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De luie hond

Naar aanleiding van een artikel in Oogst bestelde het Louis Bolk voorjaar 2001 vijf apparaten waarmee
o.a. ridderzuring effectief en ergonomisch te lijf kon worden gegaan: de “lazy dock”. Door gebruikers en
geïnteresseerden kreeg dit apparaat, vrij vertaald, de naam “luie hond”. Dit is niet helemaal correct. Het
engelse “dog”, inderdaad, hond, wordt verward met “dock(s)” wat ridderzuring betekent. Het was natuurlijk
al vreemd dat luie honden iets van doen hadden met ridderzuringbestrijding, maar genoeg gebeuzeld.
Het apparaat
De lazy dock wordt gefabriceerd door een bedrijf in York, Engeland Het bestaat uit een lichtmetalen frame
waarop verschillende gietijzeren opzetstukken geschroefd kunnen worden. Voor de bestrijding van
ridderzuring wordt een drietandige vork gebruikt, voor akkerdistel een ganzenvoet Het frame is dusdanig
gevormd dat het opzetstuk gemakkelijk in de grond te steken is waarna m.b.v. het hefboomeffect een plant
gemakkelijk kan worden verwijderd.
Ervaringen met de lazy dock
Aanvankelijk kregen de medewerkers van het Bolk die iets met gras/klaver te maken hadden een apparaat
ter beschikking voor demonstratie doeleinden. Het eerste jaar werd het apparaat relatief weinig ingezet.
Vanaf het voorjaar van 2001 is hier geleidelijk aan verandering in gekomen. De vijf demomodellen hebben
op menigeen bedrijf een proefrondje gemaakt door met ridderzuring of akkerdistel geïnfiltreerde percelen.
Hierna volgen de belangrijkste ervaringen:
•
•
•
•

•
•
•

Voor iedere grondsoort bestaat een optimale periode waarin de lazy dock het effectiefst kan
worden gebruikt. Voorjaar en herfst lijken de aangewezen perioden. In het algemeen geldt dat de
grond enigszins zacht moet zijn, niet te hard en niet te nat.
Van zandgrond komen enthousiaste geluiden. Daarentegen wordt het apparaat op zwaardere
(klei)gronden te licht bevonden. Er treden snel verbuigingen op en zelfs de tanden van de
drietandige vork kunnen breken.
Onder optimale omstandigheden laat de lazy dock weinig sporen na: geen grote gaten in de zode.
Een aantal ervaringen geeft aan dat het uitsteken van forse volwassen planten soms moeilijk is.
Niet alle hoofdwortels kunnen naar behoren uitgestoken worden. In het geval van ridderzuring is
het belangrijk dat van de hoofdwortels minimaal 10 cm uitgestoken wordt om hergroei te
voorkomen. Het lijkt raadzamer de lazy dock in te zetten op kleinere en middelgrote planten en
voor de grote jongens een spade te gebruiken.
Werken met de lazy dock blijft handwerk; veehouders die geen traditie van ridderzuring hebben
kunnen de werking van het apparaat dan wel waarderen, de benodigde uren maken blijft een
probleem.
Sommige veehouders vielen, na de lazy dock even uitgeprobeerd te hebben, terug op het
gereedschap waarmee ze tot dan ridderzuring uit staken. Even volhouden wordt aangeraden, zeker
omdat de optimale bodemomstandigheden zich beperkt voor doen.
In een aantal gevallen zijn lazy docks door veehouders per paar aangeschaft: gezellig met de
vrouw of de buurman er tegen aan!

Info
Er zijn de afgelopen maanden ongeveer 15 lazy docks verkocht. Ze worden vanaf heden niet meer ter
uitproberen uitgeleend. Er zijn nog een beperkt aantal lazy docks te koop bij het Louis Bolk Instituut
(kosten Euro 111,- per set van 1 frame plus drietandige vork, ganzenvoet sleutel voor opzetstukken en
handleiding/instructies). Info:
Jan-Paul Wagenaar, j.wagenaar@louisbolk.nl, 0343-523860 of 06 -10890375
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