8 >> wetenschap

DUIZENDKNOOP DOET HET MET BRUIDSLUIER

De Japanse Duizendknoop, die
woekert in bermen en langs sloten,
is vrouwelijk. De plant verspreidt
zich vegetatief via wortelstokken en
stengeldelen. Groot was dan ook de
verbazing toen twee zomers terug
plotseling diverse planten werden
gevonden met zaad. Hoe kan dat?
In opdracht van de voedsel- en warenautoriteit NVWA zochten onderzoekers van WUR en de stichting
Probos dit uit.
Het zaad bleek niet alleen kiemkrachtig. In de kas groeiden uit alle
zaden volwaardige planten, zegt onderzoeker Chris van Dijk (Wageningen Plant Research). ‘Maar het blad
was wel afwijkend van vorm. Langwerpiger en ook roder.’ Verder onderzoek wees uit dat het om een
kruising ging van de Japanse Duizendknoop met de Chinese
Bruidsluier, een hybride die bekend
is als Fallopia x conollyana.
Dat is in principe slecht nieuws.
Vermeerdering door zaadzetting is
een extra mogelijkheid voor de

plaagplant om zijn opmars in
Noordwest Europa voort te zetten.
Maar dat blijkt vooralsnog mee te
vallen. ‘Het goede nieuws is namelijk dat we ze buiten de kas nog niet

‘Het goede nieuws is
dat we deze buiten de
kas nog niet hebben
gevonden’
hebben gevonden. Er is kennelijk
iets waardoor de zaden in het wild
niet tot ontwikkeling komen. De hybride is minder vitaal en veel minder concurrentiekrachtig dan de Japanse Duizendknoop.’
VERBIEDEN
‘Maar dat wil niet zeggen dat het
niet kan’, voegt Van Dijk er aan toe.
Bevruchting door andere soorten
duizendknopen in het wild of de
tuin is niet uitgesloten. ‘En dat levert dan een echte duizendknoop
op die wel de groeikracht van de ouders heeft. Vandaar ook het recente
advies van de NVWA aan de overheid om de mannelijke planten te
vernietigen en de handel in dui-
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De Japanse Duizendknoop plant
zich vegetatief voort. Maar het
kan ook via bestuiving, blijkt uit
onderzoek van WUR en Probos.
En dat is slecht nieuws.

 De ‘gewone’ Japanse duizendknoop.

zendknopen te verbieden.’
Het Wageningse onderzoek ligt aan
de basis van dat advies. ‘Wij roepen
al veel langer om de handel te verbieden en de plant op de Europese
lijst met invasieve soorten te zetten’, zegt Van Dijk. Hij pleit bovendien voor betere bestrijding. ‘De
aanpak is nu decentraal en veel te
versnipperd. Iedere terreinbeheerder zit voor zichzelf het wiel uit te
vinden. In feite dezelfde situatie als
met de eikenprocessierups.’
Een eerste aanzet voor zo’n aanpak

is het onlangs mede door Van Dijk
opgezette Kennisnetwerk Invasieve
Exoten. Het netwerk bundelt kennis en expertise in de aanpak van
plaagsoorten en ijvert voor meer
onderzoek naar de bestrijding van
die soorten. Voor de duizendknoop
denkt Van Dijk aan een methode
om de wortelstokken aan te pakken, zonder de grond rigoureus af
te hoeven graven. ‘Bijvoorbeeld
door bodempathogenen in te schakelen of de wortelstokken ter plekke thermisch te behandelen.’
RK

CASSAVETEELT AFRIKA KAN BETER
Afrikaanse boeren kunnen de cassave-oogst
verdrievoudigen als ze management en
teeltomstandigheden verbeteren.
Dat blijkt uit promotieonderzoek van Joy Geraldine Adiele in West-Afrika. Adiele deed twee
jaar lang veldproeven op zes locaties in WestAfrika. Ze promoveerde op 30 juni bij Ken Giller, hoogleraar Plantaardige Productiesyste-

men. Een van de Opponenten was bestuursvoorzitter Louise Fresco, die lang geleden ook
in Wageningen promoveerde op cassave-onderzoek in Afrika.
De cassave (Manihot esculenta Crantz) is een belangrijk voedselgewas, omdat de wortels veel
koolhydraten bevatten. Het wordt verbouwd in
40 van de 53 landen in sub-Sahara Afrika, maar
de opbrengsten zijn doorgaans laag. Door betere groeiomstandigheden en nutriëntenmanagement kan de oogst worden verhoogd tot
35 ton cassavewortel per hectare, bleek uit veldproeven van Adiele en haar collega’s.
CHIPS
Met name een combinatie van de meststoffen
stikstof, fosfaat en kalium leidde tot hogere
opbrengsten. De yield gap tussen potentiële en
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feitelijke opbrengst bleek groter dan gedacht.
Vooral de slechte bodemkwaliteit, matig
plantmateriaal, slecht onkruidmanagement
en verkeerde toepassing van kunstmest speelden de boeren parten.
Toch is de cassaveteelt een goed alternatief
voor graanteelt, stelt Adiele, omdat cassave de
nutriënten beter benut, meer oogst oplevert
per kilo stikstof en beter bestand is tegen
slechtere weersomstandigheden. Als de boeren de teelt en bemesting beter onder de knie
krijgen, kan cassave een belangrijke rol spelen
in de voedselvoorziening in Afrika. Ook beveelt Adiele de versterking van waardeketens
aan die de cassave verwerken tot koeken, pap
en chips. AS

