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Knolcyperus

Weet hoe knolcyperus
er uitziet
Hoewel kiek het grootste probleem is in de teelt van vaste planten, is
knolcyperus nog gevaarlijker. Dat komt doordat er over knolcyperus relatief
weinig kennis in de vasteplantenteelt aanwezig is. Veel telers kunnen niet met
zekerheid zeggen wat het verschil is tussen knolcyperus en het veelvoorkomende
onkruid zeebies.
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De verschillen tussen zeebies en
knolcyperus zijn duidelijk, mits je
weet waar je op moet letten. Zeebies is meestal groter en donkerder
groen, maar niet altijd. Dus dit is
geen goed herkenningspunt. Als
zeebies midden op het perceel staat,
is het net zo fijn als knolcyperus.
Als knolcyperus in een vol gewas
staat, wordt het net zo hoog als
zeebies. Het is dus zaak op andere
verschillen te letten. Knolcyperus
komt pas in juni op. Alles wat eerder opkomt, is dus zeebies. Als voor
juni is gecontroleerd, moet het daarna opnieuw gebeuren.
Net onder de grond is het voetje

van de knolcyperus lichtroze en
van de zeebies wit. Het blad van de
knolcyperus is glad. Als je met een
vinger van boven naar beneden over
het blad strijkt, merk je dat dit bij
zeebies haakt en bij knolcyperus
niet. Een ander verschil, dat alleen
in een later stadium te zien is, is de
stengel. Bij zeebies komt de stengel
omhoog met blad, terwijl de knolcyperus in rozet blijft en een kale
driekantige stengel heeft. De bloemetjes van de zeebies zitten direct
aan de stengel als kleine bruine
bolletjes. De knolcyperus splitst zich
eerst in drieën en bloeit alleen bovenin. Alleen deze kenmerken zijn
onderscheidend.
De knolletjes waar de knolcyperus
berucht om is, zijn niet de knollen
waar de scheut uitkomt. Dit zijn basaalknollen en deze heeft de zeebies

ook. De gevreesde knolletjes zitten
aan de gewone wortels en blijven in
de grond achter als de plantjes worden uitgetrokken. Zoeken naar deze
knolletjes is dus onverstandig, omdat door uittrekken de besmetting
van het perceel wordt versterkt.

BIJ TWIJFEL VOELEN
Knolcyperus is goed te herkennen,
maar de uitkomst is nooit vanzelfsprekend. Vrijwel iedereen vergist
zich wel eens tussen de zeebies en
de knolcyperus. Controleer bij twijfel altijd het blad om vast te stellen
of het echt om knolcyperus gaat. Als
een knolcyperus wordt gevonden,
bestrijd hem dan ter plekke en graaf
hem niet uit. Door uitgraven blijven
altijd knolletjes achter die niet meer
worden bestreden, omdat ze niet
meer aan de plant vastzitten.
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