T E E LT V E R B E T E R I N G

Wortelonkruiden
moeten extreem serieus
worden aangepakt.
Op dit moment komt
de knolcyperus op en
ook de kiek die in de
grond zit, begint als een
bezetene te groeien. Nu
de gewassen langzaam
beginnen dicht te groeien
is de laatste kans om
al het wortelonkruid te
kunnen vinden.
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Het palet wortelonkruid lijkt breder te worden. Nieuwe onkruiden
steken de kop op en oude zijn toch
niet helemaal weg. Zo is knolcyperus een stiekeme groeier bij de
probleemonkruiden. Bij dit onkruid
komen enkele problemen kijken die
het moeilijk maken om ze de baas te
worden. Het eerste probleem is dat
als de knolcyperus verkeerd wordt
aangepakt en de knolletjes naar beneden worden geploegd, deze meer
dan tien jaar krachtig blijven. Tweede probleem is de geheimzinnigheid
bij een besmetting. Niemand zal
zijn collega erbij roepen als er een
besmetting is om te laten zien hoe
het er uitziet. Gevolg hiervan is het
derde probleem: te weinig mensen
hebben echt een goed beeld van dit
probleemonkruid.
Hoewel de verschillen met zeebies
best wel duidelijk zijn, moet je echt
een kenner zijn om ze met zekerheid uit elkaar te houden. Hoewel
de zeebies eigenlijk grover is, gaat
dit verschil weg naar mate deze

Alle aandacht
voor knolcyperus
verder bij de sloot vandaan staat.
Belangrijk is het om te weten dat
de knolcyperus pas in juni opkomt.
Alles wat er voor die tijd staat, is
zeebies. Als je rustig langs het blad
van zeebies naar beneden strijkt
dan haakt het blad. Het blad van
knolcyperus is glad. Het voetje van
de knolcyperus is roze en die van de
zeebies wit. Later in de tijd, bij de
bloei, is het verschil heel duidelijk.
De knolcyperus bloeit met een kale
steel en splitst dan in drieën. Bij de
zeebies groeien er bladeren mee met
de steel en komen er bruine bolletjes als bloempjes uit.
Een misvatting is dat de knolletjes
waar de nieuwe uitlopers uit groeien, de beruchte knolletjes zijn die
een probleem vormen. Hoewel een
beetje verschillend, de zeebies en
de knolcyperus hebben die allebei.

De gevaarlijke knolletjes zitten aan
de haarwortels. Als de knolcyperus
wordt uitgetrokken blijven deze zitten. Deze knolletjes worden makkelijk mee gerooid samen met bijvoorbeeld gladiolenkralen of tussen de
schubben van lelies. Als deze weer
worden geplant, kan een besmetting
plaatsvinden. Na deze teelten is dus
extra aandacht nodig.

PRAAT EROVER
Knolcyperus wordt niet zomaar een
minder groot probleem. Het zou
helpen als kwekers er onderling
meer open over praten. Bekendheid
zorgt voor eerdere signalering van
een probleemperceel. Dit kan helpen
voorkomen dat het probleem groter
wordt. Knolcyperus moet altijd chemisch worden bestreden of diep met
grond en al worden uitgespit.
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