op diverse kavels kon met een randbehandeling worden volstaan. De
keverbestrijding begon op 9 mei en kon op 12 mei reeds worden afgesloten.
De bijenvolken zijn dit jaar alle in een deel van het ontginningsgebied geplaatst. Het aantal snuitkevers was hier van dien aard dat bespuiting geheel achterwege kon blijven. Mede hiervoor is schade niet
voorgekomen en zijn geen klachten van welke aard ook ontvangen.

^S^aad i?®§
In voorgaande jaren was de aantasting van de koolzaadaardvlo in het
ontginningsgebied steeds gering of niet van betekenis. In dit najaar
kwamen op een aantal kavels in dit gebied zeer veel aardvlooien voor.
Het droge, fraaie zomerweer in de laatste weken van augustus is hier
waarschijnlijk debet aan.
De eerste ontwikkeling van de koolzaadplantjes verliep in een wat
trager tempo. In dit eerste groeistadium, voordat de planten enkele
blaadjes hebben gevormd, is de kans op schade optimaal. Daarna vermindert deze door de stijgende weerstand ten gevolge van de verdere
ontwikkeling.
Voor de bestrijding van de aardvlo is zowel D.D.T. als Dieldrin gespoten, resp. op 1370 en 1150 ha. Het bestrijdingseffect van beide
middelen was goed.
Door de afdeling Bestrijdingsonderzoek zijn dit jaar op uitgebreide
schaal middelen voor zaaizaadbehandeling beproefd. De resultaten van
dit onderzoek worden met belangstelling tegemoet gezien. Wanneer deze
positief zijn, kunnen ze worden vergeleken met het effect en de kosten van aardvlobespuiting.
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Voor zover noodzakelijk vindt slakkenbestrijding meestal plaats in de
herfst op tarwe en koolzaadland. In afwijking hiervan zijn in dit
seizoen reeds in de zomermaanden slakken bestreden. Eind juni werd een
ernstige slakkenvraat geconstateerd in de onder dekvrucht zomergerst
gezaaide luzerne in sectie U en op enkele kavels in sectie S. De hier
aanwezige slakken kwamen door het gunstige leefklimaat snel tot ontwikkeling. Met een vliegtuig is een dosering van 20 kg/ha slakkenkorrels gestrooid. Na enige weken is dit herhaald met 10 kg/ha. Na
het ruimen van de zomergerst kwamen plaatselijk in de luzerne kale
plekken tevoorschijn; waar het van betekenis was, is het bijgezaaid.
Als proef is eind September begin oktober + 140 ha stoppelland bestreden tegen slakken. Per ha werden 12 kg slakkenkorrels gestrooid. De
weersgesteldheden waren gunstig. Na enkele dagen werden reeds vele
dode slakken gevonden.
Om het effect van deze bestrijding te kunnen nagaan, zijn enkele kavels
voor de helft gestrooid. In de later gezaaide wintertarwe kon geen
verschil worden geconstateerd. Zowel in het koolzaad als in de wintertarwe bleef de slakkenschade beperkt. In deze gewassen is resp. 250
en 240 ha tegen slakken bestreden.
In het rapport over 1966 is aangedrongen op structuurverbetering van
het zaaibed. In veel gevallen is dit in 1967 toegepast op kavels waar
slakkenschade werd verwacht. Zowel achter de ploeg als achter de zaaimachine is hiervoor een lichte onkruideg meegetrokken. In enkele gevallen moest een schijfeg worden gebruikt. Dit laatste vroeg een extra
bewerking. Het is wel zeker dat door deze extra bewerkingen de slakkenschade zeer beperkt is gebleven.
De eventueel hieruit voortvloeiende nadelen zullen nader onder ogen
moeten worden gezien. Een fijn winterzaaibed is niet naar ieders mening
gewenst.
In sectie K, waar op + 500 ha de extra bewerking is uitgevoerd, viel
in oktober 113 mm neerslag. Dit was in dezelfde maand in 1965 en 1966 resp,
23 mm en 54 mm.
De kavels koolzaad en wintertarwe, die zijn bestreden met slakkenkorrels hadden een grof zaaibed. Op enkele tarwekavels was ten gevolge
van een zware storm een groot deel van de plantjes geknikt waardoor
de blaadjes, op de grond liggend, gemakkelijk voor slakken bereikbaar
waren.
In de herfst van 1967 is 630 ha tegen slakken bestreden inclusief 140
ha stoppel. Dit is ruim 2200 ha minder dan in 1966.
Dit resultaat kan voor het merendeel worden toegeschreven aan de
structuurwijziging van het zaaibed. Of deze structuurwijziging ook
werkelijk een structuurverbetering is, is nog een vraagteken.
Hoe zijn b.v. de ervaringen met het dichtslaan van de grond?
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Bijlage II

VERBRUIK MIDDELEN PER KG/LTR IN 1967

Merknaam

Groep

Vorm

Vliegtuig

Verbru ik
Divermachine sen

Land-

Herbiciden (Plantendodende middelen)
Weedazol T.L.
I.P.C. Luxan 50%
Gramevin Shell
Jedapron
Dalapon Luxan
Aadipon Z.U.
Pyramin 80%
D.N.B.P. Shell
D.N.O.C. 80%
D.N.O.C. Aadinol 46%
Shell W.N. 101
Amine Hedonal
M.C.P.A. 25% Unitas
M.C.P.P. Luxan
M.C.P.P. Hedonal
Diquat Reglone
Paraquat Gramoxone
Gesatop 50
Orga Simazin
Monuron Aatelvar
Diuron Aakarmex
Actril M
Prefix
Casoron

Aminotriazool
Carbamaten
Dalapon
II

•1

••
Dinitroverbindingen
II
II
II
II

Groeistoffen
•I

••
II

Kwaternaire
ammoniumverbindingen
Triazinen
it

Ureumderivaten
II

Diversen
II
II

vloeistof
spuitpoeder
idem
idem
idem
idem
spuitpoeder
vloeistof
spuitpoeder
idem
vloeistof
vloeistof
idem
idem
idem
vloeistof
idem
spuitpoeder
idem
spuitpoeder
idem
vloeistof
gran.
idem

10225
42539
3452

1790
140
80
9259
1395

6
10
155
450

8911
7411
6992
1897
356
—

2559
6287
3287
2976
293
"

63
42
10
10
764
999
90
79
37

-

13
37
609
-

468
4
61
38
4
9
221
1000

spui tpoeder
vloeistof
spuitpoeder
vloeistof
idem
idem
vloeistof
idem
idem
idem
idem
idem
idem
vloeistof
spuitpoeder

-

20
6

164
2181
4200
1933
-

23
15
34
6
4

Insecticiden (insectendodende middelen)
Undeen
Primin
Basudine
Folidol Parathion
Shell Medrin
Phosdrin mengolie
DDT Arkotine
DDT 25% Unitas
DDT 75% Luxan
Dieldrex 25%
Jebodriel 25%
Hexamelt L
Thiodan
Pyro - Derr
Animert V 101

Carbamaten
II

Fosforverbindingen
II
II

•i

koolwaterstoffen

Pyrethrinen
Sulfiden

20
27
20
6
2
4
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Merknaam

Groep

Vorm

Verbruik
VliegLandDivertuig
machine sen

Fungiciden (schimmelbestrijders - zaadontsmetters)
Antracol
Maneb Luxan 80%
Orthocide 83
Aalindan-Inkrusta
Aaventa
Karathane AA
Aretan
Panogen
Shell Matin
Liro Matin
Solutio Formaldehyde
Koper 50%
T.M.T.D. 50
Cosan spuitzwavel
Kankerdood

Carbamaten
"
Captan
Koolwaterstoffen
Org.kwikverb.
"
"
"
Tinverbindingen
"
Formaldehyde
Koperverbindingen
Tiram
Zwavel e.d.
Wondafdekmiddel

spuitpoeder
idem
idem
mengpoeder
spuitpoeder
idem
vloeistof
idem
spuitpoeder
idem
vloeistof
spuitpoeder
mengpoeder
spuitpoeder
smeermiddel

475
-

-

-

7
20
215
1
32
30
49
2575
350
65
10

-

3
76
10

19915
-

-

1019
850

-

Mollusciciden (slakkenbestrijdingsmiddelen)
Slakkenkorrels
Zemelen

Metaldehyde
draagstoffen

gran.
grint

Rodenticiden (ratten- en muizenbestrijdingsmiddelen)
Castrix korrels
B.O.B. tabletten

PyrimidineDerivaat
Scilla Maritima

gran.
tabletten

-

-

44
150900

Wildafweer
Remgroeistof

pasta
vloeistof

964

-

23
-

Diversen
Arbinol
Cycocel

Bijlage III

Kosten onkruidbestrijding in granen 1967

Loonwerkers
Vliegtuigen

Middel

Landmachines

Kosten
per ha

Ha's

Ki gen landmachines

Ha's

Kosten
per ha

Ha's

D.N.O.C.

1955

/

23.75

519

/ 25.25

-

M.C.P.A.

1726

1

15.—

537

" 15.—

294

M.C.P.P.

420

'

22.—

342

" 23.25

48

M.C.P.P./2,4-D

155

'

20.25

62

" 23.25

393

2,4-D Amine

2324

'

14.—

6570

438

" 14.25

1898

400

Kosten
per ha

Kosten x)
per km

. /

13.25

(t

19.25

"
tl

21.75
13.—

1135

Kosten diverse onkruidbestrijd ingen
Stoppel M.C.P.P.

51

/

27.50

-

-

-

-

M.C.P.P./2,4-D

52

'

19.—

96

/ 24.50

-

2,4-D Amine

39

'

19.25

596

" 20.—

26

I.P.C.

36

'

65.25

-

Dalapon

*
*

Ontg. M.C.P.P./2,4-D
2,4-D Amine
Dalapon

*

•1

—

/

-

876

'

90.50

445

" 73.50

43

82

'

19.25

-

-

-

268

'

19.50

-

-

27

1325

'

99.—

-

-

-

23.—
-

II

87.25

•• 26.—
ll

Luzerne I.P.C.

*

264

'

54.—

-

-

173

Koolz.

*

736

'

55.50

-

-

-

-

122.—

-

-

-

-

86.75

-

-

-

I.P.C.

Greppels Dalapon

*

15

1

Bepl. idem

*

12

•

Diversen M.C.P.A.

28

'

15.—

-

-

15

Diversen M.C.P.P./2.4-]J

11

'

17.—

-

-

-

2,4-D Amine
Dalapon

*

Koper
Dalapon/2,4-D
Sloten Dalapon
*'

"

*

"

16.50

-

38

'

94.50

i)

58

'

38.—
-

-

-

tl

40.—
-

II

-

126

" 87.—

-

-

-

-

-

-

52

" 74.75

-

-

-

47

29.25

•i

193.—

/ 27.25

158.25

" 35.25

560.75

" 67.25

Dalapon/2,4-D

-

-

-

-

2

II

Dalapon/Monuron

-

-

-

-

3

II

Dalapon/Simazin

-

-

-

-

12

•• 292.75

" 35.75

37

M

690.25

" 89.—

2

it

270.75

" 52.25

•• 182.25

" 60.75

Monuron
Gramoxone

"

260

46.50

Simazin

2 x gevlogen

4151

-

1198

-

1
514

x) Door de variabele lengte en breedte van de sloten is de gegeven kostprijs per km
niet geheel betrouwbaar.

-

-

Loonwerke rs
Vliegtuigen
Landmachines
Kosten
„ , Kosten
Ha's
Ha's
per ha
per ha

Middel

Kosten insecten- e n s lakkenbe strijding
Koolz. '67 Dieldrin

1329

/ 21.75

' 68

1144

" 18.—

'68 D.D.T.

1368

" 12.50

66

" 13.75

Luzerne o.d. slakkenkorrels
*

342

" 47.—

Idem

360

" 24.50

Tarwe '68 slakkenkorrels

240

" 25.75

Koolz. '68 idem

250

" 26.50

Stoppel

idem

140

" 25.—

Diversen

idem

34

" 47.50

Bepl. D.D.T.

tt

2

2 x gevlogen

*

5272

Eigen landmachines
.. ,
Ha's

Kosten
.
per ha

Kosten
,
per km

x)

Bijlage IV

Ander loonwerk met vliegtuigen
Naast het spuiten en strooien van chemische bestrijdingsmiddelen is in
1966 ten dele en in 1967 op wat uitgebreidere schaal ander werk gedaan.
De opgedane ervaringen en kosten worden hieronder aan een beschouwing
onderworpen.
ha's netto
in 1966
in 1967
1.
2.
3.
4.
5.
6.

97
10
343
+ 8
+ 25

Cycocel spuiten
Ureum spuiten
Koolzaad zaaien
Graszaad zaaien
Rietzaad zaaien
Ureum en Kas strooien

269

435

1. Cycocel
In de praktijk wordt dit middel ook wel aangeduid met de letters CCC. .
Dit is een afkorting van: Chlon - Choline - Chloride. Per liter bevat
het middel 396 gram Chloorethyl - trimethyl - ammoniumchloride.
Cycocel wordt in de landbouw gebruikt als groeiremmiddel. Ook wordt
het aangeduid als groeiregelaar of stuurstof. Bij gebruik in granen is
het doel de Stengel te verstevigen en kort te houden, waardoor het
risico van legeren vermindert.
Het middel wordt via het blad opgenomen met als gevolg dat de stengelleden- van de halm zich minder strekken. Hierdoor wordt de Stengel
steviger. Door een hogere stikstofgift kan alsdan de korrelopbrengst
stijgen. Door het feit dat de kans op legering van jaar tot jaar verschilt, biedt het gebruik van Cycocel geen garantie. Het tijdstip van
spuiten is wel belangrijk. Bij een gewas van 20 tot 35 cm lengte is
spuiten gunstig. Door de steile bladstand van een bespoten gewas blijft
het gewas meer open waardoor mede het ontwikkelingsklimaat voor de
ondervrucht gunstiger is.
Als proef is het middel in 1966 in 3 verschillende groeistadia gespoten
op wintertarwe in een dosering van 4 liter/ha.
In vergelijking tot naastgelegen kavels is het resultaat negatief geweest, zoals uit onderstaande tabel blijkt.
Behandelde kavels
Kavel

Ras

H 26
K 65
U 52
IJ 5

Ibis
stadium 7
Manella
7
Flevina
6
Flevina
5

Niet behandelde kavels

Opbr. kg/ha Kavel
4210
4640
4660
422Q

Ras

Opbr. kg/ha

geen vergelijkbare kavels
K 66 Manella
U 51 Flevina
IJ 6 Flevina

4830
5060
4520

Op J 49 t/m 57, waarop Ibis, Sylvia en Flevina, is bovendien een baan
van 15 meter bespoten. Het effect hiervan is niet naar voren gekomen.
Uit bovenstaande blijkt dat ondanks de hogere stikstofgift van 200 kg/
ha de korrelopbrengst lager was dan de niet behandelde kavels.
In 1967 is de proef herhaald op wat grotere schaal. De dosering was
wederom 4 liter/ha, terwijl ook een extra stikstofgift van 200 kg/ha
is toegediend.
De bespuitingen vonden plaats in groeistadium 5 tot 7.
Een vergelijking van korrelopbrengst volgt hierna.

- 2 Behandelde kavels
Kavel

Ras

G 87
G 101
F 43
F 50
F 23
T 35
R 51
R 52

Sylvia
Flevina
idem
Sylvia
idem
idem
idem
idem

Niet behandelde kavels

Opbr. kg/ha
5150
6540
7480
6280
6220
4440
5270
5210

Kavel

Ras

G
G
F
F
F
T
R
R

Sylvia
Flevina
idem
Sylvia
idem
idem
idem
idem

86
99
44
51
24
34
50
53

Opbr. kg/ha
5420
5760
6790
5470
6290
4420
5460
6550

Voor de zeer verschillende opbrengsten is geen aanwijsbare oorzaak.
Op alle kavels was wel een duidelijke verkorting van de halmleden te
constateren.
Naast bovengenoemde kavels zijn R 45, R 48 en K 51 in groeistadium
9 bespoten met CCC. Doel van deze behandeling was eventuele legering
ten gevolge van voetziekte tegen te gaan. Op deze kavels kwam echter
ook op het onbehandelde gedeelte geen legering voor.
Op R 48 vond de bespuiting plaats in samenwerking met het I.P.O. te
Wageningen.
De resultaten van deze proef, die door het I.P.O. zullen worden uitgewerkt, zijn nog niet bekend.
Over CCC spuiten in zomergranen zijn weinig ervaringen bekend.
Proeven in 1965 van het Proefstation voor Akker- en Weidebouw hebben
uitgewezen dat legering in wintertarwe als gevolg van voetziekte, door
een CCC bespuiting te beperken is.
Voetziekte is met CCC niet te bestrijden. De proeven van Wageningen op
te zware gewassen brachten in de meeste gevallen een opbrengstverhoging van 300 kg en meer per ha op.
Bij andere proeven kwamen op de onbehandelde percelen opbrengstdervingen
voor van 1000 kg/ha als gevolg van voetziekte. Hoewel bekend is dat
een legerend gewas opbrengstderving geeft, kan op het tijdstip waarop
CCC dient te worden gespoten (20 - 35 cm lengte) een eventuele legering
van het gewas nog niet worden vastgesteld. Inclusief het middel zijn
de kosten / 46.75 per ha. Wanneer de extra stikstofgift hierbij wordt
geteld (+ 40.-), dan blijkt dat voor een minimaal effect de opbrengstverhoging ca. 300 kg/ha moet zijn.
2„ Ureum spuiten
Op 8 juni 1966 is op kavel H 28, wintertarwe, als overbemesting 10 ha
bespoten met Ureum 50%. Tijdens de bespuiting was de lengte van het
gewas + 60 cm.
Het middel is moeilijk oplosbaar en moest in warm water worden opgelost, waarna dit in 2 x vliegen in een dosering van 25 kg in 60 liter
water per ha is verspoten. In de opbrengst is deze overbemesting niet
tot uitdrukking gekomen. Inclusief middel bedroegen de kosten / 4 5 . —
per ha.
3, Koolzaad zaaien
Koolzaad zaaien in sectie C was in 1966 met de zaaimachine niet mogelijk. Het land was erg nat, waardoor werd besloten dit met vliegtuig
te doen.
Vooraf zijn enkele zaaiproeven genomen op een vliegveld. Na enige
experimenten kon met een Swath-Master onder een Piper Cub een dosering
worden verkregen van ruim 10 kg/ha met een strooibreedte van ca. 18
meter. Het strooibeeld wat met behulp van kunstmestcontrolebakjes is
opgenomen gaf een acceptabele verdeling te zien.
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Op 16 augustus is op de kavels C 37 (gedeeltelijk) en C 41 t/m 49, met
uitzondering van C 43, 343 ha bruto gezaaid. Per ha is + 11 kg zaaizaad verbruikt.
De zaaicapaciteit bedroeg 50 ha/uur.
De windsterkte 2 - 4 meter per seconde uit westelijke richting. Er is
in de breedte over de kavel(s) gevlogen. Naast elkaar liggende kavels
zijn in e£n keer gezaaid, dus ook de tussenliggende sloot. De kopakkers
aan begin en einde van een zaaivlucht werden na afloop nog een keer
extra gezaaid om de fouten van eventueel te laat openzetten of te
vroeg sluiten op te heffen. Na aftrek van sloten kan worden gerekend,
dat de zaaizaadhoeveelheid ca. 10 kg/ha is geweest.
Het land was tijdens het zaaien zeer nat. Een groot gedeelte viel
tussen de ploegvoren in het water. Bij beoordeling kort na de opkomst
bleek de stand regelmatig te zijn.
Zaai- of vliegfouten kwamen niet voor. Exclusief het zaaizaad waren de
kosten / 1 5 . — per ha. Zaaien met een landmachine kostte in 1966 / 13.—
per ha.
4 . Graszaad z a a i e n
Op 25 mei 1966 i s met een P i p e r Cub van de Fa. Van Beek c a . 8 ha
Westerwolds r a a i g r a s gezaaid op h e t zanddepot B 58. De z a a i a p p a r a t u u r
bestond ook h i e r u i t een onder h e t v l i e g t u i g b e v e s t i g d e Swath-Master.
De z a a i b r e e d t e bedroeg 15 meter. Er i s gevlogen op een hoogte van
+ 10 meter.
Er was t i j d e n s h e t z a a i e n een zwakke wind u i t w e s t e l i j k e r i c h t i n g .
Bij deze proef was h e t s t r e v e n de a p p a r a t u u r zo nauwkeurig mogelijk
af t e s t e l l e n om t e komen t o t een z a a i z a a d h o e v e e l h e i d van 30 k g / h a .
Voor de a f s t e l l i n g bleek de o p p e r v l a k t e van 8 ha t e k l e i n . Het z a a i zaad, in t o t a a l 240 kg, kon in 3 v l u c h t e n worden g e z a a i d , waartussen
de j u i s t e a f s t e l l i n g moest worden g e z o c h t . Door h e t s t e l l e n van de
r e g e l k l e p werden r e s p . zaaizaadhoeveelheden verkregen van 22 - 25 en
40 k g / h a .
B i j een v i s u e l e c o n t r o l e op h e t droge en h a r d e zand van d i t depot
bleek het s t r o o i b e e l d r e g e l m a t i g t e z i j n . Daar e c h t e r k o r t na h e t
z a a i e n een hevige wind o p s t a k i s d i t e e r s t e s t r o o i b e e l d v e r s t o o r d ,
waardoor l a t e r een onregelmatige opkomst van het zaad i s g e c o n s t a t e e r d .
De kosten van d i t zaaiwerk waren, e x c l u s i e f h e t z a a i z a a d , / 37,75 per
h a . Er i s in u u r t a r i e f gevlogen.
5. R i e t z a a d z a a i e n
In verband met de rietinzaai in Zuidelijk Flevoland zijn op 7 en 15
april en op 4 november 1966 proeven gezaaid. De eerste rietinzaai in
Zuidelijk Flevoland vond ook reeds plaats op 7 april op het Eemeiland.
Op eerstgenoemde datum is het zaaien van rietzaad beproefd met een
Piper Cub van Van Beek's Luchtvaartbedrijf. Door het lage soortelijk
gewicht van het zaad en de bijmenging van rietstengeldelen is het
niet mogelijk te zaaien met de normale strooiapparatuur zoals een
Swath-Master waar o.a. slakkenkorrels mee worden gestrooid. Wel is
gebruik gemaakt van een gedeelte van deze strooiapparatuur nl. het
luchtinlaatgedeelte onder de romp van het vliegtuig. De beide "strooivleugels" die zich hiertegen bevinden waren gedemonteerd en de uitlaten hierdoor ontstaan, gedicht.
Op deze wijze kon de lucht, welke regelbaar is, naar de tank worden
geleid die zich achter de zitplaats van de pi loot bevindt. Door het
deksel van de tank te verwijderen werd het rietzaad uit de open bovenkant geblazen.

- 4 Na enige experimenten in verschillende windrichtingen is gebleken dat
de verdeling van de uitgeblazen massa goed was. Het was echter niet
mogelijk om de tank geheel leeg te zaaien. De luchtstroom blies een
gat in de rietzaadmassa.
Een eenvoudige roerinrichting zou hier waarschijnlijk de oplossing
bieden. Bij een vlieghoogte van ca. 50 meter ontstaat een zaaibreedte
van ca. 100 meter. De proef heeft laten zien dat het op deze wijze
mogelijk is om een redelijke verdeling van het rietzaad te krijgen.
Op 15 april 1966 is op verzoek van de fa. Mastboom het rietzaaien beproefd met een Piper Pawnee. Bij dit type vliegtuig bevindt de tank
zich voor de piloot. Bovenuit de tank zaaien bleek bezwaarlijk, omdat
de piloot dan geen zicht meer heeft. Door de fa. Mastboom waren in
het deksel 2 gaten gemaakt.
In deze gaten staken 2 slangen met een diameter van + 6 cm, windvangend, boven het deksel uit. De slangen liepen in de tank door tot
het punt waar de vernauwing naar de strooiapparatuur begint. In het
algemeen gaf dit t.a.v. de verdeling een wat beter resultaat dan de
eerder genoemde proef met de Piper Cub.
Nu echter bleef het rietzaad boven de uitmondingen van de slangen in
de tank hangen. Door op verschillende hoogtes in de tank slangen aan
te brengen zal worden getracht dit euvel op te lossen.
Op 4 november 1966 is op verzoek van Van Beek's Luchtvaarbedrijf wederom een proef gedemonstreerd. Thans met een speciaal voor het rietzaaien gemonteerde "luchtvanger" onder de romp van een Piper Cub. Dit
bleek een aanmerkelijke verbetering te zijn. De proeven, genomen op
het vliegveld R 22, gaven een regelmatige verdeling van het rietzaad
te zien. Ook het leegzaaien van een gedeeltelijk gevulde tank gaf geen
moeilijkheden. Na de uitzaai van 6^ kg rietzaad was de tank schoon
leeg. Deze hoeveelheid is op 4 banen van 300 meter lengte en 100 meter
breedte gezaaid, d.i. + 12 ha ofwel 0,5 kg/ha. De proeven zijn gevlogen bij zwakke wind.
De rietinzaai op 7 april 1966 op het Eemeiland is uitgevoerd met de
Piper Cub van Van Beek. De oppervlakte bedroeg ca. 25 ha. Hiervoor is
25 kg rietzaad gebruikt. Er is in uurtarief gevlogen gedurende 1$ uur.
Naar het oordeel van de Wetenschappelijke Afdeling, die opkomst van
het rietzaad naderhand heeft gecontroleerd, is de verdeling goed geweest. Exclusief zaaizaad zijn de kosten / 14,75 per ha.
6. Ureum en Kas strooien
In sectie C waar ook het koolzaad in 1966, op een enkele kavel na,
met een vliegtuig is gezaaid, is de kunstmest eveneens opgebracht met
een vliegtuig. De bodemgesteldheid was van dien aard, dat met landmachines dit werk niet uitvoerbaar was. Het strooiwerk is uitgevoerd
in de periode van 22 maart t/m 24 april.
Voor doseringcontrole is gebruik gemaakt van de bekende kunstmestcontrolebakjes die over de breedte van een vliegrun op een meter afstand van elkaar waren geplaatst.
Er is zowel met een Pawnee als met een Cub gevlogen. De laatste heeft
uitsluitend Kas gestrooid. De eerste gift bestond uit Ureum (46% N ) .
De strooibreedte voor Pawnee en Cub was resp. 18 en 15 meter. Per
vlucht tankte de Pawnee 400 kg Ureum. Hierdoor kwam de capaciteit op 2 5
ha per vlucht bij een dosering van 160 kg Ureum per ha. (73 kg N ) .
Het soortelijk gewicht van Ureum is 0,76 tegenover Kas 0,96. Na enige
vluchten kon een uurcapaciteit worden bereikt van 12.50 ha. Dit was
mede afhankelijk van de afstand van het vliegveld F 21 naar de strooiobjecten. Er is 60 ton Ureum op deze wijze gestrooid. Door de hoge
dosering is de capaciteit vanzelfsprekend laag. Voor de volgende
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giften is Kas (237o N) gebruikt. Hierbij hebben zich nogal wat moeilijkheden voorgedaan, De voornaamste hiervan is, dat ten gevolge van
de vele neerslag in de strooiperiode het vliegveld op F 21 deels
veranderde in een modderpoel.
Bij de tankplaats was dit het ergste. Doch ook bij het stijgen werd
veel hinder ondervonden van zuiging door het natte veld. Hierdoor
liep de prestatie tot minder dan de helft terug. De kavels C 48 - 49
en 47, gedeeltelijk, kregen in eenmaal vliegen nog een dosering van
150 kg Kas.
De overige kavels kregen zij het met moeite een gift van 100 kg per
keer. Uitwijking naar een ander vliegveld zou geen oplossing bieden
door de te grote afstanden.
De Pawnee en Cub kunnen onder normale omstandigheden resp. 540 en
350 kg Kas laden. Bij niet te grote afstanden kan dan bij een dosering van 100 kg per keer een uurcapaciteit worden gehaald van resp.
12 en 7 ha. Door de moeilijkheden op F 21 is het voor de vliegbedrijven
een zeer onrendabele kwestie geworden. Voor dit strooiwerk is ten
slotte een schadeloosstelling gegeven, die per gevlogen ha neerkomt
op / 2,55.
6 kavels kregen een totaal gift van 140 N, 4 kavels 120 N, waaronder
1 tarwekavel en 1 kavel 74 N (zuivere stikstof). De korrelopbrengsten
zijn te zeer ge'jrukt door andere factoren om hiervan een vergelijking
te geven; voorbeeld: C 44 - met 74 N en C 45 - met 120 N kwamen op
resp. 59 en 58% van de gemiddelde opbrengst.
De strooikosten met landmachines waren in 1967 voor het koolzaad bij
een totaal van b\ baal Kas / 1.28 per 100 kg. Dit was voor vliegtuigen / 1 5 . — bij een dosering van 100 kg per keer en / 1 0 . — bij een
dosering van 150 kg/ha per keer.

