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Efficient middel in de strijd
tegen wortelonkruiden
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Vorig jaar demonstreerde Inagro de Rod weeder in primeur in Vlaanderen tijdens de
open velddag van het Proefbedrijf Biologische Landbouw. De eenvoud van de
machine en het principe maakten indruk. Nederlands onderzoek bij de Plant
Sciences Group, onderdeel van Wageningen University and Research Centre (WUR)
bevestigt de goede efficiëntie. – Lieven Delanote, Inagro & Marleen Riemens, WUR
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Wortelonkruiden overleven door middel
van ondergrondse wortelstokken, denk
aan de akkerdistel, of door ondergrondse
stengels zoals bij kweek. Eén enkele
distelplant loopt in één jaar gemakkelijk
uit tot een haard van enkele vierkante
meter. Uit een klein stukje wortel kan
bovendien vlot een nieuwe plant groeien.
Daardoor leiden bodembewerkingen tot
nog meer verspreiding. Wortelonkruiden
vergen daarom een specifieke aanpak die
bovendien verschilt van soort tot soort.

Klassieke bestrijding
Chemische bestrijding kan ofwel met een
totaalherbicide voor of na de teelt, of met
een selectief middel tijdens de teelt. Een
aantal chemische middelen staat onder
druk en kan niet langer gebruikt worden.
Chemische bestrijding van wortelonkrui-

den levert ook niet steeds het gewenste
resultaat. De onkruiden worden bovengronds onderdrukt, maar weten zich
ondergronds in stand te houden of zelfs te
vermeerderen.
In de biologische teelt kan men zich enkel
beroepen op mechanische strategieën.
Deze zijn veelal gebaseerd op uitputting of
uitdroging van de ondergrondse wortelstokken. Het beste resultaat wordt gehaald
in het voorjaar bij droog en/of schraal
weer. De kiemende wortelstokken komen
verzwakt uit de winter. Een stoppelbewerking is een alternatief dat efficiënt is voor
distels. Verschillende technieken zijn
beschikbaar. In essentie streven ze er alle
naar om de bodem volvelds te snijden,
zodat alle wortelstokken doorgesneden
worden. Indien de bewerking niet vollevelds gebeurt (bijvoorbeeld met een
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klassieke cultivator), groeit een aanzienlijk
deel van de wortelonkruiden ongestoord
door. Voor een goed resultaat moet deze
bewerking herhaald worden. Schoffelen
tijdens de teelt en sterk onderdrukkende
gewassen als luzerne en grasklaver
dragen eveneens bij tot een onderdrukking
van hardnekkige wortelonkruiden.

Rod weeder, eenvoudig principe
De Rod weeder is een variant op deze
bodembewerking. De ‘machine’ is eigenlijk
niets anders dan een as met 6 kanten die
met kettingen achter een cultivator hangt.
De ketting zit met een grondbestendige
lager aan de as vast. Rod betekent ‘staaf’.
Deze staaf legt plantenresten bovenop de
grond en is effectief bij de bestrijding van
wortelonkruiden. De machine werd 3 jaar
geleden in Nederland geïntroduceerd en
mechanisatie | biologisch • 23
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Onderzoeksresultaten in Nederland
Onderzoekers van de Plant Sciences
group van Wageningen Ur hebben de
effectiviteit van de Rod weeder vergeleken
met die van 3 chemische methoden, 2
mechanische methoden en biologische
grondontsmetting. De vergelijking werd
gemaakt op 2 percelen, waarvan één met
kleigrond en een met zandgrond. In deze
proefvelden werden in het vroege
voorjaar van 2009 de wortelstokken en
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weeder ook minder gemakkelijk plantenresten blijven hangen, die de werking
belemmeren. Machines met brede
messen zijn daar gevoelig voor. ondertussen wordt ook geëxperimenteerd met
aangedreven varianten. Vooral in droge
zandgronden, waar de bodem minder
weerstand heeft, zou de aangedreven
versie een betere werking geven.
Een cultivator is op veel bedrijven
beschikbaar en wordt courant gebruikt in
het voorjaar of in de stoppel. De rod
weeder vergt slechts een kleine investering en wat knutselwerk, en ligt bijgevolg
voor iedereen binnen handbereik. Enige
alertheid is evenwel geboden. Bij Inagro
liepen we vorig najaar tegen een zeer
praktische beperking aan. Door het breken
van een veiligheidsbout van de cultivator
sloeg een tand tegen de as waardoor deze
plooide. Dit vergt dus een compromis
tussen voldoende beveiliging van de
cultivator of van de as. Dit jaar voorzien we
de breekbouten toch een maatje zwaarder.

na toepassing gerealiseerd van meer dan
86%. Voor een viertal soorten was het
slagingspercentage zelfs meer dan 90%.
De rod weeder werd gemiddeld 5 keer per
seizoen (april-september) ingezet. Uit het
onderzoek kwam ook duidelijk naar voren
dat voor de ene onkruidsoort chemische
bestrijding beter werkt, voor andere de
rod weeder. Zo werkt bij (zand- en
kleionderzoek gecombineerd) akkerkers,
haagwinde, heermoes, veenwortel,
ridderzuring en kweek de Rod weeder
beter dan chemische bestrijding. Bij
hoefblad (alleen op klei) en akkermunt
(alleen op zand) werkt chemische
bestrijding aanzienlijk beter dan de Rod
weeder. Bij akkerdistel en akkermelkdistel
is de Rod weeder net zo effectief als
chemische bestrijding.
Ook de schoffelbewerkingen en het
inwerken van gras en afdekking met
plastiek brengen het aantal onkruiden
sterk terug. Qua effectiviteit zat de
wortelsnijmachine tussen het schoffelen
en de rod weeder in. Het bestrijdingspercentage van de wortelsnijmachine is
veel afhankelijker van het soort onkruid.
Bij kweek werkt deze manier van onkruidbestrijding totaal niet omdat de wortelmassa bij dit onkruidgras bovenin zit.
Alleen bij onkruidsoorten die sterk
verticaal wortelen, heeft de snijmachine
resultaat. Bij de wortelsnijmachine is het
moment waarop je de grond bewerkt erg
belangrijk. Bewerk je te laat, dan is het
effect van deze snijmachine veel minder
goed. n

er

De rod weeder vergt slechts
een kleine investering en wat
knutselwerk, en ligt voor
iedereen binnen handbereik.

stengels van 11 meerjarige onkruidsoorten ingegraven: akkermelkdistel, akkerdistel, akkerkers, kweek, moerasandoorn,
heermoes, veenwortel, akkermunt,
ridderzuring, hoefblad en haagwinde. De
planten kregen een heel jaar om zich te
ontwikkelen en uit te groeien tot stroken
met een breedte van 2 m. in 2010 werd
gestart met de bestrijding. Daarbij werd de
frequentie aangepast in functie van de
betreffende techniek: 3 tot 4 cm diep
schoffelen (9 bewerkingen in 2010),
wortelsnijden (snijden met een diep mes
>15 cm, 7 bewerkingen in 2010), rod
weeder (5 bewerkingen in 2010), 3
verschillende chemische varianten (2 à 3
behandelingen in 2010), biologische
grondontsmetting (15 ton gras/ha afgedekt
met plastic) en afdekken met plastic. De
eerste chemische variant bestond uit
middelen die het beste bij dat onkruid
passen; de tweede variant uit een
combinatie van MCPA met een veresterde
koolzaadolie. De derde variant bestond uit
een combinatie van roundUp en een, in
Nederland erkende, op polyglycerol
gebaseerde hulpstof die de opname van
het herbicide bevordert. De laatste
combinatie gaf bij de meeste wortelkruiden het beste resultaat. De proef werd
uitgevoerd zonder gewas.
De effectiviteit in zowel het toepassingsjaar (korte termijn) als ook in het jaar na
toepassing (lange termijn) werd voor elke
methode bepaald. Op lange termijn bleek
de (niet-aangedreven) rod weeder een
zeer grote effectiviteit te hebben op de
onkruiden. De verschillende behandelingen met de Rod weeder konden de meeste
soorten niet alleen sterk terugdringen in
het jaar van toepassing, maar ook was de
hoeveelheid in het daaropvolgende jaar
sterk gereduceerd. Bij op 3 na alle soorten
werden bestrijdingspercentages in het jaar
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wordt al langer gebruikt in de Verenigde
staten en in Canada.
Het principe is vrij eenvoudig. De zeskantige staaf wordt in de grond getrokken
door de cultivator en werkt ongeveer 5 cm
diep in de grond. Door de voorwaartse
beweging gaat de staaf draaien. Hierdoor
werkt de staaf zich in de grond en worden
planten- en wortelresten naar boven
gewerkt. Plantenresten die bovengronds
liggen, zullen sneller opdrogen en/of
minder snel hergroeien. Doordat de staaf
over de volle breedte van de cultivator
hangt, is de werking over de volledige
breedte van het veld verzekerd. De
draaiende beweging maakt dat bij de Rod

Wil je de Rod weeder aan het werk zien?
Surf dan naar www.youtube.com/
watch?v=ku-gr1su-V4.

DEMONSTRATIE VAN
ROD WEEDER
TIJDENS OPEN VELD
DAG

de open velddag op he
t Proefbedrijf
biologische landbouw
is een vaste
en jaarlijkse afspraak
voor biologische akkerbouwers en
groentetelers, voor boeren me
t interesse
voor bio en alle betrokke
n stakeholders. inagro nodigt je uit
op
woensdag 20 juni om 17.
30 uur in de
Gabriëlstraat 11 in ru
mbeke-beitem. tijdens een rondg
ang door het

veld maak je kennis me
t
de diverse veldproeven
en
de bedrijfsvoering op he
t
proefbedrijf en leer je
nieuwe
technieken voor mecha
nische
onkruidbestrijding ken
nen. ook de
rod weeder zal je aan
het werk
kunnen zien. meer inform
atie krijg
je via tel. 051 27 32 50.
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