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2 Korte inleiding 
Knolcyperus is een woekerplant die na een aantal jaren de landbouwteelten kan gaan overheersen. Hij plant zich 

razendsnel voort door uitlopers en knollen. Op deze manier kan er bij een matige knolcyperusdruk een 

opbrengstderving van 8 % in mais optreden. De uitroeiing wordt als moeizaam en kostbaar ervaren aangezien de 

uitlopers en knollen winterhard zijn.  Daarom is het zeer belangrijk dat het onkruid correct en in een vroeg stadium 

wordt herkend. 

Omwille van zijn historisch statuut als quarantaineorganisme hangt er een grote taboesfeer rond dit onderwerp. De 

meldingsplicht rond dit onkruid werd in 2014-2015 opgeheven. Momenteel geldt er via de IPM-regelgeving een 

bestrijdingsplicht en er mogen geen wortel- en knolgewassen geteeld worden op besmette percelen.  

Gezien er in de regio Kempen-Maasland momenteel heel wat percelen ingenomen zijn door aardappelen en/of 

grove groenten gaat dit mogelijks problemen geven om de omliggende groente industrie (bv. Greenyard) van 

geschikte perceelsgronden te voorzien. Maar ook veehouders zijn door de beperking op de mogelijke verhuur van 

percelen aan aardappel- en grove groenten producenten slachtoffer van een knolcyperusbesmetting.  

Omwille van aangehaalde knelpunten kwam er een LEADER-project. Dit project steunt op 3 verschillende pijlers:  

✓ Inventarisatie van de met knolcyperus besmette percelen 

✓ Voorkomen van verspreiding van knolcyperus naar niet-besmette percelen 

✓ Bestrijding van de aanwezige knollen en knolcyperusplanten 

Aangezien knolcyperus tegenwoordig niet enkel wordt teruggevonden in agrarische oppervlaktes, maar eveneens in 

sloten, wegbermen, tuintjes en andere aanplantingen zijn zowel landbouwers, gemeentes en burgers het 

doelpubliek van dit project.  
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3 Werkwijze 

3.1 Inventarisatie 
Agrarische landgebruikers werden via verscheidene informatieve kanalen (allerhande infovergaderingen, site, 

nieuwsbrief, persoonlijke brief,…) op de hoogte gebracht van het nieuwe project in de hoop de taboesfeer te 

doorbreken en toetreding tot het project te bereiken. Zo was er de mogelijkheid om al dan niet anoniem eigen of 

andere percelen aan te duiden als besmet met knolcyperus. Later kon de precieze oppervlakte van het aangeduide 

perceel makkelijk opgezocht worden via de online site Geopunt. Omwille van de snelle vermeerderingscapaciteiten 

en het gevaar voor versleping binnen het perceel werd een volledig perceel als besmet beschouwd, ook al was 

slechts een klein deel van het perceel effectief besmet. Optellingen van deze getallen brachten een totaalgetal aan 

gekende besmette oppervlakte in de regio Kempen-Maasland.  

Er werd eveneens getracht om een inventarisatie van de besmette waterwegen en bermen op te maken. Dit 

gebeurde in samenwerking met Watering Het Grootbroek, de Vreenebeek en de Dommelvallei en de gemeente 

Bocholt.  

De particuliere besmettingen werden niet geïnventariseerd aangezien dit gezien kan worden als een rechtstreekse 

breuk op de privacy. Deze personen werden door een gesprek of een bezichtiging van het probleem voorzien van 

een deugdelijk plan van aanpak.  

3.2 Voorkomen van verspreiding 
De verspreiding van knolcyperus kan op verscheidene manieren gebeuren. Binnen dit project hebben we getracht 

deze besmetting te kwantificeren via metingen van grondverplaatsing binnen het perceel en tussen verschillende 

percelen. Eveneens werden de mogelijkheden van verspreiding via dieren onderzocht. Het indijken van de 

verspreiding naar andere percelen werd voornamelijk bereikt door sensibilisering en onderzoek naar 

machinereiniging ten velde.  

De verspreiding van knolcyperus via de waterlopen (afloop en bereden percelen) werd ruim besproken en de 

moeilijkheidsgraad van een afdoende oplossing kwam al snel aan het licht.  

Voor de andere partijen werd voornamelijk de kaart van sensibilisering rond groot grondtransport (vulgrond, 

groenafval e.d.) getrokken.  

3.3 Bestrijding 
Binnen het kader van dit project startte er een zoektocht naar een geschikt proefperceel waar de opgestelde 

proeven uitgebreid getest konden worden. De keuze van de schema’s kwam er door een samenwerking tussen 

verschillende partijen: LCV, gewasbeschermingsmiddelenproducenten, Universiteit Gent etc. De proeven werden 

aangelegd in verschillende herhalingen en werden visueel (‘wat vindt de landbouwer goed’) en later eveneens 

ondergronds gescoord. De proeven en de bijhorende resultaten zijn niet aan een statistische beoordeling 

onderworpen.  

Om aan de noden van alle partijen tegemoet te komen werden er zowel biologische als chemische 

bestrijdingsproeven (erkend + niet-erkend, ontheffingen gekregen via FAVV) aangelegd op het proefperceel. De 

arbeid voor deze proeven is voornamelijk afkomstig van eigen personeel (PVL) en deels van loonwerk (Broekx, Bree). 

Ook hier werd er speciale aandacht gegeven aan het voorkomen van verspreiding naar andere percelen.  

Zo werd er een proefperceel gevonden in de regio Oudsbergen (Meeuwen-Gruitrode) en in Bocholt. Verder in het 

seizoen 2018 kwam er nog een 3e proefperceel te Bree ter beschikking, in samenwerking met LLTB. LLTB is een 

Nederlandse organisatie die allerhande belangen voor de landbouw behartigd. Om deze reden gingen we graag een 

samenwerking aan en werden er zowel chemische bestrijdingsschema’s opgesteld en aangelegd volgens de 

Belgische en Nederlandse wetgeving. 
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4 Resultaten 

4.1 Inventarisatie 

4.1.1 Agrarische percelen 
Op basis van de verkregen informatie van toegetreden landbouwers, online informatie (Waarnemingen.be) en eigen 

waarnemingen werden volgende gegevens verkregen:  

 

In totaal werd er bijna 1300 besmette ha geïnventariseerd. Dit maakt slechts 4 % uit van het totaal aantal 

landbouwareaal in de regio Kempen-Maasland. Dit is op het eerste zicht een zeer laag getal. Maar dit getal staat 

voor het bekend en aangegeven areaal in deze regio. Het werkelijke cijfer ligt vele malen hoger.  

Het totaalgetal besmette aangegeven landbouwareaal is tot stand gekomen door toetreding van ongeveer 100 

personen. Deze personen zijn waarschijnlijk de meest geëngageerde agrarische (erf)betreders en openbaar sterker 

verbonden met de knolcyperusproblematiek. Dit betekend dat 1 persoon ongeveer 13 ha heeft kunnen toedragen 

aan dit project. Dit is een relatief groot getal als men bedenkt dat dit origineel besmette oppervlakte is die gekend is 

door de agrarisch (erf)betreder. Dit feit onderstreept nogmaals de ernst van de situatie en duidt erop dat het 

werkelijke totaalcijfer waarschijnlijk ettelijke malen hoger ligt.  

Binnen de verdeling valt ook de werkingsinvloed van PVL sterk op: Bocholt en de omringende gemeentes hebben 

een relatief hoog besmettingspercentage. In Bocholt kan men zo voorzichtig stellen dat de kans op een aanwezige 

besmetting op het eigen perceel meer dan 1/10 bedraagt.  

4.1.2 Bermen en waterwegen 
Zoals eerder vermeld zijn deze cijfers tot stand gekomen door een samenwerking tussen de eigen waarnemer van 

PVL, de gemeente Bocholt en de verscheidene actieve wateringen in de regio Kempen-Maasland. Om de andere 

partijen te helpen in deze opdracht werden er meerdere herkenningsmomenten voor het personeel georganiseerd. 

Maar het blijkt in de praktijk soms nog een zeer moeilijke klus om een knolcyperusbesmetting in combinatie met 

andere begroeiing te herkennen, zeker wanneer de begroeiing sterk en hoog is zoals bv. de talud van een waterweg. 

Mede hierdoor zijn de verkregen cijfers geen representatieve weergave van de besmetting in de realiteit en ligt de 

werkelijk besmette oppervlakte waarschijnlijk hoger.  

BESMETTE BERMEN: 1,988 km 

BESMETTE WATERWEGEN: 11,17 km 
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4.2 Voorkomen van verspreiding 
Sensibilisatie speelde een zeer belangrijke rol in deze stap van het project. Om de sensibilisatie kracht bij te zetten 

werd ook gekozen voor een kwantificatie van het mogelijk grondtransport binnen 1 perceel en tussen verschillende 

percelen.  

4.2.1 Grondtransport binnen 1 perceel 
Het grondtransport binnen 1 perceel is een zeer moeilijk te vatten probleem aangezien in België de maisteelt als 

meest gebruikt alternatief wordt aangewend in de strijd tegen knolcyperus. Dit perceel zal dus meermaals per jaar 

bezocht worden door een trekker met machine, voornamelijk grondbewerkingsmachines, en telkens zal er grond 

verplaatst worden binnen het perceel. Aangezien dit een moeilijk te automatiseren factor is en hier geen kant- en- 

klare techniek voor bestaat werd er gekozen om het grondtransport te simuleren via een metaaldetector en 

manuele metingen. Zo werd een moer met verschillende groottes in de grond (max. 10 cm) geplaatst op 

verschillende dieptes waarna een machine passeerde. Met de metaaldetector werd de moer teruggezocht. Bij het 

vinden van de moer werd de vinddiepte en verschuiving t.o.v. de startpositie bepaald. Zo werden volgende gegevens 

bekomen:  

 

De werkzaamheden gebeurden telkens op hetzelfde perceel maar in verschillende omstandigheden (machine en 

weersinvloeden). De uitgevoerde proef tijdens de ploegwerkzaamheden mislukte, aangezien de zoekdiepte te diep 

bleek voor de beschikbare metaaldetector. De proeven tijdens het klaarleggen van desbetreffend perceel lukte wel, 

en gaven met verschillende moergewichten interessante gegevens naar versleping in lengte en diepte. Zo lijkt de 

versleping in diepte relatief verwaarloosbaar en is de versleping in lengte lang niet altijd constant, ook niet bij 

dezelfde moergrootte. Dit kan wijzen op een resultaat berust op toeval, m.a.w. verschillend contact tussen de moer 

en de ganzenvoet van het machine. Wel lijken de oppervlakkige moeren makkelijker versleepbaar dan dieper 

gelegen moeren. Een mogelijke verklaring hiervoor is de relatief oppervlakkige werkdiepte.  

De lichtste moer (2 g) werd nog niet aangewend in de proeven. Maar zowel de lichtste moer als de moeren 

aangewend in de proef zijn relatief zwaar in vergelijking met een knolcyperusknolletje. Daarom dat deze proef ook 

puur kwantitatief wordt het bekeken in het kader van sensibilisering.  
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4.2.2 Grondtransport naar verschillende percelen 

4.2.2.1 Kwantificatie  

Ook binnen dit segment werd er getracht de sensibilisering sterker te maken door kwantificatie. Dit werd bereikt 

door de resterende grond na de werkzaamheden op het veld op de thuislocatie zeer zorgvuldig met een spatel en 

borsteltje te verwijderen en nadien te wegen. Deze werkzaamheden werden uitgevoerd door zowel eigen arbeid 

(PVL) als door een leerkracht binnen het Biotechnicum (partner project).  

 

Bij een blik op bovenstaand schema zijn er meteen al grote verschillen tussen kg restgrond van verscheidene 

machines op te merken. Zo lijken de frees en de vorenpakker redelijk gevoelige machines naar aantal kg vervoerde 

restgrond. Dit zal natuurlijk ook sterk afhankelijk zijn van de grondsoort en weersomstandigheden. Maar aangezien 

uit de grondstaalname blijkt dat er makkelijk meer dan 20 knollen per kg proefgrond gevonden kunnen worden, is 

elke getransporteerde kg er theoretisch één te veel. Daarom hebben deze proeven ook een grote sensibiliserende 

waarde.  

De lijst is voorlopig nog niet uitgebreid, maar in de toekomst wordt er getracht om deze kleine proefjes vaker uit te 

voeren met meerdere verschillende machines.  

4.2.2.2 Reiniging te velde 

Tijdens dit project ging er ook aandacht naar de mogelijkheden van het reinigen van de trekker met werktuig te 

velde. Er werd gespeculeerd over een installatie in de fronthef, maar dit idee werd na verloop van tijd niet omgezet 

in de praktijk. Hier waren verschillende redenen voor: veiligheid, handigheid, arbeid, kostprijs,… Maar de 

voornaamste reden was de moeilijke inpassing in de praktijk: wanneer agrarische (erf)betreders om een bepaalde 

reden verplicht worden om de machine te velde te reinigen, bv. door de productafnemer, worden er relatief 

makkelijk manieren uitgezocht om deze reiniging effectief te kunnen uitvoeren. Tevens is er in Bocholt ook een 

loonwerker die een mobiele reinigingsinstallatie (tankwagen) op vraag kan voorzien te velde.  

Om deze reden werd er gekozen om eerst sterk in te zetten op kwantificatie, zodat de agrarische (erf)betreders 

sneller geneigd zijn om hun methodes van reiniging te velde in te passen in het standaardschema.  

4.2.2.3 Groot grondtransport 

Binnen dit segment werden voornamelijk de particulieren en gemeentes gesensibiliseerd, maar tijdens het project 

werden er wederzijdse belangenfactoren opgemerkt. Zo kan een aangrenzend perceel knolcyperusproblemen 

verkrijgen door een particulier die besmette aanvulgrond gebruikte op zijn domein en andersom. Dit kan zowel via 

kruipende knolcyperusplanten die sterker aangetrokken zijn tot landbouwgrond aangezien deze vaak al dan niet 

chemisch verwijderd is van concurrerende onkruiden. Maar ook het lozen van groenafval van de particulier aan de 

wegberm of in het aangrenzend perceel is een niet te onderschatten factor. Tegenovergesteld kan dit eveneens 

voorkomen.  
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Een andere factor is de mogelijke verspreiding van een knolcyperusprobleem via besmette zeefgrond. Tijdens de 

verschillende gesprekken met landbouwers, industrie en andere belanghebbenden bleek duidelijk dat de 

verantwoordelijke voor deze besmetting en zijn oplossing moeilijk te vinden valt. Wanneer de wetgeving strikt wordt 

gevolgd is een kruisbesmetting tussen verschillende landbouwers en percelen onmogelijk, maar de realiteit blijkt 

anders. Er werd gedacht aan een mobiele reiniging van de industriegroenten te velde, maar aangezien dit een 

verhoogde kostprijs en arbeid met zich meebrengt komt deze methode moeilijk van de grond. Het algemene advies 

zegt dat de industriële restgrond best niet wordt aangewend op een perceel dat de landbouwer zeer nauw aan het 

hart ligt. Eveneens wordt een zeer groot verspreide uitspreiding niet aangeraden.  

4.3 Verspreiding via ongedierte 
Tijdens het project kwamen veel verschillende verhalen ter ore, zoals knolcyperusknollenverspreiding via de 

spijsvertering van ongedierte (bv. kraaien, everzwijnen, kippen, ratten,…). Deze verhalen werden getest in 

proefverband met een haan en enkele duifjes. De dieren zaten per diersoort apart in een afgesloten kooi en kregen 

dierspecifiek voeder vermengd met historisch niet-chemisch behandelde knolcyperusknollen. Dagelijks werd de 

ontlasting verzameld en gecontroleerd op knolresten. Tijdens de proefperiode werd het dierenwelzijn steeds 

gerespecteerd en werd er steeds gehandeld in het belang van het dier.  

In totaal werden er door de 3 proefdieren 793 knolcyperusknollen opgegeten. Hiervan kwamen er 6 onverteerd in de 

ontlasting terecht. Er waren wel enkele verschillen tussen de proefdieren. Zo ‘leerde’ de haan veel sneller knollen 

eten en was er na geruime tijd verlekkerd op. De haan pikte de grotere knolcyperusknollen in stukken terwijl de 

duifjes deze moeilijk tot niet opnamen. Dit heeft waarschijnlijk met de bekgrootte te maken en had mede tot gevolg 

dat de onverteerde knollen zich allemaal in de lichtste gewichtscategorie bevonden.  

Als besluit kan gesteld worden dat verspreiding via de geteste diersoorten beperkt mogelijk is. Zodoende is hun 

bestrijdingscapaciteit veel groter dan hun verspreidingscapaciteit (enkel voor de spijsvertering).  

4.4 Bestrijding 

4.4.1 2018 
Tijdens het eerste proefjaar werd er veel expertise gezocht en gevonden bij zowel de partners van het project (o.a. 

expertisecentra bv. LCV) als buitenstaanders, zoals de gewasbeschermingsmiddelenproducenten, Universiteit Gent 

(B. de Cauwer, S. de Ryck), met een tweezijdige werking. Op basis van deze gesprekken werd veel informatie 

vergaard rond het voorkomen van klonale variaties binnen de Belgische knolcyperuspopulatie m.b.t. 

herbicidengevoeligheid, nieuwe mogelijkheden van voortplanting (kiemkrachtige zaadvorming) en de beperkte 

variatie van chemische stoffen met een afdoend resultaat. Zo werden onderstaand gedeeltes beproefd, elk op een 

bepaald proefperceel:  

✓ Chemische bestrijdingsproef met erkende en niet-erkende schema’s 

✓ Grondontsmetting: niet-erkend 

✓ Spuittechniekproef in samenwerking met Syngenta 

✓ Biologische bestrijding o.b.v. heet water toepassing 

Op 2 proefpercelen (Meeuwen-Gruitrode en Bree) werd er een demodag gehouden. Hier werden de indrukken en 

resultaten van dat teeltjaar aan het publiek bekend gemaakt. Het voordeel van de vele proeflocaties was het 

zichtbare verschil in herbicidengevoeligheid van de aanwezige knolcyperusklonen.  
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4.4.1.1 Chemische bestrijdingsproef 

4.4.1.1.1 Proefperceel Meeuwen 

Basisinformatie: 

Algemene informatie 

Voorvrucht:  Gras  

Bemesting:  Runderdrijfmest 

Textuur:  Zand 

Weeromstandigheden: Droog/Zeer droog 

Onkruiddruk: Knolcyperus, kweekgras, moeilijke grassen 

Data 

VZ: 27/04 

Zaai:  28/04 

VO 3/05 

1e NO 22/05 

2e NO 18/06 

Spuitomstandigheden: 

VZ: 320 l water/ha 

VO: 320 l water/ha 

1e NO: 320 l water/ha 

2e NO: 400 l water/ha 

 

Proefschema: dit schema bevat zowel erkende als niet-erkende bestrijdingsmiddelen en schema’s! 

Object VZ VO 4-5 blad 9-10 blad 

OBJECTEN MET VZ 

A Dual Gold 1,5  1,5 Lumica 
1,67 Onyx 
1,4 Frontier 
0,5 Samson 

 

OBJECTEN MET VO 

B  1,4 Frontier 1,5 Lumica 
1,67 Onyx 
0,9 Dual Gold 
0,5 Samson 

 

C  1,4 Frontier 0,75 Lumica 
0,8 Onyx 
0,5 Samson 

0,75 Lumica 
0,8 Onyx 
0,25 Samson 

D  1,5 Dual 
Gold 

0,75 Lumica 
0,8 Onyx 
0,5 Samson 

0,75 Lumica 
0,8 Onyx 
0,25 Samson 

OBJECTEN MET NO 

E   0,75 Lumica 
0,8 Onyx 
1,4 Frontier 
0,5 Samson 

0,75 Lumica 
0,8 Onyx 
1,4 Frontier 
0,25 Samson 

F   1,5 Zeus 
0,8 Onyx 
1,4 Frontier 
0,5 Samson 
 
 
 

1,5 Lumica 
0,8 Onyx 
0,25 Samson 
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G   1 Frontier 
2 Laudis 
0,5 Samson 
0,75 Kart 

1,5 Lumica 
1,67 Onyx 
0,25 Samson 

H   0,5 Nagano 
1,4 Frontier 
1,67 Onyx 
0,5 Samson 

40 Permit 

I   1 Nagano 
1,4 Frontier 
1,67 Onyx 
0,5 Samson 

 

J   1,5 Lumica 
1,67 Onyx 
0,5 Samson 

 

K   0,75 Lumica 
1 Monsoon 
0,5 Samson 

0,75 Lumica 
1,67 Onyx 

 

Het teeltjaar 2018 was een zeer moeilijk teeltjaar omwille van de aanhoudende hitte- en droogteperiode. Dit zorgde 

voor moeilijke tot zeer moeilijke omstandigheden ter uitvoering van een chemische bestrijding, zeker voor de voor- 

zaai en vooropkomst behandeling met Dual Gold en Frontier Zo was de onderbladbespuiting bijna volledig mislukt, 

aangezien deze diende te gebeuren in een droogte- en hitteperiode. Verder viel de bestrijding in het algemeen sterk 

tegen. Allereerst lagen niet alle objecten in een voldoende hoge druk om te scoren, aangezien het perceel niet 

gekend was op PVL. Verder werd de 1e NO bespuiting uitgevoerd met 320L/ha waterhoeveelheid. Deze bleek 

onvoldoende op dit perceel: het effect van de 1e bespuiting was nagenoeg onbestaand. Verder was er buiten een 

knolcyperusprobleem ook een sterk vingergrasprobleem, wat een andere aanpak vergde voor een goede bestrijding. 

Dit uitte zich in een sterke onkruiddruk na proef. Deze proefresultaten gaven reeds een indicatie voor een 

moeilijkere chemisch te bestrijden knolcyperuskloon. De aanwezige planten kenmerkten zich als smal met een klein 

aantal zeer steil opgerichte bladeren en dikke knollen. Gedurende het volledige project werden er nooit bloeiwijzen 

gezien.  

Om deze redenen wordt er verder niet uitgeweid rond de resultaten van het bestrijdingsjaar 2018 op dit 

proefperceel.  
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4.4.1.1.2 Proefperceel Bree 

Basisinformatie:  

Algemene informatie 

Voorvrucht:  Mais 

Textuur:  Zand (vochtgevoelig, harde grond) 

Weeromstandigheden: Droog/Zeer droog 

Onkruiddruk: Knolcyperus, haagwinde 

Data 

Zaai:  16/05 (±) 

1e NO 07/06 

2e NO (normaal): 15/06 

2e NO (onderblad):  6/07 

Spuitomstandigheden: 

1e NO: 320 l water/ha 

2e NO (normaal):  480 l water/ha 

2e NO (onderblad):  480 l water/ha 

 

Proefschema: dit schema bevat zowel erkende als niet-erkende bestrijdingsmiddelen en schema’s! 

Object 4-5 blad 5-6 blad 9-10 blad 

A 0,75 Callisto 
0,83 Onyx 
1,4 Frontier 
0,9 Kart 
0,3 Samson 

0,75 Callisto 
0,83 Onyx 
0,3 Samson 
0,3 Kart 

 

B 0,75 Callisto 
0,83 Onyx 
1,4 Frontier 
0,9 Kart 
0,3 Samson 

 1 Lumica 
1,1 Basagran SG 
0,3 Samson 

C 0,75 Callisto 
0,83 Onyx 
0,9 Dual Gold 
0,3 Samson 
0,9 Kart 

0,75 Callisto 
0,86 Onyx 
0,3 Samson 
0,3 Kart 

 

D 0,75 Callisto 
0,83 Onyx 
0,9 Dual Gold 
0,3 Samson 
0,9 Kart 
 
 
 
 

 0,75 Callisto 
1,1 Basagran SG 
0,3 Samson 

E 0,75 Callisto 
0,83 Onyx 
0,3 Samson 
0,9 Kart 

0,75 Callisto 
0,83 Onyx 
0,3 Samson 
0,3 Kart 
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F 0,75 Callisto 
0,83 Onyx 
0,3 Samson 
0,9 Kart 

 1 Lumica 
0,55 Basagran SG 
0,3 Samson 

G 1,1 Zeus 
0,83 Onyx 
1,4 Frontier 
0,3 Samson 
0,9 Kart 

1,5 Callisto 
0,83 Onyx 
0,3 Samson 
0,3 Kart 

 

H 1,1 Zeus 
0,83 Onyx 
1,4 Frontier 
0,3 Samson 
0,9 Kart 

 1,5 Callisto 
0,83 Onyx 
0,3 Samson 
0,3 Kart 

I 0,5 Nagano 
0,83 Onyx 
1,4 Frontier 
0,3 Samson 
0,9 Kart 

0,5 Nagano 
40 Permit 

 

J 0,5 Nagano 
0,83 Onyx 
1,4 Frontier 
0,3 Samson 
0,9 Kart 
 

 0,5 Nagano 
40 Permit 

K 0,75 Callisto 
0,75 Monsoon 
0,3 Samson 
0,9 Kart 

0,75 Callisto 
0,75 Monsoon 
0,3 Kart 

 

L 0,75 Callisto 
0,75 Monsoon 
0,3 Samson 
0,9 Kart 

 0,75 Callisto 
0,55 Basagran SG 
0,3 Samson 

M 0,75 Callisto 
0,83 Onyx 
1,4 Frontier 
0,3 Samson 
0,9 Kart 

0,75 Callisto 
0,83 Onyx 
0,3 Samson 
0,3 Kart 

 

N 0,75 Callisto 
0,83 Onyx 
1,4 Frontier 
0,3 Samson 
0,9 Kart 

 0,75 Callisto 
0,83 Onyx 
0,3 Samson 

Ook op dit perceel waren er problemen met en door de warmte en de droogte. Ook hier mislukte de 

onderbladbespuiting volledig. De eerste bespuiting had een onvoldoende resultaat door de te lage watergift per ha, 

maar deze bespuiting werd globaal beter gequoteerd dan de eerste bespuiting op het proefperceel in Meeuwen. Dit 

wees op een relatief makkelijkere te bestrijden knolcyperuskloon. De aanwezige knolcyperusplanten kenmerkten 

zich als een stevige plant met brede bladbasis en kleinere knollen. Tijdens het groeiseizoen waren er bloeivormen 

aanwezig.  
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Tijdens dit jaar werden de objecten enkel visueel gequoteerd. Deze ziet men in het schema onderaan. Er wordt 

gequoteerd met een systeem van plussen en minnen: + betekent een goede quotering, ½ betekent een matige 

quotering en – betekent een onvoldoende goede quotering.  

 

Over het algemeen kan men besluiten dat de onderbladbespuiting in elk object is tegengevallen maar er desondanks 

toch enkele interessante objecten te zien zijn waaronder de fractionering van mesotrione en pyridaat en de 

toepassing van sulcotrione + pyridaat in de eerste behandeling gevolgd door mesotrione en pyridaat in de 2de 

behandeling. Ook hier bleek het watervolume de grootste bepalende factor te zijn. Verder worden de quoteringen 

van de objecten met thiencarbazone max (TCM) en halosulfuron (Permit) niet geanalyseerd aangezien de plaatsing 

niet correct bleek. Beiden dienen vroeger geplaatst te worden.  
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4.4.1.1.3 Proefperceel Bocholt 

Het proefperceel Bocholt is het zeer zanderige proefperceel dat PVL al jarenlang in gebruik heeft. Door de 

monocultuur mais is het knolcyperusprobleem ondertussen onder controle, maar er zijn nog verschillende kleinere 

haarden aanwezig. Verder heeft het perceel ook een grote plaatselijke druk aan vingergrassen en kweekgras. Deze 

druk werd behandeld met een glyfosaattoepassing op braakland in het voorjaar.  

Interessante data:  

Voorzaai Dual Gold: 24/05 

Zaai: 25/05 

Vooropkomst Dual Gold en Frontier: 31/05 

1e NO: 13/06/19 

2e NO: 21/06/19 

3e NO onderblad: 06/07 

Proefschema: dit schema gebeurde enkel in NO in de lengterichting van het perceel. Verder gebeurden er dwars op 

het perceel voorzaai en vooropkomst behandelingen met Frontier en Dual Gold (zie onderstaande tekening): 

 

Object 4-5 blad 5-6 blad 9-10 blad 

A 0,75 Callisto 
0,83 Onyx 
1,4 Frontier 
0,5 Kart 
0,5 Samson 

0,75 Callisto 
0,83 Onyx 
0,3 Samson 
0,3 Kart 

 

B 0,75 Callisto 
0,83 Onyx 
1,4 Frontier 
0,5 Kart 
0,5 Samson 

 0,75 Callisto 
0,83 Onyx 
0,25 Samson 

C 0,75 Callisto 
0,83 Onyx 
0,9 Dual Gold 
0,5 Samson 
0,5 Kart 
 

0,75 Callisto 
0,86 Onyx 
0,3 Samson 
0,3 Kart 

 

D 0,75 Callisto 
0,83 Onyx 
0,9 Dual Gold 
0,5 Samson 
0,5 Kart 
 

 0,75 Callisto 
0,83 Onyx 
0,25 Samson 
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E 0,75 Callisto 
0,83 Onyx 
0,5 Samson 
0,5 Kart 

0,75 Callisto 
0,83 Onyx 
0,25 Samson 
0,5 Kart 

 

F 0,75 Callisto 
0,83 Onyx 
0,5 Samson 
0,5 Kart 

 0,75 Lumica 
0,83 Onyx 
0,25 Samson 

G 1,1 Zeus 
0,83 Onyx 
1,4 Frontier 
0,5 Samson 
0,5 Kart 

1,5 Callisto 
0,83 Onyx 
0,25 Samson 
0,5 Kart 

 

H 1,1 Zeus 
0,83 Onyx 
1,4 Frontier 
0,5 Samson 
0,5 Kart 

 1,5 Callisto 
0,83 Onyx 
0,3 Samson 
0,25 Kart 

I 0,5 Nagano 
0,83 Onyx 
1,4 Frontier 
0,5 Samson 
0,5 Kart 

0,5 Nagano 
40 Permit 
 

 

J 0,5 Nagano 
0,83 Onyx 
1,4 Frontier 
0,5 Samson 
0,5 Kart 

 0,5 Nagano 
40 Permit 

K 0,75 Callisto 
0,75 Monsoon 
0,5 Samson 
0,5 Kart 

0,75 Callisto 
0,75 Monsoon 
0,5 Kart 
0,25 Samson 

 

L 0,75 Callisto 
0,75 Monsoon 
0,3 Samson 
0,9 Kart 

 0,75 Callisto 
0,55 Basagran SG 
0,3 Samson 

M 0,75 Callisto 
0,83 Onyx 
1,4 Frontier 
0,5 Samson 
0,5 Kart 

0,75 Callisto 
0,83 Onyx 
0,25 Samson 
0,5 Kart 

 

N 0,75 Callisto 
0,83 Onyx 
1,4 Frontier 
0,5 Samson 
0,5 Kart 

 0,75 Callisto 
0,83 Onyx 
0,25 Samson 
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Ook dit perceel had zeer sterk te lijden onder de droogte en hitte. Zozeer dat een groot gedeelte van de mais bijna 

volledig verbrand was. Op het perceel vond men een knolcyperusplant vergelijkbaar met de knolcyperusplant op het 

proefperceel in Bree: stevige robuuste plant met veel brede openvallende bladeren met een bloeiwijze.  

Tijdens dit jaar werden de objecten enkel visueel gequoteerd. Deze zijn in het schema onderaan weergegeven. Er 

wordt gequoteerd met een systeem van plussen en minnen: + betekent een goede quotering, ½ betekent een 

matige quotering en – betekent een onvoldoende goede quotering. Een * betekent geen quotering omwille van 

moeilijke passage. De vermelding X betekent onvoldoende knolcyperusdruk.  

 

De resultaten lagen sterk in lijn met deze van het proefperceel in Bree: de watergift is de bepalende factor, de 

onderbladbespuiting is mislukt, de fractionering van mesotrione lijkt voldoende en de combinatie sulcotrione en 

pyridaat gevolgd door de combinatie van mesotrione en pyridaat geeft de beste visuele bestrijding.  
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4.4.1.2 Grondontsmetting 

Op bepaalde proefpercelen werden verscheidene soorten niet-erkende grondontsmettingen aangelegd. Een 

grondontsmetting is de enige directe methode om de aanwezige moederknollen in de behandelzone (max. 40 cm) 

volledig af te doden. In theorie is dit de snelste manier om een knolcyperusbesmetting teniet te doen. Het nadeel 

van deze methode is meestal de kostprijs. Hieronder valt de intrinsieke kostprijs van het product, de kostprijs van de 

TIF- of VIF-folie waarmee de oppervlakte luchtdicht moet afgedekt worden als de kostprijs van het verlies van oogst 

aangezien de behandeling in het groeiseizoen bij voldoende hoge temperatuur dient te gebeuren. Deze nadelen 

zorgen ervoor dat deze methode, zeker in akkerbouwteelten, moeilijker van de grond komt.  

4.4.1.2.1 DMDS 

DMDS is de afkorting van de werkzame stof dimethyldisulfide. Deze niet-erkende stof wordt onder 

proefomstandigheden gebruikt als chemische ontsmetting met het oog op verhelpen van problemen rond 

knolcyperus maar ook van aaltjes en andere bodemschimmels- en insecten. Het resultaat van de behandeling werd 

zowel visueel als in labo getest (tetrazolium kiemtest).  

Visueel werden er tussen 5 en 10 nieuwe planten gevonden na verwijdering van de afdekplastic. Het was niet altijd 

duidelijk of deze planten afkomstig zijn van zeer diepgelegen knollen (> 40 cm), insleep van de onbehandelde randen 

of door passage van de oogstmachines en everzwijnen. Na de verwijdering van de plastic werden er ook enige 

ondergronds behandelde knollen verzameld en onderworpen aan een tetrazolium kiemtest. Hieruit werden geen 

kiemkrachtige knollen meer gevonden.  

In het najaar van 2018 werd er dwars op deze toepassing geploegd, waardoor de zichtbare resultaten in 2019 

helemaal niet betrouwbaar zijn. Globaal was de onkruiddruk in 2019 over de volledige behandelde lengte duidelijk 

minder, zowel voor knolcyperusplanten als voor andere onkruidsoorten. Tevens oogde de mais zeer groot en 

typeerde zich met een sterke groei. Dit komt mogelijks door de stikstofrest die de behandeling in 2018 achterliet. 

Een andere mogelijke verklaring is de waarschijnlijke plaatselijke afdoding van engerlingen en ritnaalden, aangezien 

deze relatief frequent gevonden werden in het perceel.  

4.4.1.2.2 Herbie 

Herbie is een restproduct van de voedingsindustrie dat zowel in vaste als in vloeibare vorm te verkrijgen is. De 

werking typeert zich door het vormen van een aangepaste bacteriecultuur onder anaerobe omstandigheden. De 

secreten van deze bacteriën tasten de knolcyperusknollen, maar eveneens ook de aanwezige aaltjes aan. Aangezien 

de toepassing buiten kas nog in zijn kinderschoenen staat, werd er een handmatige proef uitgevoerd met beperkte 

tussenkomst van machines. Ook in deze proef was het buitenhouden van ongedierte zoals everzwijnen een 

uitdaging. Er werden zowel visuele als ondergrondse quotaties uitgevoerd. 

Om bovengenoemde redenen worden de resultaten van de behandeling niet weergegeven, aangezien deze 

mogelijks niet representatief zijn t.o.v. de werkelijkheid.  

4.4.1.3 Spuittechniek Syngenta 

Tijdens het teeltjaar 2018 werd er op het proefperceel in Meeuwen een uitgebreide proef rond spuittechniek 

uitgevoerd met Syngenta als partner. Hiermee wordt de toepassing van een standaard knolcyperusschema door een 

trekker met verscheidene spuitdoppen, d.w.z. verschillende waterhoeveelheden, omschreven.  

Omwille van de droogte- en hittestress die de aanwezige planten ondergingen vielen de spuitresultaten gedeeltelijk 

tegen, net zoals de andere chemische proeven. Enkel bij de objecten waar de waterhoeveelheid > 450 l water/ha 

bedroeg waren er positieve eigenschappen op te merken. Maar ook hier was een volledige afdoding moeilijk, wat de 

stelling rond klonale verschillen binnen knolcyperusplanten enkel staafde.  
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4.4.1.4 Biologische bestrijding 

In samenwerking met de gemeente Bocholt werd er een bestrijdingsproef o.b.v. heet water op poten gezet. De 

behandelde oppervlakte was een pleksgewijze besmetting achteraan de machineloods van de gemeente. In overleg 

werd deze plaats ongeveer 2-wekelijks behandeld met een heet-watermachine. De proef nam een late start 

(06/07/18) en gaf een wisselende reactie van de plant. Sommige planten stierven snel en makkelijk af, terwijl andere 

planten robuuster leken en de behandeling zonder veel schade konden doorstaan. Zowel bovengronds (grootte 

plant) als ondergronds (stadium vermeerdering) was er geen constante conclusie te trekken. Na de proef werden 

geen ondergrondse stalen genomen. Aangezien de eindsituatie er voldoende positief uitzag, werd besloten om de 

biologische proeven in teeltjaar 2019 uit te breiden.  

TOTAALBESLUIT 2018 
 

✓ Te droog en te heet voor een geslaagde voor zaai- , vooropkomst- en onderbladtoepassing 

✓ Variabiliteit in herbicidengevoeligheid ( = voorkomen van verschillende klonen) is duidelijk merkbaar 

✓ Dubbel bestrijdingssysteem in mais is nodig (2 na opkomst of 1 vooropkomst + 1 minimum 1 na opkomst) 

✓ Systemen o.b.v. mesotrione en pyridaat en sulcotrione, pyridaat en mesotrione lijken het meest interessant 

✓ Halosulfuron (Permit) en TCM (Monsoon) kunnen niet beoordeeld worden door slechte plaatsing 

✓ Waterhoeveelheid is de sterkst bepalende factor 

✓ Nieuwe generatie grondontsmetting is nog niet praktijkrijp  

✓ Biologische bestrijding schept mogelijkheden 

4.4.2 2019 
Er wordt geleerd uit de fouten en feiten die zich in het teeltjaar 2018 hebben afgespeeld. De banden met de 

expertisecentra, gewasbeschermingsproducenten en onderzoekscentra worden aangehaald en de schema’s worden 

aangepast en zeer sterk uitgebreid. Op vraag van Universiteit Gent worden de aangeleverde schema’s van LCV in 4 

herhalingen geplaatst, binnen de schema’s worden enkel knolcyperusmiddelen gebruikt (bv. geen Samson, Kart,…), 

elk object krijgt een voor zaai en vooropkomst deel met Frontier en van elk object wordt er, naast de visuele 

quotering, per deel 1 grondstaal zowel voor als na de proef genomen. Verder wordt het biologisch aspect zeer sterk 

uitgebreid met een proefzetting gebaseerd op labo-onderzoek uitgevoerd aan de Universiteit Gent. Dit teeltjaar 

gebeurde er slechts 1 demodag (voor- en namiddag) op de proeflocatie te Bree.  

Door de inmiddels veranderende adviezen rond Dual Gold werd er besloten dit middel niet meer in de proeven op te 

nemen.  

Volgende onderwerpen kwamen aan bod tijdens de proeven tijdens teeltjaar 2019:  

✓ Chemische bestrijdingsproef 

✓ Biologische proeven 

✓ Elektrocutie proef 
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4.4.2.1 Chemische bestrijdingsproef 

Omwille van de arbeidsdruk werden er geen proeven uitgevoerd op het proefperceel te Bocholt.  

4.4.2.1.1 Proefperceel Meeuwen 

T.o.v. vorig jaar veranderden de objecten van plaats. De grondontsmettingsoppervlakte werd vrij gehouden om 

mogelijks nog een glimp van werking op te vangen. De objecten lagen op plaatsen met een grotere knolcyperusdruk. 

De na opkomst behandeling gebeurden in de rijrichting, terwijl de vooropkomst behandeling met Frontier dwars op 

de rijrichting gebeurde. Op dit perceel werd dus geen voor zaai toepassing met Frontier uitgevoerd waardoor er per 

object slechts 2 grondstalen genomen werden. Elke bespuiting werd uitgevoerd aan 480 l/ha (onderbladbespuiting: 

500 l/ha).  

Interessante data: 

Zaai: 19/04 

Vooropkomst: 21/04 

1e NO TCM objecten (Monsoon): 13/05 

2e NO: 2-3 + 3-4 blad: 22/05 

3e NO 10-15 cm: 27/05 

4e NO 5-6 blad: 19/06 

5e NO onderblad: 28/06 

De opstart in het voorjaar kwam er redelijk laat door het koude en natte voorjaar. Hierdoor bleven de maisplanten in 

het seizoen achter en duurde het tot midden juni vooraleer ze wat bijgebeend waren. De onderbladbespuiting is 

relatief vroeg gezet, aangezien er opnieuw een langdurige droge en hete periode werd voorspeld.  

Proefschema: zowel erkende als niet-erkende schema’s en bestrijdingsmiddelen worden gehanteerd!  



 

22 
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Rechts wordt de visuele score van de verschillende 
objecten gegeven. De waardes worden weergegeven 
o.b.v. plussen en minnen: + betekent cumulatief een 
goede quotatie, - betekent cumulatief een minder 
gunstige quotatie, ± betekent een matige quotatie. De X-
vermelding geeft een te lage druk aan.  
De visuele quotaties gebeuren enkel op de NO-objecten 
zonder VO toepassing. Het VO + NO object wordt enkel 
beoordeeld o.b.v. de ondergrondse score.  
 
Door het voldoende vocht in het voorjaar viel de voor-
opkomst toepassing erg mee: er was een duidelijke 
reductie in het aantal bovengrondse knolcyperusplanten 
zichtbaar.  
 
Een latere quotering was niet mogelijk door de 
overwoekering van de knolcyperusplanten door de 
andere aanwezige onkruidplanten.  
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Rechts worden de resultaten van het 
ondergronds onderzoek weergegeven. Van elk 
object werd min. 1 grondstaal genomen (2 indien 
er een combinatie met een vooropkomst 
toepassing aanwezig was). De grondstalen in 
objecten met een Frontier-toepassing worden 
aangeduid door de haakjes.  
 
Bv.: 
AL1 = 1e herhaling van schema AL 
(AL1) = dwarse toepassing Frontier door AL1 
Totaal AL = 4 (elk schema heeft 4 herhalingen) 
Totaal (AL) = 4 (elk schema heeft 4 herhalingen) 

 
Bij het bekijken van de visuele gegevens ziet men voornamelijk zwakke resultaten, hoewel de randfactoren 

(waterhoeveelheid, IPM-praktijken, weersinvloeden,…) extra aandacht hebben gekregen. Dit wijst nogmaals op de 

aanwezigheid van een zeer moeilijke kloon. Hoewel de bovengrondse resultaten niet gunstig waren, vallen de 

ondergrondse resultaten relatief goed mee: 31 % van de objecten hebben, ondanks een niet perfect visueel resultaat 

toch een daling in knolaantal per kg kunnen realiseren.  

Bij de combinatie van de bovengronds- en ondergrondse resultaten zien we enkel de schema’s met een hoge dosis 

mesotrione relatief goed scoren: de dubbele 1,5 l mesotrione toepassing lijkt meer zekerheid te geven voor een 

goed boven- en ondergronds resultaat, ook in combinatie met een vooropkomst toepassing.  

De halosulfuron na opkomst objecten lijken, ondanks een grote bovengrondse groei, toch vaak een ondergrondse 

daling van het aantal levende knollen teweeg te brengen. Enkel in combinatie met een vooropkomst toepassing van 

Frontier lijken de resultaten minder ideaal.  

Verder lijken de thiencarbazone max (TCM, Monsoon) objecten zowel boven- als ondergronds ondermaats te scoren 

op knolcyperus. Wel hadden deze een zeer sterke werking op de vingergrassen die ook zeer weelderig aanwezig zijn 

op het proefperceel.  

Ook de ‘probeersels’ (bv. Toki, Gozai) scoorden slecht. 

Een duidelijke kanttekening bij dit besluit is dat de resultaten niet statistisch zijn onderbouwd, zoals eerder reeds 

werd aangegeven.  
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4.4.2.1.2 Proefperceel Bree 

Op het proefperceel te Bree werd een uitgebreide chemische proef gecombineerd met een sterke biologisch proef 

op eenzelfde perceel.  

Basisinformatie:  

Algemene informatie 

Voorvrucht:  Mais 

Textuur:  Zand (vochtgevoelig, harde grond) 

Onkruiddruk: Knolcyperus, haagwinde, moeilijke grassen, melde, kamille 

Objecten:  PVL 2 herh. ; LCV 4 herhalingen 

Data 

Voor zaai: 06/05 

Zaai:  09/05 

Voor opkomst:  10/05 

1e NO: 2-3 blad KC: 22/05 

2e NO: 2- 3 blad mais: 29/05 

3e NO: 3- 4 blad mais: 29/05 

4e NO: 4-5 blad mais: 6/06 

5e NO: 5-6 blad mais: 19/06 

6e NO: 7-8-9 blad mais 
(onderblad): 

26/06 

Grondstalen (3/object): 16-21/05 + na oogst 

Spuitomstandigheden: 

Data Temperatuur (dag/nacht °C) Wind (m/s) Algemene toestand 

06/05 12 / 1 2,1 Normaal/vochtig 

09/05 18 / 7  3,7 Normaal/vochtig 

10/05 15 / 9  2,9 Vochtig 

22/05 21 / 8 2,2 Normaal  

29/05 20 / 4 2,5 Vochtig/nat 

6/06 20 / 9  3 Nat/heel nat 

19/06 29 / 15  2,8 Normaal/vochtig 

26/06 28 / 17  3,4 Normaal/vochtig 

Waterhoeveelheid: 480 l/ha (excl. JL: 320 l/ha) 

 

Ook hier werd elk object voorzien van een gedeelte (dwars toegepaste) voor zaai toepassing Frontier en voor-

opkomst toepassing Frontier. Dit schema kan u onderaan zien: 
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De opstart in het voorjaar kwam er redelijk laat door het koude en natte voorjaar. Hierdoor bleven de maisplanten in 

het seizoen behoorlijk achter en duurde het tot midden juni vooraleer ze bijgebeend waren. De onderbladbespuiting 

is relatief vroeg gezet, aangezien er opnieuw een langdurige droge en hete periode werd voorspeld.  

Proefschema: zowel erkende als niet-erkende schema’s en bestrijdingsmiddelen worden gehanteerd!  
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Onderstaande afbeelding geeft de visuele quotaties van enkel de NO-objecten weer (geen quotatie met Frontier): 
(De aangeduide schema’s AR t.e.m. GR zijn een aanlevering van een geëngageerd landbouwer) 
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Onderstaand schema geeft de resultaten van de ondergrondse analyse weer:  
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Op dit proefperceel zijn de resultaten tussen de visuele quotering en het ondergronds onderzoek minder 

overeenkomstig als deze op het proefperceel Meeuwen. In Meeuwen waren de goede visuele objecten ook goede 

ondergrondse objecten. Dit is hier in Bree ook het geval, maar minder uitgesproken. Sommige visueel zeer goede 

objecten, bv. EL, I, D en H, hebben een relatief beperkte daling in het knolaantal per kg grond. Hier werd een grotere 

afdoding verwacht.  

Dit jaar lijkt het systeem met de onderbladbespuiting visueel beter te scoren, hoewel deze verschillen niet meteen 

worden bewezen in het ondergronds onderzoek. Ook hier lijkt de halosulfuron-toepassing niet te doen wat het 

belooft: zeer wisselende resultaten, zeker in combinatie met een Frontier toepassing. Dit fenomeen zagen we in een 

meer uitgesproken vorm ook op het proefperceel in Meeuwen. 

Opmerkelijk is dat de meeste gefractioneerde mesotrione en pyridaat of volledige mesotrione dosisobjecten, met 

mogelijks een uitvloeier in de 2de bespuiting een goed effect visueel en relatief goed effect ondergronds vertonen, 

behalve voor de objecten KL en LL. Deze hebben bij beide onderzoeken een eenduidig negatief effect. Dit lijkt toch 

sterk te duiden op een slecht moment van 1e bespuiting. Dit kan liggen aan de omliggende (weer)invloeden, of aan 

een slecht groeistadium van het onkruid. De exacte reden is niet gekend.  

Voor het 2de jaar op rij vallen de objecten met TCM (Monsoon) en bentazon niet in goede aarde, hoewel dit 

verbetert naarmate er Frontier wordt toegevoegd als voor zaai of vooropkomst toepassing. Mogelijks kan dit ook 

duiden op een slechte plaatsing van bentazon. Het is geweten dat bentazonproducten een voldoende grote lichtinval 

nodig hebben en mogelijks is deze te laag door de hoge maisplanten bij de onderbladbespuiting.  

Bij het bekijken van de globale (totale) resultaten zijn er ook interessante zaken op te merken. Zo behaalt slechts 21 

% van de na opkomst objecten een knoldaling per kg grond. Ook dit is, in combinatie met de relatief gunstige visuele 

resultaten vreemd te noemen. Zoals eerder vermeld hebben de goede tot zeer goede visuele objecten een lagere 

effectieve knoldoding dan op het eerste zicht werd verwacht. Zo zorgt 43 % van deze objecten voor een stijging van 

het aantal kollen per kg proefgrond.  

Binnen het totale segment combinatie Frontier-toepassing met na opkomst bespuiting ligt het percentage daling 

knolaantal in beide gevallen hoger dan deze bij enkel na opkomst behandeling. Dit is ook een vreemd gegeven, 

aangezien de theorie zegt dat de knollen in de Frontierlaag in knolrust gaan en dus zeker niet afsterven. Verder klopt 

dit ook niet met de stelling dat er tijdens het groeiseizoen regelmatig zeer ‘harde’ en ‘koppige’ knolcyperusplanten 

aangetroffen werden in de Frontierobjecten die normaliter bij de laatste bespuiting zouden afgestorven zijn.  

Het percentage knoldoding bij de vooropkomst Frontiertoepassing in combinatie met na opkomst bespuitingen ligt 

zelfs hoger dan bij de ingewerkte Frontiertoepassing in combinatie met na opkomst bespuitingen, hoewel de 

ingewerkte Frontiertoepassing een visueel mooier resultaat kende als de vooropkomst Frontiertoepassing.  

Globaal gezien had ¼ van de objecten een eenduidig gunstig effect op de ondergrondse knollenreserve. Jammer 

genoeg hebben 2/5 objecten een eenduidig slecht effect op de ondergrondse knollenreserve. Bij het bekijken van de 

resultaten zijn er duidelijke verschillen merkbaar tussen bovengrondse en ondergrondse effecten. Er zijn 

interessante schema's bijgelicht en uitgetest, maar er is nog veel ruimte voor verbetering, zeker wanneer er objecten 

zijn die bij 3 behandelingen (voor zaai of voor opkomst Frontiertoepassing + 2 na opkomstbespuitingen) nog steeds 

geen duidelijke daling in het knolaantal per kg proefgrond laten zien.  

Een duidelijke kanttekening bij dit besluit is dat de resultaten niet statistisch zijn onderbouwd, zoals eerder reeds 

werd aangegeven.  
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4.4.2.2 Biologische proeven 

Op het proefperceel te Bree werden verscheidene biologische proeven, deels als demo praktijkproef van eerdere 

labo-proeven van UGent, aangelegd. Hieronder worden kleine objecten (3m x 3m; heet water 2 m x 20 m), 

aangelegd in 3 herhalingen (behalve heet water) in een sterk besmet gedeelte van het perceel. Er werd gekozen voor 

de sterk besmette rand van het perceel. Deze rand grenst aan de Breeërstadsbeek, waardoor een chemische 

bestrijding zo kort bij deze beek voor sommige chemische middelen niet is toegestaan.  

Zo werden volgende objecten aangelegd:  

Object Uitleg Toep. Data 

Maaien 2-wekelijkse maaibeurt met bosmaaier 
Getrachte maaihoogte 5 cm 
Verwijdering van gemaaide resten 

4/06; 21/06; 1/07; 17/07; 08/08; 21/08; 
06/09; 24/09 

Maaien – gras 2- wekelijkse maaibeurt met bosmaaier 
Concurrentie met gezaaid raaigras 
Getrachte maaihoogte 5 cm 
Verwijdering van gemaaide resten 

Zaai raaigras: 21/05 
4/06; 21/06; 1/07/17/07; 08/08; 21/08; 
06/09; 24/09 

Schoffelen – 
intermediair 

Manuele schoffelbeurt o.b.v. eigen 
interpretatie (± wekelijks) 
Verwijdering van geschoffelde onkruiden 

4/06; 11/06; 21/06; 1/07; 8/07; 17/07; 
08/08; 21/08; 26/08; 06/09; 12/09; 
24/09 

Schoffelen – 
periodiek 

2-wekelijkse manuele schoffelbeurt  
Verwijdering van geschoffelde onkruiden 

4/06; 21/06; 1/07; 17/07; 08/08; 21/08; 
06/09; 24/09 

Plastic Afdekking met kuilplastic gedurende 
groeiseizoen 

Plaatsing plastic: 21/05 
Verwijdering plastic: 24/10 

Heatweed 
toepassing 

5-wekelijkse toepassing met kokend water 
Zowel bovengronds, ondergronds als comb. 

30/05; 3/07 (nt prikken); 08/08 (nt. 
prikken); 06/09 (nt prikken) 

 

Rechts staan de resultaten van bovenstaand beschreven 
onderzoek vermeld.  
Hieruit blijkt dat wekelijks en tweewekelijks schoffelen een 
zeer efficiënte manier is om de aanwezige knollen uit te 
putten. Er worden, net als bij de afdekking van de 
proefgrond door ondoorlaatbare kuilplastic zeer hoge 
bestrijdingscijfers bekomen. Deze methodes zijn niet 
arbeidsefficiënt, maar blijkbaar zeer efficiënt binnen de 
factor knoluitputting.  
Het maaien van knolcyperusplanten, al dan niet in 
combinatie met gras heeft een zeer slechte invloed op de 
knollenreserve in de grond. Onder labo-omstandigheden 
uitte zich dit als een voldoende efficiënte techniek, maar 
onder praktijkomstandigheden uit zich dat in een zeer grote 
aanmaak van zeer kleine knollen, net onder het 
grondoppervlak.  
Ook de bovengrondse behandeling van de onkruidplanten 
met warm water was voornamelijk inefficiënt, zeker in 
combinatie met de geleverde arbeid en de verbruikte 
energie. De ondergrondse behandeling met de prikstok kon 
slechts tijdens de allereerste toepassing gebruikt worden 
omwille van de droogte tijdens de rest van het teeltjaar.  
De bodem was te sterk uitgedroogd waardoor het 
onmogelijk was om de prikstok in de bodem te duwen.  
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4.4.2.3 Elektrocutie techniek 

Enkele dagen voor de demodag op het proefperceel te Bree (10/07) werd de organisatie gecontacteerd door een 

Nederlands bedrijf met de vraag om een kleine bestrijdingsproef van de elektrocutietechniek op knolcyperus. Zo 

kwam er een persoon van RAMM machines de Rootwave techniek tonen tijdens een demo op de demodag 

knolcyperus. Deze proef kwam er onvoorbereid, daardoor werd er lukraak een klein behandelstukje aan de ingang 

van het perceel uitgekozen.  

In de weken nadien was het onkruid inderdaad verdwenen, en ook de hergroei/herkieming van de aanwezige 

planten/knollen viel relatief goed mee. Er werd een kleine ondergrondse proef uitgevoerd, maar door onvoorziene 

omstandigheden is deze niet afgerond kunnen worden.  

Aangezien er geen bekende proefgegevens zijn over de bestrijding van knolcyperus met deze techniek, geven we 

deze een kans om zich mogelijks in de toekomst tijdens andere demoproeven te bewijzen.  

TOTAALBESLUIT 2019 
✓ Het bovengronds resultaat kan sterk verschillen van het ondergronds resultaat, zowel positief als negatief 

✓ De verschillen in herbicidengevoeligheid uitten zich op verschillende wijzen 

✓ De biologische bestrijdingsmethodes behoren bij de beste qua knoldodingsefficiëntie, bij de slechtste qua 

arbeidsefficiëntie 

✓ Effectieve knoldoding is niet makkelijk te bekomen 

✓ Halosulfuron doet niet (altijd) wat het belooft 

✓ TMC en bentazon valt naar knolcyperusbestrijding op onze proefvelden voorlopig niet mee 
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5 Totaalbesluit project 
Dit project onderstreepte de moeilijkheid van de problematiek deels door een zeer moeilijk te controleren onkruid, 

maar eveneens door een groot gebrek aan kennis over dit onkruid, hoewel dit fenomeen zich al bijna 40 jaar in deze 

contreien manifesteert. Tijdens de proeven werden grote verschillen tussen besmette locaties opgemerkt. Verder is 

het zeer moeilijk om te begrijpen dat het bovengrondse resultaat geen letterlijke vertaling is van en naar het 

ondergronds resultaat. 

5.1 Chemische bestrijding 
Het advies voor Belgische toegelaten schema’s berust nog steeds op de dubbele na opkomst toepassing van de 

werkzame stoffen mesotrione en pyridaat, met mogelijks een vooropkomsttoepassing met dimethenamide-p. Het is 

zeer belangrijk dat de toegepaste schema’s de wetgeving volgen en de IPM-regelgeving zeer specifiek toegepast 

wordt om een maximaal rendement van de behandeling met deze werkzame stoffen te verkrijgen. Het 

chemiegebruik kan hoe langer hoe minder op maatschappelijke bijval rekenen waardoor de landbouwsector een 

negatief imago krijgt opgespeld wanneer er normoverschrijdingen van (niet enkel deze) werkzame stoffen worden 

teruggevonden in de oppervlaktewateren. De IPM-adviezen zijn een noodzakelijke levensverzekering waardoor de 

toekomst van de gedreven boerenzonen en -dochters niet wordt gehypothekeerd door het afschaffen van 

belangrijke chemiegroepen, aangezien de vijver waaruit we chemisch kunnen vissen met de jaren kleiner wordt. 

Tevens heeft elke ml spuitvloeistof die niet maximaal rendeert een directe invloed op het financieel rendement van 

de toepassing en dus ook op het bedrijf.  

Het verbod op een gefractioneerde toepassing van mesotrione en de ontbrekende erkenning van pyridaat in de 

maisteelt zorgen voor een bemoeilijkte chemische bestrijding van knolcyperusproblemen in Nederland. Mogelijke 

oplossingen hiervoor zijn toepassingen gebaseerd op een voor opkomst toepassing en eventueel gevolgd door 1 of 2 

na opkomstcorrectiebehandelingen. Deze keuze gebeurt meestal o.b.v. de aanwezige knolcyperusdruk.  

Bij een lagere knolcyperusdruk kan er een reguliere chemische onkruidbestrijding gebeuren, mogelijks aangevuld 

met middelen o.b.v. sulcotrione of TCM, gevolgd door een correctiebehandeling naar knolcyperus o.b.v. mesotrione 

en pyridaat. Het tijdstip van de correctiebehandeling is zeer belangrijk. De behandeling mag niet te vroeg geplaatst 

worden aangezien er met contactmiddelen wordt gewerkt en de aanwezige knolcyperusplanten dus voldoende 

ontwikkeld dienen te zijn (min. 15 cm). Eveneens zullen dieper gelegen knollen reeds gekiemd hebben waardoor 

deze knollen ook bestreden zullen worden door deze bespuiting. Ook zal er na een te vroege correctiebespuiting 

veel herkieming zijn die wettelijk gezien niet meer chemisch aangepakt kan worden. De behandeling mag eveneens 

niet te laat worden toegepast aangezien bentazon (Basagran SG) een middel is dat voldoende licht nodig heeft om 

zijn werking maximaal uit te dragen. Dit is niet altijd het geval bij een onderbladbespuiting. Het kiezen van een juist 

tijdstip voor de correctiebehandeling is een uitdaging.  

Bij een hogere knolcyperusdruk is een verlaging van de bovengrondse uitgangsdruk door een vooropkomst 

toepassing van Frontier aan te raden. Hierdoor zal de grotere druk afnemen en zullen de onkruiden in het algemeen 

trager opkomen waardoor de kans op een combinatie van een goede spuitstadium voor de knolcyperusplanten en 

andere onkruiden stijgt. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat er slechts 1 na opkomst behandeling dient te 

gebeuren die zowel kan fungeren als reguliere maisbestrijding en correctiebestrijding. Dit is sterk afhankelijk van de 

andere onkruiden op het veld: indien er een besmetting is met moeilijk bestrijdbare vingergrassen of andere 

onkruiden die een zeer precies gunstig spuitstadium hanteren, is dit een riskante handeling. In dit geval zou de 

vooropkomst toepassing gecombineerd kunnen worden met 1 reguliere na opkomst bestrijding gevolgd door een 

correctiebestrijding voor knolcyperus later op het seizoen, lettend op het toepassingstijdstip van de 

correctiebehandeling.  
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5.2 Biologische bestrijding 
Landbouw puur gebaseerd op chemie wordt steeds moeilijker uit te voeren, dit komt ook uitvoerig als resultaat uit 

de proeven: chemische schema’s geven geen totaalzekerheid meer, grondontsmetting is een moeilijke hap 

geworden en percelen worden hoe langer hoe meer met probleemonkruiden geconfronteerd wat de 

totaalbestrijding enkel maar bemoeilijkt. Biologische bestrijdingsmethoden winnen aan belang en aan efficiëntie. 

Hiermee wordt niet geopperd dat iedereen massaal mechanische onkruidbestrijding moet toepassen, maar een 

sterkere toepassing van de ‘passieve’ biologische onkruidbestrijding zoals doorbreken monocultuur, gedegen 

gekozen groenbemesters, aanleg vals zaaibed, …  zijn een aanvulling op de chemische variant. Maar ook meer 

aandacht voor de randfactoren zoals spuitwaterkwaliteit, relatieve luchtvochtigheid, groeistadium onkruid i.p.v. 

groeistadium gewas… zijn nodig om het gewenste resultaat te verkrijgen.  

Om een goede bestrijding te bekomen staat de uitputting van de aanwezige moederknollen in de bouwlaag centraal. 

Dit feit wordt bewezen door de resultaten bij de biologische bestrijdingsproef. De maximale uitputting werd bereikt 

door het wekelijks of tweewekelijks schoffelen van de knolcyperushaard. Dit is een zeer arbeidsintensieve 

benadering van de bestrijding, maar de blijvende uitputting van de knolcyperusknollen is dusdoende een garantie op 

succes. Een verrassend resultaat was de effectieve knoldoding door afdekking met ondoorlaatbare landbouwplastic. 

De mogelijke plausibele verklaringen voor dit fenomeen drukken zich uit als uitputting door herhaaldelijke groei en 

sterfte onder de plastic en/of verrotting van de moederknol door de condities onder de plastic. Een herhaling van 

deze proef met grondstaalname op verscheidene dieptes kan hier later klaarheid in scheppen.  

5.3 Toekomst 
Tijdens het project is er enorm veel praktijkkennis opgebouwd en viel er een mooie wisselwerking aan informatie 

tussen laboproeven en praktijkproeven op te merken. Deze samenwerking tussen alle belanghebbende partijen, 

zowel agrarische grondgebruikers als (internationale) praktijkcentra, zette het probleem terug in de verf waardoor 

de informatie uitwisseling spectaculair steeg en de algemene kennis bij ieder werd verhoogd. Dit zag men terug in de 

online hits op de knolcyperusberichten, de deelnemers van de demomomenten en infovergaderingen etc.  

Ondanks het feit dat dit proefproject afloopt, zal PVL zich blijven inzetten om grip te krijgen op de knolcyperuskennis 

en alle andere factoren. De proeven zullen, weliswaar met een nog specifiekere toepassing van de IPM-adviezen, 

worden voortgezet. Zo zijn er plannen om nieuwe proeven uit te voeren met de electrocutietechniek, het effect van 

machinaal schoffelen, onveranderde chemische proeven in plaats en schema om het opbouwend knollendodend 

effect in tijd te meten, uitgebreide grondstaalnames per grondlaag,… 

Om deze reden mag geen opgebouwde kennis verloren gaan en moet er steeds verder op gebouwd worden, zowel 

door de praktijkcentra als door de agrarische landgebruikers. Bewustwording van een veranderende toekomst wordt 

zeer belangrijk, aangezien de ‘gangbare landbouw’ hoe langer hoe minder gangbaar wordt. Het 

knolcyperusprobleem zal niet op korte termijn opgelost worden, maar deze informatie uitwisseling maakt van de 

omslachtige bestrijdingsadviezen en nattevingerwerk een bewandelbaar pad. 

 

 


