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Uitgangspunt
Door het nemen van preventieve maatregelen kan de opkomst van
grote hoeveelheden onkruiden voorkomen worden. Een geringere
opkomst draagt in geïntegreerde landbouw bij aan herbicidengebruik
en in biologische teelten aan risico op opbrengstverlies en aan
handwieduren.

Onderzoek
•

•
•

Aan het einde van het project wordt een basispreventieplan
opgesteld voor geselecteerde onkruidsoorten in
bouwplanverband, uitgaande van kennis over de biologie.
Gestart met het verzamelen van informatie over de levenscyclus
van zaadonkruiden.
Daarnaast zijn bestaande populatiedynamische modellen
gescreend, waarmee mogelijke preventieve scenario’s
doorgerekend kunnen worden.

Rechtsboven: Illustratie van een model waarmee de ontwikkeling van de zaadbank in de
tijd in een gewasrotatie gevolgd kan worden.
Linksonder: Een model waarmee de ruimtelijke ontwikkeling van een onkruidsoort in
relatie tot preventieve maatregelen en bestrijdingsmethoden gevolgd kan worden.

Resultaten
•
•
•
•

Literatuurstudie.
Deelname aan een internationale workshop over state of the art
populatiedynamische modellen.
Veldwaarnemingen om ontbrekende informatie over de biologie
te verzamelen.
Selectie van onkruidpopulatiedynamische modellen die een
basis kunnen vormen voor een model waarmee scenario’s
doorgerekend kunnen worden:
 Zaadverspreidingsmodel (Kempenaar, Riemens, Davies,
2005).
 Fieldweeds (Rasmussen & Holst, 2002).
 Popdyn (De Mol & Gerowitt, 2006).
 Popdyn-spatial (Maxwell, 2006).

De praktijk
•

•
Opzet van een populatiedynamisch model (Rasmussen et al., 2002)

Ondernemers zijn gevraagd naar de onkruidsoorten waar zij
problemen mee hebben en kennis over de biologie missen. Deze
soorten zijn in deze studie meegenomen.
Het Basispreventieplan wordt aangeboden aan de Koepel
Plantgezondheid, Telen met toekomst en Biometris voor nadere
toetsing in de praktijk.
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