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De druk uit de maatschappij om te telen met niet meer chemie 
dan echt nodig, stimuleert de ontwikkeling van nieuwe technie-
ken bij onkruidbestrijding. Voor een groot deel is het onkruidpro-
bleem technisch en mechanisch op te lossen.

Schoffelen is één van de oudste soorten landbewerking. Eerst 
met de hand, later met machines. Dat betekende een grote voor-
uitgang, vooral wat betreft capaciteit. Met de komst van nauw-
keurige zaai- en plantmachines nam ook de haalbare kwaliteit 
toe, althans tussen de rijen. Maar de schoffelmachine hield één 
groot nadeel: onkruid verwijderen ín de rij is niet mogelijk. Voor 
telers die chemisch niet willen of kunnen bestrijden is dat een 
gemis. Een ronde met de hak blijft dan noodzakelijk.

Elektronica en slimme software maakt het sinds enkele jaren 
echter mogelijk om ook tussen de planten te schoffelen. De toe-
passing van visionsystemen voor het onderscheid tussen cul-
tuurplanten en onkruid is algemeen, verschillend is de manier 
waarop die verkeerde planten worden opgeruimd. In deze white-
paper leest u alles over mechanische onkruidbestrijding; de ver-
krijgbare machines en technieken van schoffelen tussen de rijen.

Foto: Garford Robocrop
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Torsiewieder
De torsiewieder werkt met twee verentanden aan beide kanten van 
de gewasrij. Door een goede afstelling van de tanden wordt klein on-
kruid ontworteld. Als het gewas stevig genoeg is, kunnen de tanden 
zelfs overlappend afgesteld worden. Door de weerstand van de grond 
en het gewas zullen de tanden voldoende wijken, vooral bij de gewas-
plant. In de praktijk worden ze regelmatig ingezet.

Het is nog steeds de goedkoopste oplossing om onkruid in de gewas-
rij mechanisch aan te pakken. Er zijn veerdikten van zeven en negen 
millimeter. De keuze is afhankelijk van de grondsoort en het gewas. 
Meestal zal negen millimeter het beste voldoen. Als de grond iets har-
der wordt, geeft een kleinere diameter vaak onvoldoende resultaat.

Vingerwieder
De vingerwieder bestaat uit een wiel met daaraan verende vingers. 
Ze zijn er in verschillende diameters, van circa 25 centimeter voor 
een nauwe rijenafstand tot één meter voor gebruik in de boomteelt. 
De meeste vingerwieders zijn van kunststof, beschikbaar in verschil-
lende hardheden. De zachte vingerwieders zijn geschikt voor kwets-
bare gewassen en voor lichtere grond, de wat hardere voor zwaar-
dere grond en stevigere gewassen. De hardheid is sterk bepalend 
voor het resultaat. Vingerwieders zijn bij veel gewassen in te zetten, 
zelfs bij winterpeen op de top van de rug. Het effect is vaak beter en 
de gewasschade minder dan verwacht.

Foto: Torsiewieder Foto: Vingerwieder

Lees meer

http://www.gfactueel.nl/Vollegrond/Achtergrond/2014/5/Beweging-in-mechanische-onkruidbestrijding-1595485W/
http://youtu.be/gXb2Nn_p6KA
http://youtu.be/tNehXiE9dA0
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Steketee B-four Agro
Achter op de machine staat links en rechts van iedere rij een mesje. 
Beide mesjes draaien op commando net onder het grondoppervlak 
de gewasrij in, als een schaar, maar dan met het snijvlak aan de bui-
tenkant. De onkruiden in de rij worden zo vakkundig van hun wortels 
gescheiden. Eigenlijk is het dus een gewone automatische schoffel 
met een automatische sideshift, met daarachter de messen.

De messen worden aangestuurd via een camera op de machine. Per 
twee rijen is er een camera die de afstand van de planten in deze rijen 
meet. Een loopwiel registreert de rijsnelheid, zodat precies duidelijk 
is wanneer de messen naar binnen moeten slaan. Ze krijgen precies 
door waar de planten staan en waartussen de messen moeten draai-
en. De snelheid van de messen is bepaald geen beperkende factor 
bij de snelheid van het schoffelen, ze kunnen vier keer per seconde 
open en dicht.

Steketee noemt een basisprijs voor deze twee meter brede machine 
– met een werkbreedte van 1.80 meter – van 65.000 euro.

Steketee IC
De Steketee IC werkt met perslucht voor de cameragestuurde mes-
sen, bij een werksnelheid van 3,5 kilometer per uur. De machine-
informatie en de instellingsmogelijkheden via het beeldscherm in de 
trekker (touchscreen) kunnen via wifi worden doorgegeven aan een 
smartphone of tabletcomputer, om bijvoorbeeld achter de schoffel lo-
pend de instellingen te finetunen. Een gsm-module op het werktuig 
maakt serviceverlening op afstand mogelijk. De IC komt voor een 
werkbreedte van 1,50 meter (drie rijen) op 65.000 euro en voor drie 
meter (6 × 0,5 meter) op 74.000 euro.

Culticlean
De Culticlean van Struik in Wieringerwerf verhit de toplaag van de 
grond tot tachtig graden, waardoor schimmels en onkruid het loodje 
leggen. PPO in Lelystad stelde in onderzoek een onkruiddoding tot 
87 procent vast. De toplaag van de grond wordt over enkele centi-
meters losgedraaid en over een lpg-gevoed branderbed geleid. Een 
diepteregeling houdt de freesdiepte gelijk. In Frankrijk draaien enkele 
Culticleans in bladgewassen en in radijs. Voor 180 centimeter werk-
breedte is vijftig kilo lpg per uur nodig. De capaciteit is acht uur per 
hectare.

Richtprijs: 60.000 euro. Ook 145 en 150 centimeter werkbreedte ver-
krijgbaar.

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Foto: Steketee IC

http://www.gfactueel.nl/Vollegrond/Achtergrond/2014/2/Biovak-met-nadruk-op-onkruid-in-rij-1595364W/
http://www.gfactueel.nl/Vollegrond/Achtergrond/2014/2/Biovak-met-nadruk-op-onkruid-in-rij-1595364W/
http://www.gfactueel.nl/Vollegrond/Achtergrond/2014/5/Geen-naloop-meer-met-automatische-schoffelmachine-1595400W/
http://youtu.be/m93xkNG7ATs
http://youtu.be/FQUmNyyyiss
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Lees meer

Lees meer

Weedfix
De Weedfix werkt in de rijen en met twee tegen elkaar in draaiende 
rotors per rij. De verstelbare pennen op iedere rotor staan stekend ge-
monteerd, waardoor de grond losgemaakt en omhoog gewerkt wordt. 
Onkruid tot maximaal zo’n vijf centimeter lang wordt daarbij ook om-
hoog gedraaid en weer bedekt door de los gewerkte grond. Tegelijk 
wordt in de rij aangeaard. De mate waarin dit gebeurt is afhankelijk 
van de afstelling van de ketsplaten tussen de rotors en elke gewasrij. 
Naarmate de platen hoger hangen, kan er meer grond onderdoor. 
Dat geeft een dubbel effect: het onkruid tussen de planten wordt on-
dergedekt, en de spruitenplanten komen wat steviger te staan. Dat is 
prettig als de planten wat slap op hun poot staan, met het gevaar dat 
ze inzakken en groeien in de vorm van wandelstokken.

Het van oorsprong Australische Weedfix rotorsysteem is in de loop 
van de jaren doorontwikkeld door Struik in Wieringerwerf, tot de 
‘Struikweedfix’. Een vierrijer op 75 centimeter tussen de rijen heeft 
acht rotors in twee paralellogrammen, voor front- en achteraanbouw. 
De aandrijving is hydraulisch, de prijs is 12.680 euro. Een mechani-
sche aandrijving kost 2680 euro extra.

Garford
De Garford (importeur is KA Havelaar & Zn. in Moerkapelle) werkt 
met roterende hakmessen. Aangestuurd door een optische camera 
draaien die in een spiraalvormige beweging afwisselend in de gewas-
rij en buiten de rij om de cultuurplanten te ontwijken. Herkenning van 
planten gebeurt op basis van groenconcentratie. Zelfs als de planten 
elkaar raken is schoffelen nog mogelijk, maar het onkruid mag niet 
groter zijn dan het gewas.

De camera van Garford bekijkt het gewas voor de schoffel in een vlak 
van twee vierkante meter en onderscheidt meerdere gewasrijen. In 

de praktijk blijkt dat lichtinval en schaduw geen grote belemmeringen 
vormen, en je kunt met kunstlicht werken. Monteer je een infrarood-
lens, dan rijd je in het donker gewoon door.

Overdracht van het videosignaal naar de computer gaat via firewire. 
Er is een snelle verbinding nodig om de machine adequaat aan te 
sturen. Op dit moment is de rekencapaciteit van de computer be-
perkt tot drie planten per seconde per rij. Bij een werkbreedte van drie 
meter en een plantafstand van twintig centimeter doet de machine 
bijna tweeënhalf uur over een hectare. Is meer capaciteit nodig, dan 
is de machine uit te breiden tot maximaal achttien rijen of twaalf meter 
breedte. 

De richtprijs van een vierrijer: 70.000 euro.

Foto: Weedfix

http://www.gfactueel.nl/Vollegrond/Achtergrond/2014/6/StruikWeedfix-fikst-onkruidprobleem-in-een-keer-1595471W/
http://www.gfactueel.nl/Vollegrond/Achtergrond/2014/2/Biovak-met-nadruk-op-onkruid-in-rij-1595364W/
http://www.gfactueel.nl/Vollegrond/Foto--Video/2013/5/Garford-schoffel-pakt-onkruid-in-de-rij-1269348W/
http://www.gfactueel.nl/Vollegrond/Foto--Video/2014/6/Weedfix-Ik-wil-hem-niet-meer-kwijt-1549741W/
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Lees meer

CombCut
De Zweedse CombCut maait selectief onkruid tussen gras of graan 
weg. De machine heeft een kam met vingers, waar het gewas tus-
sendoor gaat. Elke vinger heeft aan één kant een mesje. De andere 
kant dient als tegenmes, maar snijdt niet. Het cultuurgewas buigt tus-
sen de vingers en onder het mesje door. Het onkruid staat rechter en 
wordt door het mesje afgesneden. Een ronddraaiende haspel met 
vier armen met borstels draait boven de kam. Hij heeft twee taken. 
Ten eerste het gewas door de kam drukken, en ten tweede het afge-
maaide product wegvegen. De haspel wordt hydraulisch aangedre-
ven en de snelheid is niet kritisch ten opzichte van de rijsnelheid.

Prijs: 16.500 euro, 20.800 euro

Remoweed
Ferrari ontwikkelde vorig jaar de Remoweed. Deze Italiaanse ma-
chine heeft hydraulische aandrijving van de schoffelmessen. Het vi-
sionsysteem van Remoweed heeft infrarooddetectie. Voor een goe-
de werking van de Remoweed in lichtgekleurde gewassen op lichte 
grond zijn lichtarme omstandigheden vereist. Dat kan het beste met 
een de machine volledig afdekkende zonwering. Een sideshift geeft 
de mogelijkheid voor maximaal 10 centimeter correctie naar links en 
naar rechts. Opvallend is verder de royale maatvoering van de paral-
lellogrammen voor de schoffelelementen. De afstand tussen de rijen 
is verstelbaar van 28 tot 50 centimeter. 

Richtprijs drierijer: 50.000 euro.  
Richtprijs vierrijer: 58.000 euro.

Foto: Remoweed

http://www.gfactueel.nl/Vollegrond/Achtergrond/2014/7/Folielegger-maakt-messcherpe--bedranden-1595505W/
http://youtu.be/8ygMV_xHRK0
http://youtu.be/O-7NtR9XOs4
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Rod Weeder
De Rod Weeder is waarschijnlijk het eenvoudigste en goedkoopste 
apparaat ter wereld voor het machinaal opruimen van hardnekkige 
wortelonkruiden als kweek, hoefblad, melkdistel en dergelijke. Het 
apparaat bestaat uit een zeshoekige stang die wordt voortgetrok-
ken aan een cultivator of ander bodem bewerkend werktuig. De as is 
voorzien van een aantal lagerblokken met stalen slofjes, en beweegt 
enkele centimeters onder het maaiveld. Daarbij gaat de as draaien 
(tegen de rijrichting in). Daardoor wordt de grond even opgelicht, en 
worden de onkruidwortels omhoog gewerkt en boven op de grond 
gelegd. De Rod Weeder wordt in Canada en de VS veelvuldig toege-
past. Naast de inzet bij de stoppelbewerking kan de Rod Weeder ook 
in het voorjaar bij de zaaibedbereiding ingezet worden.

Folielegger van de Jongh Machines
De folielegger van de Jongh Machines heeft tachtig centimeter grote 
schijven, waarmee de folieranden loodrecht in de grond worden ge-
bracht. Het resultaat is dat de folie snaarstrak en vast ligt, scherp be-
grensd aan de randen en zonder grond op de folie, zo was te zien op 
een demonstratie in Prinsenbeek. De machine legde de folie op voor-
af aangelegde bedden. Met geschikte apparatuur zal de chemische 
onkruidbestrijding in de paden geen probleem geven. De mogelijkhe-
den voor mechanische onkruidbestrijding is nog zoeken. De minimale 
bedbreedte is zestig centimeter. Het apparaat is ook te gebruiken op 
hogere (aardbei)ruggen, voor het leggen van antiworteldoek en om 
tunnelfolie over koepels aan te brengen en de folie windvast te ‘ver-
ankeren’. 

Richtprijs: 6.500 euro.

Lees meer

Lees meer

Foto: Rod Weeder

Foto: Folielegger

http://www.gfactueel.nl/Vollegrond/Achtergrond/2010/6/Machines-jagen-op-wortelonkruid-en-vuil-in-de-rij-1595456W/
http://www.gfactueel.nl/Vollegrond/Achtergrond/2014/7/Folielegger-maakt-messcherpe--bedranden-1595505W/
http://www.gfactueel.nl/Vollegrond/Foto--Video/2010/6/Onkruid-te-lijf-GFA136134W/
http://www.gfactueel.nl/Vollegrond/Foto--Video/2014/7/Folielegger-en-schoffelmachine-in-volle-actie-1564132W/
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Robovator
Robovator van de Deense fabrikant Poulsen maakt gebruik van opti-
sche camera’s. Met een erboven hangende camera wordt per planten-
rij bekeken waar de cultuurplanten en het onkruid staan. Dat ‘kijken’ 
gaat in rood en in infrarood om planten en ongerechtigheden als ste-
nen en dergelijke te kunnen onderscheiden. Tegelijk wordt de grootte 
van de planten bepaald. Grote planten worden geïnterpreteerd als 
cultuurgewas waar de schoffelmessen omheen moeten. Kleine plan-
ten worden gezien als onkruid, dat verwijderd moet worden.

Het schoffelen gaat met twee armen per rij, waaraan schoffelmesjes 
zijn gemonteerd. Tussen twee cultuurplanten bewegen de mesjes zij-
delings naar elkaar toe. Bij een cultuurplant gaan de armen uit elkaar, 
en bewegen de messen langs de plant. De minimale afstand tussen 
de planten in de rij is zo’n acht centimeter. De aansturing van de mes-
sen gaat hydraulisch met een snel werkend, beproefd plunjersysteem 
als in een diesel-brandstofpomp. De schoffelelementen zitten op een 
hoofdframe dat ook fungeert als sideshift. Wijkt de koers van de trek-
ker iets af, dan corrigeert de schoffel dat, zodat de elementen op 
koers blijven. 

De Robovator haalt volgens fabrikant Poulsen zes kilometer per uur 
bij kool, selderij en ui. Bij bladgewassen drie tot vier kilometer per uur.

Vakmanschap
Ondanks de vele mogelijkheden van mechanische onkruidbestrij-
ding blijft ook hier de kunst (vakmanschap) dit op een goede ma-
nier te doen: zo ondiep mogelijk en nooit dieper dan de eerste keer. 
Nieuwe kieming van onkruid moet voorkomen worden. Begin ook op 
tijd, voordat het gewas te groot is, om te veel beschadiging van wor-
tels te voorkomen. Kies het liefst zo breed mogelijke schoffels; elke 
centimeter dichter bij de gewasrij betekent daarna minder wiedwerk.

Lees meer

http://www.gfactueel.nl/Vollegrond/Achtergrond/2010/6/Machines-jagen-op-wortelonkruid-en-vuil-in-de-rij-1595456W/
http://www.gfactueel.nl/Vollegrond/Achtergrond/2013/2/Tegen-onkruid-tussen-de-rijen-Robovator-1167485W/

