VASTE PLANTEN

Wortelonkruiden vragen o m veel aandacht
Wortelonkruiden zijn een groeiend probleem in de teelt van vaste planten. Minder bruikbare middelen, nieuwe soorten en reizende teelten maken het probleem alleen maar groter. En dat
terwijl exportlanden steeds strengere eisen stellen. Tips voor een
brede aanpak.
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V

aste planten zijn niet alleen mooi, maar
ook een ideaal transportmiddel. Onder
meer voor kleine stukjes wortel van
allerlei wortelonkruiden. Hoe gemakkelijk is
het om tussen de wortels van Astilbe te groeien? Heel gemakkelijk. En zo komt een wortelonkruid zonder veel inspanning van het ene
perceel op het andere perceel terecht.
Intensieve controle is noodzaak. In de vaste-

plantenteelt wordt naast plantkwaliteit ook
toezicht gehouden op zaad- en wortelonkruiden. Keurmeester Leo van Leeuwen van Naktuinbouw ziet het probleem eerder toe- dan
afnemen. De oorzaken zijn helder. “In de eerste plaats zijn er vrijwel geen mogelijkheden
meer om wortelonkruiden chemisch te bestrijden. Bovendien willen steeds meer kwekers die
middelen ook niet meer inzetten, onder meer
vanwege de groeiremming die dit kan bewerkstelligen. Daarnaast gaat de vasteplantenteelt
steeds meer op reis. Waar akkerkers of kiek

lange tijd vooral in de Bloembollenstreek voorkwam, vindt je het nu ook in andere delen van
Nederland. Ten slotte zien we ook nieuwe wortelonkruiden opkomen, zoals vlasleeuwebek
(Linaria vilgaris) en Viola mandshurica.”
In 2015 maakten de Naktuinbouwkeurmeesters 92 keuringsopmerkingen over wortelonkruiden en moesten zij uiteindelijk 2,5 hectare afkeuren wegens wortelonkruiden. “Dat
is een zware maatregel. Dan mag de teler de
opbrengst niet meer aan anderen verkopen.
Alleen zelf mag hij er nog iets mee.”
Van Leeuwen benadrukt dat Naktuinbouw
alleen die partijen keurt die bestemd zijn voor
verhandeling. “In een meerjarige teelt van bijvoorbeeld pioen voor de bloementeelt keuren
wij niet. Dat doen we pas in het jaar waarin de
teler de partij gaat rooien. Maar als zo’n partij
daar zeven jaar heeft gestaan, kunnen onkruiden als heermoes, akkerdistel en akkermelkdistel zich wel flink hebben verspreid. Ook voor de
pot- en containerteelt van vaste planten kun-

nen wortelonkruiden in uitgangsmateriaal dus
verregaande gevolgen hebben.”
Naast de kwaliteitskeuring van Naktuinbouw,
kan er ook een specifieke eis zijn voor derde
landen. “Soms hanteren die een nultolerantie. Als er maar een stukje wortelonkruid in zit,
komt zo’n partij het land niet in.”

GA KIJKEN
Om de kans op afkeuring tot een minimum
te beperken, kan een teler heel wat maatregelen nemen. Dat begint al bij de keuze van het
te huren land. “Ga daar liefst twee jaar voor de
huur al eens kijken, bij voorkeur in de zomer.
Dat geeft al een goed beeld van de situatie.”
Daarna is het vooral zaak om het plantgoed
kritisch na te kijken. “Investeer in kennis op dat
gebied. Leer medewerkers waar ze op moeten
letten.”
Als het plantgoed eenmaal in de grond zit, is
het scouten essentieel. “Begin daarmee zodra
de planten boven de grond komen. Dan kun je

naast de Astilbe al een paar blaadjes zien van
bijvoorbeeld akkerkers. Ook hier is vakkennis
erg belangrijk.” Voor een aantal veel voorkomende onkruiden zie onderstaande foto’s. Als
tijdens het scouten wortelonkruiden tussen de
vaste planten staan, is het mogelijk om deze
plaatselijk te behandelen door het aanstippen
met middelen die de plant doden.

KNOLCYPERUS
Net als in de bloembollenteelt kan in de vasteplantenteelt knolcyperus voorkomen. In alle
teelten geldt een speciale verordening voor dit
onkruid. Deze is na het opheffen van het PT
ondergebracht bij het ministerie van Economische Zaken. Als een keurmeester knolcyperus
aantreft, bepaalt het ministerie van EZ welke
maatregelen de teler dient te nemen. Omdat
knolcyperus sterk doet denken aan zeebies,
kan er twijfel ontstaan bij telers. In dat geval is
het aan te bevelen de keurmeester in te schakelen.

Meer kennis
Ondernemers die voor zichzelf
of voor hun medewerkers meer
kennis willen opdoen over de
verscheidenheid aan wortelonkruiden en de ontwikkeling van
wortelonkruiden van jong tot
volwassen plant, kunnen bij Naktuinbouw terecht. In overleg
met een of meer kwekers wordt
dan gekeken hoe de kennisoverdracht het beste vorm kan worden gegeven. Meer informatie:
info@naktuinbouw.nl.
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1: Akkerdistel in een veld met iris

4: Viola mandshurica

2: Knolcyperus en kiek

5: Heermoes en akkermelkdistel in Hosta

3: Kiek in pioenroos

6: Inunla brittanica in Hemerocallis
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