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Duiding onkruid
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Knolcyperus ‘groeit’ met het gewas mee. In een open gewas blijft de knolcyperusplant klein en 
gedrongen, terwijl hij in een hoog gewas juist lange en smalle bladeren vormt.

Knolcyperus lijkt sterk op zeebies. Toch is de ene plant van de andere te onderscheiden. Zeebies
vormt stengels met bladeren. De basaalknol van de zeebies kan wortels vormen. Zo’n knol smaakt 
houtig en vezelig. De bladeren van zeebies breken of knisperen niet bij samenvouwen

Naar knolcyperus nieuws, 
LCV

Klikken om tekst toe 
te voegen
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• Vaste plant, familie cypergrassen (biezen & zeggen)

• Hardnekkig in wortel,- knol,- en bolgewassen, maïs

• De bladeren van de knolcyperusplant groeien vanuit de basis 

en lopen spits toe

• Geelgroene kleur

• Tijdens bloei komen vanuit knol stijve driekantige stengels

• Ondergrondse knolletjes (enkele mm tot enkele cm), eerste 

wit, later kastanjebruin, uiteindelijk bijna zwart, smaakt 

hazelnootachtig

• Heeft roze voetjes en zijdelings groeiende wortels + 

ondergrondse uitlopers

• Loopt uit vanaf mei, vooral in warme en losse grond

• Geelbruine bloeiwijze van eind juli tot oktober

• Bovengrondse delen sterven af in de winter

• Knolletjes winterhard - tot 10 jaar actief
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Van knol tot woekerplant

Uit: Knolcyperusnieuws, 
LCV
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– Quarantaine-status opgeheven

– Geen meldingsplicht meer naar FAVV

– Wel verplichte bestrijding, zoals bestrijding sommige 
distels

– Opgenomen in IPM checklist
• Dit blijkt een moeilijk gegeven in de praktijk
• Vaststelling dat het probleem wordt verzwegen
• Ondertussen neemt de verspreiding van het onkruid gestaag 

toe
• Er is dringend actie nodig

=> Het project zet in op twee peilers:

– Beperken van de verdere verspreiding
– Remediëring van haarden
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Projectpartners

• Het project zou ingediend worden door een 

consortium bestaande uit:

– Inagro (indiener): Ellen Pauwelyn en Greet 
Ghekiere

– Ugent (Benny de Cauwer en Geert Haesaert)

– PVL: Shana Clercx en Sander Palmans

– Hooibeekhoeve: Gert van de Ven
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Administratie gegevens project

• Looptijd project: 4 jaar (2021 – 2024)

• Voorlopig budget: +/- 1.200.000 Euro

• Benodigde cofinanciering: 10%

– te bekomen uit de sector

– worden hiervoor bevraagd (niet limitatief):

BB, ABS, VeGeBe, Belgapom, Bietenindustrie, diverse 
telersverenigingen (Vegras, Ingro, Lava, …), Phytophar, 
fytobedrijven, toeleveranciers, machineconstructeur, 
waterzuiveringsbedrijven, etc.
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Opbouw van het project –
werkpakketten (1)

• WP1: Projectmanagement en coördinatie

• WP2: Opvolgen van beheersstrategieën op praktijkpercelen

– Enkele goed doordachte beheersstrategiën worden aangelegd op een 40-tal 
praktijkpercelen en opgevolgd m.b.t tot hun effect op de knolcyperuspopulatie

– Waar nodig zal de genetische verscheidenheid in beeld worden gebracht om 
zaken te kunnen verklaren

– Leverbaarheid: de beste beheersstrategieën zijn gekend
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Opbouw van het project –
werkpakketten (2)

• WP3: Onderzoek naar belang van zaad in de verspreiding van C. 

esculentus

– Leverbaarheid: het belang van zaden in de verspreiding is bekend

• WP4: Overleving van knollen en zaad in mengmest

– Overleving van knollen en zaden zal achtereenvolgens onderzocht 
worden na passage in een maiskuil, het spijsverteringsstelsel van 
runderen en de mestkelder

– Leverbaarheid: impact op de survival en fitness is gekend
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Opbouw van het project –
werkpakketten (3)

• WP5: chemische bestrijding van C. esculentus

– Onderzoek naar de beste chemische bestrijding van C. esculentus
met aandacht voor herbicidenmengsels en het beste 
toepassingstijdstip

– Leverbaarheid: beste chemische bestrijding is gekend, in functie van 
het gewas

• WP6: innovatieve bestrijdingstechnieken

– Onderzoek van nieuwe technieken, waarvan nog onvoldoende kennis bestaat, 
voor de bestrijding van knolcyperus

– Leverbaarheid: brochure met een overzicht van niet chemische technieken voor 
de bestrijding van C. esculentus

• WP7: Communicatie
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Contactgegevens

• Voor bijkomende inlichtingen kunt u terecht bij:

– Inagro: danny.callens@inagro.be (051 27 33 02)

– Ugent: benny.decauwer@ugent.be (09 264 90 64) 
en kevin.dewitte@ugent.be (09 243 24 03)

– PVL: shana.clercx@pvl-bocholt.be of 
sander.palmans@pvl-bocholt.be

(089 46 29 46)

– Hooibeekhoeve: 
gert.vandeven@provincieantwerpen.be

(014 85 27 07)
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