Knolcyperus
elektrocuteren
Voorheen werd knolcyperus bestreden met chemische middelen,
zoals Monam. Tegenwoordig is het met de toegestane doseringen niet
meer haalbaar om dit hardnekkige onkruid hiermee volledig te bestrijden.
Knolcyperus vormt inmiddels een echte teeltbelemmering in het hele land.
Alternatieve bestrijdingsmethoden zijn daarom hard nodig.
Delphy onderzoekt bestrijding met stroom.
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nolcyperus is een zeer hardnekkig onkruid dat voor
veel verliezen en economische schade zorgt. Op
percelen met een knolcyperusbesmetting geldt een
teeltverbod van drie jaar. Bovendien is de eigenaar
verplicht om maatregelen te nemen om de knolcyperus te
bestrijden en verspreiding tegen te gaan.
Chemische bestrijding is nog steeds een van de beste manieren om knolcyperus aan te pakken. Helaas is deze methode
niet volledig effectief. Zeker nu de toegestane hoeveelheden
van bepaalde chemische middelen zijn verlaagd. Een andere
veelgebruikte methode is het uitgraven van de plantjes
zodra ze worden opgemerkt. Nadeel is echter dat dit alleen
mogelijk is bij een plaatselijke besmetting en dat hierbij vaak
knolletjes achterblijven in de bodem, die later alsnog weer
uitkomen. Grond afgraven en diep wegstoppen blijkt ook effectief te zijn. De vraag is echter of je het probleem hiermee
niet slechts tijdelijk wegstopt. Ook zijn er interessante testen
gedaan waarbij is gekeken naar anaerobe grondontsmetting ter bestrijding van knolcyperus. Hierbij bleken geen
knolletjes van knolcyperus uit te komen na een behandeling
van zeven weken. Zo zijn er nog vele andere methoden waar
onderzoek naar is gedaan of nog naar wordt gekeken. Een
van deze methodes is elektro-fysische bestrijding.

STROOM ALS WAPEN?

Knolcyperus plant zich snel en voornamelijk ondergronds voort door uitlopers en knolletjes.
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Een alternatieve methode die recent beschikbaar is gekomen
voor de praktijk, is elektro-fysische onkruidbestrijding. Dit
kan worden uitgevoerd met de Zasso XPower, een apparaat
waarmee onkruid kan worden bestreden met elektriciteit.
Het idee van elektrische onkruidbestrijding is niet nieuw,
maar bij voorgaande toepassingen werd het bovenstaande
deel van het onkruid door zeer hoge spanningen gekookt.
Hierbij werden de wortels te weinig geraakt en liepen
bepaalde onkruiden weer snel uit. Met de XPower worden
pulserende elektriciteitsstoten van een bepaalde frequentie
door de gehele plant gestuurd. Hierbij slepen 24 lamellen
over de grond en maken met maximaal 8.000 volt contact
met de plantjes. Hierdoor worden de vaatbundels van de
plant kapot gemaakt waardoor niet alleen het bovengrond-
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Met de Zasso XPower kan onkruid met elektriciteit worden bestreden.

se deel wordt vernietigd, maar de plant juist ook tot in de
wortels kan worden geraakt. Dit resulteert in openbarstende
plantencellen die niet langer in staat zijn water en voedingsstoffen door de plant heen te transporteren. Hierdoor sterft
de plant langzaam af.

OPSTART PILOT
Aangezien dit nieuwe concept van elektrische onkruidbestrijding mogelijk effectief is in de bestrijding van knolcyperus, is Delphy team Bloembollen in samenwerking met
Loonbedrijf Thijssen en Hogeschool Van Hall Larenstein
afgelopen zomer een pilot gestart in de Bloembollenstreek.
Hierbij zijn drie proefpercelen met een knolcyperusbesmetting geselecteerd. Deze drie percelen hadden alle drie andere
eigenschappen. Zo was er een perceel dat vooraf al behandeld was met chemische middelen, een perceel dat vol stond
met andere onkruiden en een perceel dat enkele weken van
tevoren al een keer behandeld was met stroom. Juist deze
onderlinge verschillen dragen bij aan het leerproces over
welke condities en eisen er van belang zijn bij de bestrijding
met stroom. Deze conclusies kunnen worden gebruikt voor
het vaststellen van de condities die nodig zijn voor de veldproef die komend voorjaar van start gaat.

EERSTE BEVINDINGEN
In de pilot is op twee momenten behandeld. De eerste keer
half augustus en de tweede half september. Hieruit is gebleken dat er een aantal omstandigheden cruciaal zijn voor
een goede behandeling. Dit zijn: droge omstandigheden, een
perceel vrij van andere gewassen en onkruiden zodat er zo
goed mogelijk contact gemaakt kan worden met de knolcyperus, het perceel moet zo vlak mogelijk zijn en vrij van
hobbels (wederom voor optimaal contact met plantjes), er
moet zo langzaam mogelijk worden gereden en de lamellen
waar de stroom doorheen gaat, moeten zo laag mogelijk over
de grond slepen. Een andere belangrijke observatie is dat de
elektrische behandeling niet altijd direct effectief is omdat
niet altijd alle knolletjes de eerste keer worden geraakt.
Zodra de eerste knolcyperus weer opkomt in het voorjaar

2021 zullen de behandelingen weer van start gaan en zal het
onderzoek naar de elektrische bestrijding van knolcyperus
worden voortgezet. Naast de observatie van de dichtheid van
knolcyperus voor en na de behandeling zal er ook worden
gekeken naar het effect op de bodem zoals de beworteling,
verdichting van de ondergrond, de structuur en de organische stof. Ook het verschil in activiteit van het bodemleven
zal worden bekeken in experimenten in het laboratorium.
Resultaten hiervan zullen in een later stadium bekend
worden.

De boosdoener
Oorspronkelijk komt knolcyperus uit tropische gebieden, maar het
grasje maakt een flinke opmars in koudere streken. Knolcyperus
plant zich extreem snel en voornamelijk ondergronds voort door
middel van uitlopers en knolletjes. Knolcyperus kan 30 tot 80
cm hoog worden, is herkenbaar aan de scherpe driekantige stengel, het rozige voetje en het ruwe gevoel als je tegen de bladeren
opstrijkt. De knolletjes zijn de reden dat het onkruid zo lastig te
bestrijden is. Ze kunnen namelijk jaren in rust in de bodem zitten
en pas ontkiemen zodra de omstandigheden gunstig zijn. Dan kan
knolcyperus zich in één zomer vanuit een enkel knolletje verspreiden over 10 m2 en zijn er tweeduizend nieuwe knolletjes gevormd.
Al na enkele jaren kan knolcyperus het gewas overwoekeren. De
verspreiding kan lang onopgemerkt blijven tot het plantje eind
mei/begin juni opkomt. Dit kan in een serieuze opbrengstderving
van het gewas resulteren door concurrentie in licht, water en voedingsstoffen en door ziekten en plagen waarvoor knolcyperus een
waardplant is. Ook kan een partij worden afgekeurd, afhankelijk
van de aard van de besmetting en het soort gewas.
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