
 

Demonstratie gecombineerde mechanische onkruidbestrijding in  
suikerbieten in Frankrijk : 20 en 21 mei 2015 te Tourny (Eure) 

Belang en haalbaarheid van gecombineerde mechanische onkruidbestrijding in de bietenteelt: velddemonstratie 

De combinatie van mechanische onkruidbestrijding en chemische behandelingen is één van de oplossingen die inspelen op de actuele, sociale en milieu-uitdagingen voor vermin-
dering van de gebruikte hoeveelheid herbiciden. Op 21 en 22 mei organiseert het ITB te Tourny dans l’Eure, Désherb’Avenir IV, een nationaal professioneel evenement waarop op 
3 identieke halve dagen de laatste technische innovaties van gecombineerde mechanische onkruidbestrijding voor de bietenteelt worden voorgesteld, alsook het gebruik ervan 
op andere teelten zoals koolzaad en paardenbonen. 
 
Als technisch organisator van de suikerbietenindustrie, organiseert het ITB sinds 2009, elk oneven jaar in een andere bietenstreek het evenement Désherb’Avenir. Dit evenement is bedoeld om u 
te informeren over en het belang aan te tonen van de mechanische onkruidbestrijding, alsook het geven van oplossingen bij het aanschaffen van geschikte werktuigen. Het richt zich op alle 
bietentelers alsook op de belangrijke tussenpersonen zoals landbouwadviseurs en -technici. 
 
De editie 2015 wordt georganiseerd in samenwerking met CETIOM, ARVALIS-Institut du Végétal, la Chambre d’agriculture de l’Eure, Saint Louis Sucre, en het Syndicat Betteravier de l’Eure, en 
met de steun van de Conseil Général de l’Eure en ONEMA. Deze partners bundelen hun ondervindingen en middelen ter versterking van de berichten verspreid tijdens deze dag om zo beter te 
voldoen aan de verwachtingen van de bezoekers. 
 
Désherb’Avenir IV zal plaatsvinden op 3 identieke halve dagen: woensdag 20 mei in de namiddag en donderdag 21 in de voor- en namiddag, om een maximum aantal bezoekers toe te laten. 
 
Op het programma: 
• Tussenkomsten van deskundigen inzake het belang van mechanische onkruidbestrijding en het RTK geleidingssysteem. 
• De voorstelling van de proeven uitgevoerd door het ITB met als doel het vergelijken van de doeltreffendheid van verschillende soorten werktuigen. 
• Dynamische demonstraties op bieten, koolzaad en paardenboon van een vijftiental machines van verschillende constructeurs: schoffelmachines, kloppers, frezen, rotowieder, wiedeg met 

tanden afstelbaar met veer, spuitboom die plaatselijk spuit. 
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