ELEKTRISCHE WIEDTECHNOLOGIE

XPOWER IS DE
TOEKOMST VAN
ONKRUIDBESTRIJDING
• Een nieuwe alternatieve techniek voor onkruid wieden
• Elektrofysische verdelging van onkruid en invasieve planten
• Maakt gebruik van een gesloten, uniform en gericht
elektrisch circuit
• Werkt tot in de wortels: XPOWER pakt de hele plant aan, vanaf de bladeren tot de
wortels in de grond
Chemische onkruidbestrijdingsmiddelen hebben in de 20e eeuw voor grote successen
gezorgd. Ze zorgden voor lagere kosten en hogere opbrengsten. Maar er zijn nu een
aantal zeer goede redenen om een volgende grote stap vooruit te zetten met alternatieve
wiedtechnologieën voor een groot aantal toepassingsgebieden.
Zo zijn er bijvoorbeeld meerdere studies verricht naar de risico's van het gebruik van
glyfosaat.
De resultaten daarvan zijn niet eenduidig. maar de onzekerheid bij consumenten is groot.
Ook komen wetenschappers steeds meer te weten over het mechanisme van biologische
resistentie en neemt over de hele wereld de resistentie van planten tegen chemicaliën in
hoog tempo toe.
Maar wat de gevolgen van voortschrijdend toxicologisch inzicht en juridische en politieke
ontwikkelingen ook zijn: uiteindelijk zullen er niet-chemische alternatieven nodig zijn om
geoptimaliseerde toepassingen voor betrouwbare langetermijnstrategieën te kunnen
ontwikkelen.
De nieuwe XPower-methode van AGXTEND maakt gebruik van elektriciteit met een hoog
voltage en elektrofysische engineering om chemische verdelgingsmiddelen overbodig te
maken en ongewenste plantengroei effectief te bestrijden door elektrisch wieden.
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WERKINGSPRINCIPE
Hoogspanningselektriciteit wordt ter plekke opgewekt door een generator.
De elektrische stroom passeert via een applicator de planten en gaat dan de
bodem in. Het elektrisch circuit wordt gesloten met een tweede applicator.
De elektrische energie laat de planten van binnenuit verwelken, helemaal tot
in hun wortels
• Het chlorofyl wordt onmiddellijk beschadigd
• De cellen worden deels vernietigd en sterven af.
• De watertoevoer door de vaatbundels wordt onderbroken.
• De planten drogen snel uit
• De planten worden niet thermisch gedood, maar op een systemische
manier vernietigd.
De hoeveelheid energie en het specifieke ontwerp van de applicator zijn
bepalend voor het effect.
Planten met een hoog watergehalte en met relatief weinig stelen en wortels
ten opzichte van hun bladmassa, zijn gemakkelijk aan te pakken met slechts
weinig energie.
Voor zeer dichte en houtachtige grassen of zeer grote planten zijn
veel energie en speciale applicators nodig. In deze gevallen leveren
gecombineerde methodes, bijvoorbeeld met maaien, het beste resultaat op.
Planten met uitgebreide wortelstelsels of wortelstokken worden ernstig
verzwakt en zullen soms meer dan één behandeling nodig hebben
Het XPower-effect kan het best worden vergeleken met dat van glyfosaat:
het werkt direct en rechtstreeks tot in de wortels, maar zonder risico op
chemische residuen in de gewassen!
100% VRIJ VAN CHEMICALIËN. 100% MILIEUVRIENDELIJK
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VOORDELEN
VAN XPOWER
TOEPASSINGSSERVICE
Om de bewerkingsparameters zoals werksnelheid, bewerkingsduur en toegepast
elektrisch vermogen te optimaliseren, biedt AGXTEND een toepassingsservice
die u helpt bij het behalen van de beste resultaten met zo min mogelijk inspanning.

VEILIG
Dankzij het speciale ontwerp van de elektrische applicators, de beschermhoezen en een
hele reeks andere veiligheidsvoorzieningen zijn alle apparaten volkomen veilig in gebruik.

WERKT TOT IN DE
WORTELS
Afgezien van chemische verdelging, is XPower de enige onkruidbestrijdingsmethode die
de planten tot in de wortels aanpakt. Het elektrisch vermogen gaat door de wortels de
bodem in, waardoor de wortels van de planten die rechtstreeks in aanraking komen met
het applicatorsysteem worden beschadigd. Dit verkleint de hergroeicapaciteit vanuit de
wortels, zodat zowel overblijvend als eenmalig bloeiend onkruid wordt bestreden.
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HET XPOWER-EFFECT
De elektrische energie wordt gericht toegediend en vernietigt niet
alleen het water- en voedingssysteem tot in de wortels, maar ook
het chlorofyl. Doordat dit groene bladpigment geen rol meer in
het fotosyntheseproces kan spelen, is het niet langer in staat de
geabsorbeerde lichtenergie uit te stralen en vernietigt het zichzelf.
Door de elektrische stroom barsten de cellen en sijpelt het celsap in de
intercellulaire holten. De vaatbundels van de plant, de hoofdaders voor
de watertoevoer, raken onherstelbaar beschadigd.
Hierdoor kan de plant niet overleven en sterft hij binnen een seconde,
wat deze methode veel sneller maakt dan schoffelen. Bij die methode
duurt het uren voordat het onkruid op het bodemoppervlak uitdroogt
en kan het in het slechtste geval zelfs opnieuw beginnen te groeien.
Bij gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen zoals glyfosaat duurt
het op z'n minst een aantal uren voordat ze goed in de bladeren
zijn doorgedrongen en er geen risico meer bestaat dat ze worden
weggespoeld.
Hoe warmer het weer, hoe sneller de bladeren uitdrogen.
Bij temperaturen hoger dan 2 5 °C beginnen ze al na paar minuten te
verwelken en gaan de stelen doorbuigen omdat de watertoevoer stopt
en de celdruk sterk afneemt.
Bij vochtig, koel en bewolkt weer is de donker wordende groene kleur
van de vollopende intercellulaire holten na enkele minuten zichtbaar. De
vergeling kan enkele uren tot een paar dagen duren en het uiteindelijke
uitdrogen meer dan een dag.
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XPOWERTOEPASSINGEN:
• Alternatief voor uit te faseren herbiciden
• Aardappeldesiccatie
• Methode zonder grondbewerking
• Culturen van hoge waarde
• Kleine, innovatieve culturen zonder eigen herbicide-registratie
• Programma's ter beheersing van resistentie
• Programma's ter minimalisering van herbicidegebruik
• Vermijden wachttijden voor zaaien en oogsten
• Selectieve toepassing naar gelang planthoogte
• Vermijden bodemverstoring (verdamping, irrigatie, erosie, bodemleven, efficiëntie)
• Geschikt voor organische landbouw

VOORDELEN:
• Snelle methode
• Langdurige effecten vergelijkbaar met die van chemische herbiciden en veruit
superieur aan veel andere thermische en mechanische methoden.
• Geschikt voor allerlei soorten planten, zowel groot als klein
• Geringe vereisten m.b.t. de fysiologische activiteit van de plant
• Geringe afhankelijkheid dag/nacht en buitentemperatuur
• Geen specifieke resistentie te verwachten
• Geen bodemverstoring: minimale erosie, maximaal bodembehoud
• Geen chemische residuen in gewassen
• Geen bedreiging voor bodemleven
Samengevat kunnen we optimistisch zijn over de grote uitdagingen in de
hedendaagse landbouw. Want er zijn dan misschien geen chemischevervangers voor
glyfosaat, er komen wel steeds meer fysieke alternatieven voor onkruidbestrijding..
Veel van deze innovatieve technieken zijn momenteel in ontwikkeling of worden
al gebruikt in Europa. Nu is het de taak van alle betrokken partijen om samen te
werken bij het bepalen van de beste alternatieven. Alleen dan is het mogelijk de
economische risico's voor de agarische bedrijven en de bedreigingen voor de
gezondheid, het milieu en onze samenleving in het algemeen binnen de perken te
houden. XPower is één van de nieuwe oplossingen die een hoofdrol kunnen spelen bij
het werken aan een sterke, toekomstgerichte agarische sector
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VISIE
AGXTEND is een
toonaangevend platform voor
innovatieve technologieën in
de agarische sector.

MISSIE
Wij ontwikkelen en leveren
baanbrekende oplossingen
waarmee agrarische
ondernemers hun efficiëntie en
daarmee ook hun economische
succes kunnen vergroten.

agxtend.com

