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Aziatische duizendknopen en knol-
cyperus bezorgen veel terreineige-
naren en overheden hoofdbrekens. 
Maar ook akkerbouwers zijn er 
wars van. Nieuwe biotechnologie 
maakt het mogelijk om grond snel 
te testen via DNA. Een doorbraak.

ACHTERGROND

Japanse duizendknoop wordt tot 
de meest invasieve exoten gerekend. 
Is de plant eenmaal gevestigd, dan 
is hij moeilijk weer weg te krijgen. 
Door zijn sterke groeikracht worden 
inheemse plantensoorten verdron-
gen, soms ook op akkers.

Nederland is een ideaal land 
voor de plant. De drie soorten die 
hier woekeren, zijn de Fallopia 
japonica (Japanse duizendknoop), 
Fallopia sachalinensis (Sachalinse 
duizendknoop) en de Boheemse of 
Bastaard duizendknoop, een krui-
sing van deze twee soorten.

De sterke wortelstokken en sten-
gels van de Japanse duizendknoop 
zijn in staat om schade te veroorza-
ken aan dijken, bermen, gebouwen, 
leidingen en wegen. En de plant kan 
oversteken naar akkers, waardoor 
boeren schade oplopen. Zij kijken 
in dat geval – terecht – boos naar 
hun buren om eventuele schade te 
kunnen verhalen. Maar insleping 
kan ook gebeuren via een lading 
potgrond.

Kortom, bij het bestrijden van 
ongewenste soorten is waakzaam-
heid geboden. Maar hoe bewijs je 
wat de bron is geweest? En hoe kun-
nen gebruikers daarna verspreiding 
voorkomen?

Het bedrijf Orvion heeft een 
DNA-analyse ontwikkeld die de drie 

belangrijkste woekerende soorten 
duizendknoop meet. Een klein stuk-
je plant of wortel uit bijvoorbeeld 
een gronddepot is voldoende om 
onomstotelijk aan te tonen dat het 
om de schadelijke varianten gaat, 
stelt eigenaar Marc van Bemmel.

‘Voor boeren, ecologen of perso-
nen werkzaam bij grondbanken is 
dit een nieuw objectief hulpmiddel 
in de bestrijding van de versprei-
ding van deze invasieve exoot.’

Eerder ontwikkelde Orvion al 

succesvolle analyses voor het bepa-
len van andere exoten: de muskus-
rat en de rode Amerikaanse rivier-
kreeft. De duizendknoopanalyse is 
de nieuwste loot aan de boom en 
een doorbraak.

VISUELE CONTROLE
In Nederland is er geen richtlijn 

of wetgeving over de verwerking 
van met duizendknoop vervuilde 
grond. Een visuele controle van het 
vóórkomen van duizendknoop was 
tot nu toe de enige manier om de 
exoot vast te stellen. ‘Niet effectief’, 
zegt Van Bemmel, want een klein 
wortelfragment kan uitgroeien tot 
een volwaardige plant met wortels 
die tot wel 3 meter diep groeien.

Met een DNA-analyse op plant-
materiaal of grondmonsters is een 
nieuwe, snelle en objectieve check 
toegevoegd aan de opties.

‘Afgelopen zomer hebben we in 
een blinde test voor provincie Gel-

derland acht grondmonsters met 
de door Orvion ontwikkelde DNA-
methode getest.’ Daaruit bleek dat 
met de DNA-test de aan- of afwezig-
heid van duizendknoop 100 procent 
correct wordt bepaald. ‘Dit levert 
ons nu ook werk op bij andere pro-
vincies.’

De situatie vraagt daarom, want 
in veel gemeenten leidt de plant tot 
overlast. Zo hebben Nijmegen en 
Arnhem alarm geslagen en vraagt 
gemeente Arnhem op haar site 
om het voorkomen te melden. De 
gemeenten Amsterdam en Rotter-
dam hebben digitale kaarten met de 
locatie van duizendknoop.

CLAIMS
Er zijn Van Bemmel nog geen 

voorbeelden bekend van akkerbou-
wers die daadwerkelijk schade clai-
men bij terreineigenaren en overhe-
den, maar een goede detectie maakt 
dit wel makkelijker.

De duizendknoopanalyse is een 
eerste belangrijke stap. Maar er zit 
meer in de pijplijn, verklapt Van 
Bemmel. ‘De methode kan in prin-
cipe ook voor andere woekeraars 
zoals knolcyperus worden gebruikt. 
Hiermee worden we nog relevanter 
voor de land- en tuinbouw.’

Uit experimenten blijkt dat hon- 
derd knolcyperusplanten per vier-
kante meter in een maisperceel kun- 
nen zorgen voor een opbrengstder-
ving van 8 procent. Knolcyperus con- 
curreert niet alleen met andere plan-
ten om licht, water en voedingsstof-
fen, maar kan ook een waardplant 
zijn voor insecten, schimmels, aal-
tjes en plantenvirussen.

Transport van besmette grond 
naar niet-besmette percelen is de 
grootste boosdoener, zeggen telers 
en experts. Daarom spinnen zij 
garen bij de nieuwe DNA-techniek 
van Orvion, die vroege detectie mo- 
gelijk maakt.

DNA verklapt duizendknoop of knolcyperus

Voor boeren, ecologen en grondbanken is DNA-detectie een nieuw objectief hulpmiddel in de bestrijding van de verspreiding van invasieve exoten. Foto: Orvion

Na Japanse duizendknoop wordt 
hard gewerkt om DNA-detectie van 
knolcyperus mogelijk te maken. Veel 
akkerbouwers hebben hier last van, 
vooral in Limburg.
Knolcyperus is een invasieve onkruid-
soort die als zeer lastig wordt beschouwd. 
De plant heeft zich in de jaren tachtig 
vermoedelijk via gladiolenteelt geïntro-

duceerd en vermeerdert zich snel met 
uitlopers en knolletjes. Een knolletje kan 
zo’n tweeduizend knolcyperusplanten 
voortbrengen op slechts 10 vierkante 
meter.
Besmette percelen moeten als laatste 
worden bewerkt, waarna de machines 
gereinigd moeten worden. In maisland is 
chemische bestrijding noodzakelijk.

Limburgse knolcyperus ook op de korrel via DNA-detectie
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Het ministerie van Landbouw, Na- 
tuur en Voedselkwaliteit (LNV) 
heeft een tijdelijke vrijstelling ver-
leend voor het gebruik van Virkon 
S ter bestrijding van Tomato brown 
rugose fruit virus (ToBRFV) in de 
teelt van tomaat.

ACHTERGROND

Inzet van het ontsmettingsmid-
del mag slechts als strenge gebruiks-
voorschriften worden nageleefd, 
omdat besmetting met ToBRFV 
overal in het logistieke proces op 
de loer ligt. Gebruik van Virkon S is 
daarom toegestaan in of op trans-
portvoertuigen, inclusief containers 

waarin materiaal is vervoerd.
Het ministerie van LNV wijst 

ook op ontsmetting van apparatuur 
die wordt gebruikt voor het laden 
en lossen van de voertuigen en de 
ruimtes en oppervlakten waarin 
deze behandeling plaatsvindt.

Afvalresten die het middel be- 
vatten, moeten in het kader van de 
Individuele Behandeling van Afval-
water (IBA) worden geloosd op de 
riolering met aansluiting op een 
rioolwaterzuiveringsinstallatie.

GEBRUIKSAANWIJZING
Voor de toepassing van het mid-

del is een uitgebreide gebruiksaan-
wijzing opgesteld. Zo is het verplicht 
de te desinfecteren oppervlakken 
eerst grondig te reinigen om vervol-

gens het gebruikte reinigingsmiddel 
met schoon water af te spoelen.

Bij het desinfecteren is het zaak 
om zoveel vloeistof te gebruiken 

dat de oppervlakken, zoals zuigend 
beton, gedurende de inwerktijd nat 
blijven. Toepassing moet met een 
rugspuit of hogedrukspuit met lage 

druk en grote druppelgrootte.
Virkon S mag uitsluitend wor-

den toegepast boven verharde 
ondergronden. Het middel mag niet 
in direct contact komen met dieren. 
De regeling vervalt alweer op 23 
februari 2020, laat LNV weten.

Enkele telers wijzen erop dat 
ToBRFV ook effectief kan worden 
bestreden met uv-licht. Dit levert 
geen dampen of vocht op en is vrij-
gesteld door het College voor de toe-
lating van gewasbeschermingsmid-
delen en biociden (Ctgb).

Uv heeft een inwerktijd van 
luttele seconden als voertuigen of 
containers door een ontsmettings-
tunnel worden gereden. Hierdoor is 
er geen vertraging van de normale 
logistiek.

Tijdelijke vrijstelling voor Virkon S tegen ToBRFV

Bestrijding van ToBRFV kan chemisch of met uv-licht. Foto: Haijo Dodde


