Maatwerk in beheersing
wortelonkruiden
Door het Louis Bolk Instituut (LBI) wordt momenteel binnen het project ‘Maatwerk’ gewerkt aan een verdieping
van onderzoek en voorlichting. Beide kunnen zich meer
dan tot nu toe bewust worden van en zich richten op de
individuele situatie van de vragende partij en de eigen
positie daarbinnen. De speerpunt in het onderzoek ligt
op Warmonderhof in Dronten, waar in de huidige ontwikkelingsfase van het bedrijf twee hoofdvragen liggen.
Dat betreft, naast samenstelling en beheer van grasklaverbestanden, de beheersing van wortelonkruiden.
Boven: kleinere akkerdistels, na de laatste bewerking
opnieuw uitgegroeid uit worteldelen. (Foto Louis Bolk
Instituut)
Onder: grote akkerdistels die bij de laatste bewerking
gemist zijn: niet afgesneden maar opzij geduwd.

D

e beheersing van de wortelonkruiden is een vraagstuk
dat zich uitstrekt over alle akkerbouwbedrijven in Flevoland en de
Noordoostpolder. Dit vermoeden werd
bevestigd tijdens een inventariserende
ronde die ondergetekende in juli samen
met collega Ton Baars (LBI) maakte
langs 21 akkerbouwers. Alle akkerbouwers bleken veel aandacht te schenken
aan dit aspect van de bedrijfsvoering.
Een beperkt aantal van hen gaf te kennen de wortelonkruiddruk momenteel
onvoldoende te beheersen.
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Eigen mechanisatie
Wortelonkruiden kunnen erg hardnekkig zijn. Omdat ze meermalen kunnen
uitlopen vanuit ondergrondse delen
met reservestoffen, is een heel andere
benadering nodig dan bij zaadonkruiden. Een perceel dat dit jaar uiteindelijk
schoon is geworden kan volgend jaar
toch weer problemen opleveren. ‘Het
wortelonkruid ligt altijd op de loer’,
aldus akkerbouwer Leenstra in Dronten.
Enige tijd geleden heeft hij, op zoek
naar een passende mechanisatie voor
dit vraagstuk, zelf een schoffelbalk
voor volvelds bewerking gemonteerd
achter de rotorkopeg. Toen hij een keer
bij toeval een stuk wel en een stuk niet
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geschoffeld had, kon hij duidelijke verschillen waarnemen. Sindsdien wordt
deze combinatie altijd ingezet in het
voorjaar. Ook andere akkerbouwers
zoeken zelf naar passende antwoorden
in gereedschap of mechanisatie. Van
Zwol uit Ens heeft twee gereedschappen gemaakt om in het voorjaar pleksgewijs distels te bestrijden. Ten eerste
een tweetandige spitvork met lange
tand dicht bij elkaar. Hiermee kan hij
tijdens de grondbewerking pleksgewijs
wortels en wortelstokken uitgraven en
meenemen. Ten tweede een soort lange
beitel om wortels uit te steken in een
staand gewas. ‘Ik kom ervoor van mijn
trekker als ik het tegenkom. Dit gereedschap ligt in het voorjaar altijd in de
trekker.’ Een ander voorbeeld is Staal
uit Emmeloord. Hij heeft staaldraad
gelast tussen de tanden van de schudeg
en van de vastetandscultivator. ‘Lassen
kost mij geen moeite, het werkt goed en
het is veel goedkoper dan ganzevoeten
kopen.‘
Grasklaver
Op Warmonderhof is de bezetting van
wortelonkruiden dusdanig dat maatregelen ter beheersing niet gericht kunnen worden op pleksgewijs optredende
haarden, maar op perceelsniveau en

EKOLAND NR 11 - NOVEMBER 1996

WORTELONKRUID
De term ‘wortelonkruid’ wordt veel gebruikt voor
onkruid dat zich met worteldelen, wortelstokken en/of ondergrondse stengels (rhizomen)
in percelen handhaaft. In Flevoland en de
Noordoostpolder gaat het vooral om akkermelkdistel, akkerdistel en klein hoefblad. Kweek blijkt
in veel mindere mate problematisch. De gewone melkdistel en de brosse melkdistel lijken
veel op de akkermelkdistel maar deze zijn eenjarig en vermeerderen zich niet via worteldelen.

vruchtopvolging. Een belangrijke
functie wordt toegedicht aan de twee
keer twee-jarige grasklaver percelen
binnen de 11-jarige vruchtwisseling.
Daarnaast is dit jaar, vooralsnog als
eenmalige ingreep, een perceel braakgelegd tot augustus, waarna mosterd
is ingezaaid. In een perceel met een
groot aandeel rode klaver, uitsluitend
bedoeld voor maaien, is de productie
van gras, rode klaver, witte klaver en
akkerdistel in de vier snedes gevolgd.
Daar waar de rode klaver dominant
aanwezig is, blijkt de akkerdistel in de
loop van het jaar te verdwijnen. Daar
waar door omstandigheden de rode
klaver minder dominant is, blijkt de
akkerdistel minder af te nemen of zich
zelfs te handhaven. Deze bevindingen
worden bevestigd in de literatuur en in
ervaringen bij telers. Van IJzendoorn
en Middelkamp (Zeewolde) hebben
de ervaring dat een eenjarige gras/rode
klaver (najaar-inzaai) voldoende is
om distels en hoefblad terug te zetten.
Dan gaat het wel om 100% maaien.

Zodra er beweid gaat worden ligt het
volgens hen moeilijker. Dat wordt bevestigd door Dudink (Marknesse) en
Veltman (Warmonderhof, Dronten).
Vanuit beweidingsoogpunt wordt witte
klaver meegezaaid of zelfs rode klaver
achterwege gelaten. Rode klaver kan
distel veel sterker beconcurreren dan
witte omdat hij veel hoger opgroeit.
Beweiding betekent veelal een positieve
selectie voor de distels omdat die door
de koeien gemeden worden. Ook is
waargenomen dat bloten na de beweiding het er niet beter op maakt omdat er
dan vrij hoog gemaaid wordt en distels
en hoefblad dus direct met de overgebleven (rozet)bladeren verder kunnen
groeien. Wortelonkruiden die door de
koeien platgedrukt zijn worden volledig
gemist bij het bloten en groeien vrijwel
ongestoord verder. Het vraagstuk van
grasklaver-beheer in het spanningsveld
tussen beweiding en beheersing van
wortelonkruiden is één van de onderzoeksthema’s voor 1997 en 1998 op
Warmonderhof die nog samen met de
bedrijfsvoerders wordt uitgewerkt.
Gemist
Welke maatregelen ook uitgevoerd
worden, nauwkeurig werken is noodzakelijk. Iedere distel of iedere hoefbladplant die op een of andere manier
(deels) gemist wordt in de bestrijding,

Braak en bewerkingen
Een bekende manier om een vervuild
perceel schoon te krijgen is braaklegging met (veelvuldig) herhaalde bewerkingen. Vrijwel unaniem zijn de
geraadpleegde akkerbouwers over de
aard van de benodigde mechanisatie bij
volvelds uitgevoerde maatregelen: het
moet in mindere of meerdere mate snijdend zijn. Gevoelsmatig is er echter wel
enige weerstand tegen deze als drastisch
ervaren ingreep. Inzaai van een groenbemester in de nazomer kan daaraan
tegemoet komen; een daad ter verzorging van de bodem en het bodemleven
na een wat oneigenlijke behandeling.
Op Warmonderhof heeft de afweging
plaatsgevonden tussen doorgaan met
braak omdat de wortelonkruiden nog
niet ver genoeg terug waren gezet en
inzaai van een groenbemester die door
concurrentie de wortelonkruiden verder
onderdrukt. Nadat de bedrijfsleiders
voor inzaai van mosterd als groenbemester hadden gekozen, is er in overleg
met ondergetekende alsnog een strook
zwart gehouden. Zo kan met betrekkelijk geringe inspanning van boer en
onderzoeker vergelijkend onderzoek
plaatsvinden.

Tegenstelling
Bij de inventariserende ronde deze
zomer zijn uit de gesprekken ook tegengestelde ervaringen te voorschijn
gekomen. Zo heeft Ferket
ONDERZOEK
uit Biddinghuizen de inDoor het Louis Bolk Instituut wordt van 1996 tot 1998
druk dat de schijveneg in
bedrijfsbegeleidend onderzoek gedaan naar de be- het najaar, mits meerdere
heersing van wortelonkruiden in Flevoland en de
keren ingezet, de worteNoordoostpolder. In juli van dit jaar is onder ruim 20 ak- lonkruiden terugzet. Zijn
kerbouwers een inventarisatie uitgevoerd van de diverse collega Timmermans is
manieren om de wortelonkruiden te beheersen. Vragen
daarvan niet overtuigd

en spreekt zelfs van het risico van
vermeerdering door het verslepen van
worteldelen. Om licht te werpen op
deze verschillende opvattingen zijn nog
dit najaar drie proefstroken uitgezet
bij Ferket. De eerste variant is dat wat
normaal gedaan wordt, dus twee of
drie keer met de schijveneg met tussenpozen van enkele weken. De tweede
variant betreft een herhaling van de
bewerking direct na een dag. De derde
variant betreft evenzeer een intensivering van de bewerking, maar nu in
de zelfde werkgang door de schijven
schuiner af te stellen met het doel een
groter deel van grondoppervlakte te
beroeren. Tijdens de uitvoering bleek
dat laatste echter niet te werken: de
schijven gingen niet meer voldoende de
grond in. Deze variant is dus onmiddellijk vervallen.
Iedere akkerbouwer hanteert een aantal
elkaar aanvullende maatregelen. Deze
zijn deels vergelijkbaar, maar deels
ook verschillend tussen de bedrijven.
Ondergetekende zal de komende twee
jaar verder werken aan dit thema, waarbij de geconstateerde overeenkomsten
en verschillen expliciet gemaakt en onderling besproken kunnen worden. Er
is nog ruimte voor deelname van praktijkbedrijven in dit proces. Hierdoor
wordt meer inzicht verkregen in de
beheersingsaspecten van wortelonkruiden, zowel in algemene zin als in de
bedrijfsspeciﬁeke invulling daarvan.

die daaruit voortvloeien zullen in de komende twee jaar
in experimenten op praktijkbedrijven onderzocht worden.

krijgt kans de reservestoffen in de wortels weer aan te
vullen en het volgende seizoen sterk vermeerderd terug
te keren. Een behandeling is dus pas succesvol als (vrijwel) alle planten gedurende het grootste deel van seizoen
in hun groei belemmerd zijn. Op vele manieren kan dat
fout gaan. Zo was een zaaifout (net niet aangesloten
grasklaverbanen) op het bedrijf van Van IJzendoorn de
directe oorzaak van een strook distel en hoefblad. Een
niet volledig overlappende bewerking met de triltandcultivator met ganzevoeten omdat een van de tanden iets
verbogen is, kan distels laten overleven die vervolgens
krachtig verdergroeien (zie foto). Distels in de perceelsgrenzen kunnen bij de bewerking van beide percelen
gemist worden en vervolgens vanaf de rand opnieuw de
percelen koloniseren.
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Ir. Geert Jan van der Burgt
Louis Bolk Instituut, Driebergen

Perceel met akkerdistel.
(Foto Louis Bolk Instituut)

23

