
BEKNOPTE INLEIDING

• Invasief schijngras

• Al sinds ’80 in Vlaanderen

• Gevolgen in praktijk

• Wetgeving: individuele aanpak

– NIEUW: conditionaliteit

• Het niet naleven van het teeltverbod

op wortel-, bol- en knolgewassen

• 2023 waarschuwing, 2024 sanctie

• Min. 10 m² besmet

• Besmet = min. 10 planten/m²

of 50 % bedekkingsgraad



SAMENVATTING RESULTATEN 2020-2021

• Chemische bestrijding: 

– Bovengrondse resultaten - ondergrondse resultaten

– Effectieve moederknoldoding moeilijk, zeker bij hoge druk

– VO of VZ is noodzakelijk bij een hoge druk

– Uitvloeiers zijn goedkope versterking van bovengrondse werking

– Weersinvloeden soms grotere variabele dan dosis

• Mechanisch

– Zeer goede moederknoldoding doch moeilijk om probleem volledig te 

verwijderen

– Goed snijden onder de basaalknol soms moeilijk

– Minder genotypenafhankelijk

• UITPUTTING WERKT!!!



RESULTATEN BOVENGRONDS: CHEMISCH



RESULTATEN BOVENGRONDS: MECHANISCH



RESULTATEN BOVENGRONDS: VALS ZAAIBED



RESULTATEN ONDERGRONDS



RESULTATEN ONDERGRONDS



CONCLUSIE

• Voor zaai: 

– Chemie (bv. 1,5 Dual Gold) = beste verzekering

– Mechanisch: vals zaaibed

• Tijdens teelt:

– Chemie: 

• VO (bv. 1,4 Frontier) = goede verzekering

• 2 x NO voor knolcyperus o.b.v.  0,75 Callisto en 0,8 Onyx

• Versterkers bv olie,  Successor (?)

– Mechanisch: schoffel + bandbespuiting

• Na teelt: controle

– Knolvorming na 2-3 weken: moet opgeruimd worden!

– Mechanisch

– Chemisch: opletten glyfosaat 



DEMO PROEF

STOMEN

• Herhaling VLAIO in demoproef

• Ingegraven landbouwfolie 

waaronder stoom wordt geblazen

• Oppervlakkig (-5 cm) goed,

dieptewerking niet



VLAIO SAMENWERKING



VLAIO SAMENWERKING



BRON: UGENT



VLAIO SAMENWERKING



VLAIO SAMENWERKING

ELEKTROCUTIE

• Resultaten van eenmalige elektrocutie met Rootwave

– 80 % herkieming moederknollen onafhankelijk van kloon of voltage

– Weinig hergroei van de scheuten, onafhankelijk van kloon of voltage

• Resultaten van eenmalige elektrocutie met Zasso:

– Geen effect of vitaliteit van de moederknol

– Reducerend effect op vitaliteit van scheuten + basaalknol: 

• Beter in iets vochtigere omstandigheden 

• Trage werksnelheid 1,1 km/h

• Meer bladeren per plant nodig voor goede bestrijding

• Geen klooneffect 



VLAIO SAMENWERKING

TE VERWACHTEN RESULTATEN

• Biologische bodemontsmettingen: Herbie, eiwitrijk gras, Monam

• Afdoding knollen en zaden in composthoop

• Verspreidings- en verslepingsproef

• Vergistingsproef

• Case study: van kuil tot mest


