py

rig

ht

Bo

er

en

bo

nd

© FREDERIK GOOSSENS

co

Moeilijke onkruiden
en hun bestrijding in
de landbouw
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Gewasbescherming
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Doorlevende onkruiden en
complex wortelstelsel
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Resistentie bij onkruiden:
metabolische versus
targetresistentie
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Resistentie duikt op wanneer onkruiden niet of minder gevoelig zijn voor
één of meerdere herbiciden. Dit kan
enerzijds door een mutatie in het aangrijpingspunt van de plant. De actieve
stof van een herbicide kan zich niet
meer binden, waardoor de plant ongevoelig wordt (targetresistentie). Toepassing van hogere concentraties van
herbiciden heeft geen effect. Onkruid
kan ook minder gevoelig worden door
metabolische afbraak van herbiciden
(metabolische resistentie) waarbij een
hogere dosering van herbiciden wel
nog effect zal hebben. Zo is melganzenvoet in sommige regio’s minder
gevoelig voor metamitron. Andere
voorbeelden zijn ALS-resistentie bij
resistente klaproos, windhalm, duist …

Het complexe wortelstelsel van distels
met uitlopers die niet perfect met
elkaar verbonden zijn voor de doorgang van een systemisch herbicide.

Belang van onkruidherkenning
in het kiemlobstadium
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Eenzaadlobbige onkruiden behoren tot
de grasachtigen of monocotylen die na
kieming beschikken over één kiemlob.
Ze hebben parallelle nerven, bijwortels
en geen duidelijk onderscheid tussen
hun kroon- en kelkbladeren. Tweezaadlobbige of dicotyle onkruiden
worden breedbladig genoemd en
beschikken over twee kiemlobben. De
nerven zijn vertakt en het wortelstelsel
vormt hoofd- en zijwortels. De bloemen beschikken over duidelijke kroonen kelkbladeren.

Onkruiden kunnen voor beide vormen
resistentie ontwikkelen.
Een goede toepassing met bodemherbiciden in het najaar is belangrijk
voor het leggen van een herbicidefilm,
om een eerste opkomst van deze
onkruiden te voorkomen. Echter wanneer grove kluiten uit elkaar vallen,
breekt de herbicidefilm en kunnen
onkruidzaden ontsnappen, waardoor
een corrigerende behandeling achteraf
nodig is. Hou er ook rekening mee dat
voor een goede onkruidbestrijding voldoende vocht aanwezig moet zijn.
Daarnaast moeten onkruiden voldoende actieve stof opnemen, wat
enkel kan als ze metabolisch actief zijn.
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Onkruidplanten: een- versus
tweezaadlobbigen
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Met het droge voorjaar behalen onze bodemherbiciden vaak niet het
gewenste resultaat waardoor nadien correcties nodig zijn. Onkruiden
zijn ongewenste planten die niet aansluiten bij het doel van het lokale
grondgebruik. Eenjarige onkruiden zoals de klaproos verspreiden
kiemkrachtige zaden. Tevens ontwikkelen doorlevende onkruiden
vanuit kleine stukjes wortel van onder andere haagwinde, akkerwinde
of veenwortel, ingewaaide zaadpluisjes van melkdistels ... Daarnaast
verspreidt knolcyperus zich via knolletjes en net zoals andere grassen
via uitlopers. Alle zijn ze hardnekkige en moeilijk te bestrijden
onkruiden die we soms slechts gedeeltelijk kunnen onderdrukken.

Doorlevende onkruiden bezitten een
complex wortelstelsel met ondergrondse vertakkingen en uitlopers. Zelfs
met systemische middelen kunnen de
resultaten van een bestrijding in de
praktijk tegenvallen. Veenwortel en distels bezitten dikkere ondergrondse uitlopers dan haagwinde waardoor een
bestrijding beter zou moeten lukken.
Haagwinde bezit fijne ondergrondse
uitlopers van slechts 1 mm dik waardoor
systemische middelen niet tot in het
verste wortelpuntje kunnen raken en
een volledige bestrijding van deze
onkruiden uitblijft. De boodschap blijft
om deze altijd te bestrijden om de uitbreiding een halt toe te roepen en toekomstige drama’s te vermijden.

Het is belangrijk om onkruiden te herkennen vanaf een jong stadium om
sneller, efficiënter en duurzamer te werken met minder middelen. Onkruiden
concurreren met gewassen op onze percelen voor onder meer licht, groeiruimte, voedingselementen en water.
Tot slot zijn ze waardplanten van schadelijke insecten. De bloei van onkruiden
vergroot de zaadvoorraad in de bodem
waardoor jaren nadien problemen
opduiken, waaronder ook oogst- en verwerkingsproblemen. De determinatie is
echter niet steeds even makkelijk. Hieronder volgen alvast enkele voorbeelden.
Haagwinde versus akkerwinde. Voor
onkruiden uit de windefamilie kan een
klein stukje wortel van enkele centimeters in een paar jaar uitbreiden tot
oppervlaktes van 250 m². Eenmaal in
het veld gevestigd, kunnen deze planten enkel nog via regelmatig behandelen worden onderdrukt. Het hardnekkige wortelstelsel zorgt ervoor dat
systemische middelen na contact met
de bladoppervlakte niet in de volledige
plant verspreiden.
Zoals eerder vermeld is het uiterst
belangrijk om beide klimplanten,
akker- en haagwinde, al in een jong ->
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Akkerwinde (roze bloem) versus
haagwinde (witte bloem).

Grassen
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Binnen de grassenfamilie bestaan
meerdere probleemgevallen waaronder straatgras, kweek, hanenpoot, kaal
en harig vingergras, naaldaar, duist,
raaigras en knolcyperus. We bespreken
er enkele.

Melganzenvoet

© FOTO’S: FREDERIK GOOSSENS
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Melganzenvoet versus uitstaande
melde. Andere onkruiden die op elkaar
lijken zijn melganzenvoet en uitstaande melde. In het kiemlobstadium
verschillen de kiemlobben, die bij melganzenvoet langer en spitser zijn dan
bij uitstaande melde. Daarnaast zijn

De lichtgroene onkruiden zijn uitstaande melde, de appelblauw-zeegroene plantjes zijn melganzenvoet.
Deze foto’s werden genomen op 5 juni.
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Resistente duist in tarwe.
Foto genomen op een proefperceel
in de polders op 10 juni.
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Resistente duist. Dit onkruid vormt een
groot probleem in granen in de polders
door de ontwikkeling van onder meer
ALS-resistentie. Binnen de ALS-remmers bestaan verschillende groepen
waaronder de sulfonylurea’s en triazolypyrimides (sulfonamides). Sulfonylurea’s hebben een smal werkingsspectrum en worden vaak in combinatie met
andere ALS-herbiciden gebruikt ter
verbreding van de werking. Resistentie
voor een sulfonylureumherbicide betekent echter niet automatisch ook resistentie voor een sulfonamideverbinding.
Sulfonylureumverbindingen zijn actieve
stoffen zoals foramsulfuron, nicosulfu-

Bo

stadium van elkaar te onderscheiden
wegens verschil in gevoeligheid. Zo is
haagwinde gevoelig aan groeistoffen
(MCPA, Starane, Banvel …) en ook aan
enkele sulfonylurea (Allie, Primus,
Titus, Safari ...), akkerwinde kan je
alleen maar onderdrukken met groeistofherbiciden, niet met sulfonylurea.
In een jong stadium bestaan de verschillen in hun bladvorm: akkerwinde
heeft een eirond tot langwerpig blad
met duidelijke spitse bladslippen, de
bladeren van haagwinde zijn hartvorming. Bij bloei heeft haagwinde witte
en akkerwinde roze bloemen.

nd

die van melganzenvoet aan de onderzijde roodgekleurd. Beide planten kunnen op korte tijd voor een grote zaadproductie en verspreiding van zaden
zorgen die meerdere jaren kiemkrachtig blijven. Als volwassen plant stoelt
uitstaande melde meer aan de basis.

Uitstaande melde

ron, prosulfuron … Sulfonamides bezitten actieve stoffen zoals florasulam (triazolopyrimidine) en pyroxsulam
(triazolopyrimidine).
Daarnaast kan ook resistentie tegen
ACCase-herbiciden ontstaan. Tot de
ACCases (inhibitie van acetyl-CoA
carboxylase) behoren de aryloxyphenoxypropionate (FOPs), cyclohexanedione (DIMs) en de phenylpyrazolin
(DENs). Resistentie ontwikkelt zich
door een verminderde gevoeligheid
door hogere metabolische degradatie.
Een oplossing voor het omzeilen van
deze resistentie is de toepassing van
actieve stoffen met een ander werkingsmechanisme zoals de fops, doch
deze is niet toegelaten in onder andere
de teelt van wintertarwe.
Andere mogelijkheden in tarwe zijn
bijvoorbeeld chloortoluron, pinoxaden
in combinatie met een safener, prosulfocarb (enkel voor opkomst). Bij tarwe
kies je best eerst voor een bodemherbicidetoepassing in het najaar.
Knolcyperus. Een ander probleemgeval is knolcyperus (zie ook p. 28) uit de
cypergrassenfamilie die zich voornamelijk vegetatief vermeerdert via knolletjes en horizontale uitlopers. Hij is
geelgroen en vormt ondergrondse
knolletjes van enkele millimeters tot
centimters. Bij warmer weer lopen de
ondergrondse uitlopers uit. In het
najaar sterven de bovengrondse delen
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Naaldaar versus hanenpoot. Naaldaar
is een eenjarig en vorstgevoelig zaadonkruid dat later in de lente kiemt bij
voldoende warmte. De onderkant van
de bladeren is ruw door kleine tandjes.
Het tongetje van het blad is gewimperd. In het kleine stadium van de
plant lijkt deze sterk op hanenpoot,
ook een eenjarig gras met rode basis
die sterk vertakt vanaf de bodem. Echter heeft hanenpoot geen tongetje aan
het blad en is geen beharing aanwezig.

Aardappeltelers hebben alsmaar vaker
last van hardnekkige onkruiden. Titus
onderdrukt hier in combinatie met
Trend zowel haagwinde, akkerdistel,
melkdistel als de opslag van cichorei
(niet-ALS-resistente rassen). Akkerwinde en veenwortel zijn ongevoelig.
In mais is het bijmengen van Callam,
Kart, Casper, Starane Forte of Banvel in
de meeste herbicidenschema’s ingeburgerd of zelfs standaard geworden.
Ook thiencarbazone (een component
van Capreno of Monsoon Activ) heeft
een werking. Haagwinde wordt daardoor afgeremd. Na het 10 bladstadium
van de mais zijn vernoemde herbiciden
niet meer veilig. Primus kan op grotere
mais gebruikt worden aan 50 ml/ha,
best aangevuld met Peak. Tegen veenwortel kies je best voor Banvel, tegen
akker- en melkdistel zet je best Matrigon in. n
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af waarbij winterharde knolletjes achterblijven die jarenlang actief zijn. Een
verre verspreiding is mogelijk door
besmet plant- en pootgoed, machines
(pas zeker op bij loonwerk), aangevoerde grond, stalmest … Bestrijding
tussen de rijenbeplanting van een teelt
levert onvoldoende resultaat.
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Bestrijding tussen de rijenbeplanting
van een teelt levert onvoldoende
resultaat op (foto mei 2022).

In de tabel vermelden we enige behandelingsmogelijkheden van enkele
onkruiden in diverse gewassen. In granen kunnen we tijdens de teelt gebruikmaken van groeistoffen (onder andere
Bofix, MCPA, Starane, Trevistar ) of
sulfonylurea’s (onder andere Primus,
Allie) of een combinatie. Wil je haagwinde, distel of veenwortel onderdrukken, dan moet je kiezen voor een late
behandeling in het tweedeknoop
stadium met bijvoorbeeld Starane,
Primus, Primstar of Trevistar.
In bieten kiezen we Safari tegen haagwinde en Matrigon tegen distels. Pas
Matrigon toe bij warm weer en ook
liefst op een vochtige bodem. Akkerwinde is daarentegen ongevoelig voor
Safari. Veenwortel kan je met de FARcomponenten enkel oppervlakkig verbranden en groeit daarna snel terug uit.
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Bestrijdingsmogelijkheden

Naaldaar na uitvoeren van
herbicidebehadeling. Foto genomen
op proefperceel op 10 juni.

Hanenpoot met kaal blad, zonder
tongetje en zonder haartjes.
Foto genomen op 10 juni.
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Tabel. Behandelingsmogelijkheden in diverse gewassen
Distel/melkdistel

Veenwortel

Haagwinde

Akkerwinde

Aardappelen

Tijdens de teelt
Titus + Trend

Tijdens de teelt
Geen bestrijding

Tijdens de teelt
Titus + Trend

Tijdens de teelt
Geen bestrijding

Bieten

Tijdens de teelt
Matrigon + Olie

Tijdens de teelt
Geen bestrijding

Tijdens de teelt
Safari

Tijdens de teelt
Geen bestrijding

Granen

Tijdens de teelt
Trevistar, Allie, Bofix
Na de oogst
Glyfosaat + groeistof

Tijdens de teelt
Bofix + Allie
Na de oogst
Glyfosaat (+ groeistof )

Tijdens de teelt
de meeste herbiciden
Na de oogst
Glyfosaat + groeistof

Tijdens de teelt
Starane, Primstar, Trevistar
Na de oogst
Glyfosaat + groeistof

Mais

Tijdens de teelt
Matrigon
Na de oogst
Glyfosaat + groeistof

Tijdens de teelt
Banvel
Na de oogst
Glyfosaat + groeistof

Tijdens de teelt
Callam, Casper, Kart
Na de oogst
Glyfosaat + groeistof

Tijdens de teelt
Callam, Casper, Kart
Na de oogst
Glyfosaat + groeistof
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