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Voorwoord 
 
Het naslagwerk dat nu voor u ligt is het resultaat van het werk dat ik tijdens mijn stage op het Louis Bolk 
Instituut in Driebergen heb gedaan. Deze stage vond plaats in het kader van de projecten ‘Riet voor stro’, 
‘Bioveem’ en ‘Koppelbedrijven’. Deze stage en het resultaat dat nu voor u ligt was er echter niet geweest 
zonder de enthousiaste begeleiding, hulp en samenwerking van veel mensen, daarvoor wil ik hen graag 
bedanken. Allereerst Frans Smeding en Udo Prins voor de begeleiding, gedurende de hele periode hebben 
zij mij gestuurd en geholpen bij het voorbereiden en uitvoeren van de experimenten en het schrijven van dit 
naslagwerk. Ook Nick van Eekeren wil ik graag bedanken voor zijn enthousiasme, zijn uitnodigingen om 
veldwerk te doen en de kans om in een veldsituatie onderzoek te doen. De andere collega’s van het LBI wil 
ik ook bedanken voor alle mogelijke manieren waarop zij mij geholpen hebben: Goaitske en Esther, 
bedankt dat ik een dagje mocht meekijken, Riekje, bedankt voor de steun in het lab en de rest bedankt 
voor het uitlenen van de computers. En natuurlijk Maarten, Jeanine en Arne bedankt voor de hulp tijdens 
het veldwerk. Verder zou ik Aad van Ast en Willemien Lommen (WUR, departement Plantenwetenschappen) 
willen bedanken voor de statistieke hulp en Harm Smit (WUR, departement Plantenwetenschappen) voor 
de goede adviezen m.b.t. het kuilexperiment. Ook Jose Faria (WUR, departement Plantenwetenschappen) 
wil ik bedanken, omdat hij mij de tetrazoliumtest heeft aangeleerd en omdat hij mij de kans heeft gegeven 
om het een en ander uit te proberen. Daarnaast zou ik Piet Scheepens en Roel Groeneveld (PRI) willen 
bedanken voor de kans die zij mij gaven om op 14 juni 2004 het een en ander te presenteren voor de 
onkruidgroep op het PRI en de feedback die ik daar kreeg. Eveneens zou ik Erich Poetsch (Bundesanstalt für 
alpenländische Landwirtschaft, Oostenrijk) en James Humpreys (Teagasc, Ierland) willen bedanken voor 
hun uitgebreide antwoorden op al mijn vragen. Als laatste zou ik de biologische melkveehouders Jan van ’t 
Schip en Jan Vis willen bedanken voor het beschikbaar stellen van hun land en gras voor mijn onderzoek. 
Zonder hun medewerking had ik mijn experimenten niet kunnen uitvoeren. Ik heb een goede en leerzame 
tijd gehad in Driebergen en ik ben dankbaar dat ik deze kans heb gekregen. 
 



  

Samenvatting 
 
Ridderzuring (Rumex obtusifolius) kan een probleem zijn in grasland, omdat het de voedingswaarde van de 
maaisnede verlaagt. Vooral biologische boeren kunnen behoorlijk worden geplaagd door ridderzuring. Voor 
een enkele biologische boer is het probleem zelfs zo groot, dat men genoodzaakt is om weer gangbaar te 
gaan boeren. Veel boeren vragen dan ook om een effectief middel of een afdoende methode om 
ridderzuring te bestrijden, deze is helaas nog niet gevonden. 
 
Ridderzuring is een overblijvende, tweeslachtige plant. Gedurende de kieming spelen verschillende 
milieufactoren een rol, zoals temperatuur, licht, nutriënten en vochtigheid. Wanneer de eerste echte 
bladeren worden gevormd, heeft de plant voldoende stikstof nodig. Als de plant zich heeft kunnen vestigen, 
vormt hij een lange penwortel. Tijdens de vorming van deze penwortel speelt kalium een grote rol en ook 
wanneer de penwortel is gevormd, blijft de bodemconcentratie van kalium een belangrijke factor. 
Ridderzuring kan zich zowel vegetatief als generatief vermeerderen, de vermeerdering is echter voornamelijk 
via het zaad. Per jaar kan een plant tot 60.000 zaden produceren. Daarvan is gemiddeld 80 % vitaal en 
het zaad kan tientallen jaren kiemkrachtig blijven. Het zaad van ridderzuring is snel na de bloei vitaal; al 6 
dagen na bloei zijn er vitale zaden. Daarnaast kunnen de zaden narijpen wanneer ze op het veld blijven 
liggen.  
 
Bestrijding van ridderzuring is niet eenvoudig en er is in de biologische landbouw nog niet een specifieke 
methode of doeltreffend middel. Elke fase van de levenscyclus waarin de plant zich bevindt, vraagt weer om 
een specifieke aanpak. Soms is het echter niet genoeg om ridderzuring alleen te bestrijden wanneer het er 
staat, maar moeten er maatregelen op bedrijfsniveau worden genomen. Ten eerste moet de verspreiding 
van zaad zoveel mogelijk voorkomen worden, dit kan door pluimen al voor de bloei of snel erna te 
verwijderen. Wanneer er toch zaad wordt gevormd, kan dit terecht komen in de kuil en later, vaak via de 
koe, in de mest. Tijdens de bewaring in de kuil kunnen veel zaden gedood worden. Tijdens de bewaring in 
mest lijkt de temperatuur een belangrijke factor. Bewaring in drijfmest lijkt weinig invloed te hebben op de 
overleving van ridderzuringzaden. Kiemplanten van ridderzuring kunnen zich makkelijker vestigen in open 
plekken, dan in een dichte zode. Daarom is het aan te raden om open plekken zoveel mogelijk te 
voorkomen en ze weer opnieuw in te zaaien. Vooral open plekken veroorzaakt door drijfmest vormen de 
ideale omstandigheden voor ridderzuringzaden om te kiemen. De bestrijding van gevestigde planten kan 
door middel van uitsteken of maaien. Ook kan gedacht worden aan graslandvernieuwing of de teelt van 
een tussengewas. Gedurende de hele levenscyclus van de plant geld dat overmatige bemesting moet 
worden voorkomen. 
 
Er zijn verschillende onderwerpen waar nog verder onderzoek naar gedaan kan worden. Ten eerste zal 
invoer van zaad zoveel mogelijk voorkomen moeten worden. Invoer kan er zijn vanuit slootkanten en 
perceelsranden, maar ook va de mest. Vooral invoer via strooisel vraagt nog aandacht. Ten tweede is nog 
niet alles bekend over de ontwikkeling van de plant in bestaand grasland. Wanneer hier meer over bekend 
is, kan dit gebruikt worden om gerichte bestrijdingsmethoden te ontwikkelen. Ten derde kan er nog 
onderzoek worden gedaan naar graslandvernieuwing, het telen van een tussengewas en het gebruik van 
een vals zaaibed. Als laatste is de biologische bestrijding van ridderzuring door middel van schimmels of 
insecten een onderwerp waar nog meer over onderzocht kan worden. Behalve de levenscyclus en productie 
van deze organismen zijn ook de interactie met ridderzuring en het gewas onderwerpen voor verder 
onderzoek. 
 
Uit het kuilexperimenten bleek, dat overleving van zuringzaden in een gras-klaver kuil wordt beïnvloed door 
het drogestofpercentage van de kuil. In een natte kuil (23 % drogestof) waren alle zaden na 8 weken dood. 
Ook in een gemiddelde (34 % drogestof) en een droge kuil (60 % droge stof) nam de vitaliteit van de 
zaden sterk af gedurende een bewaring van 8 weken. Dit ging echter langzamer dan in de natte kuil en 
was ook niet geheel afdoende. In het maai-experiment werd duidelijk, dat het aantal kiemplanten van 
ridderzuring in een grasland in het voorjaar af neemt, maar de afname wordt niet beïnvloed door de 



  

frequentie van maaien. Eventueel zouden grote planten voor de tweede snede uitgestoken kunnen worden, 
zodat vorming en verspreiding van zaden wordt voorkomen. 



 5

Inhoudsopgave 
 

Inleiding................................................................................................................................................................7 

Deel 1........................................................................................................................................8 

1 Levenscyclus................................................................................................................................................9 
1.1 Van zaad tot kiemplant ..........................................................................................................................9 
1.2 Vestiging ..................................................................................................................................................10 
1.3 Van rozet tot bloeiende plant ............................................................................................................11 
1.4 Van bloeiende tot zaaddragende plant ..........................................................................................11 
1.5 Vegetatieve vermeerdering .................................................................................................................12 
1.6 Generatieve vermeerdering.................................................................................................................12 
1.7 Dispersie...................................................................................................................................................12 

2 Bestrijden en voorkomen van ridderzuring......................................................................................13 
2.1 Het zaad...................................................................................................................................................13 

2.1.1 Bewaring in de kuil ............................................................................................................................................ 13 
2.1.2 Vertering in de koe en bewaring in de mest ............................................................................................... 13 

2.2 De zaadbank...........................................................................................................................................15 
2.3 Kieming en vestiging............................................................................................................................15 
2.4 De gevestigde plant..............................................................................................................................16 
2.5 Rondom bloei..........................................................................................................................................16 
2.6 Graslandbeheer ......................................................................................................................................17 
2.7 Grasland vernieuwing of een tussengewas....................................................................................17 
2.8 Nutriënten................................................................................................................................................18 

3 Conclusie en ideeën voor verder onderzoek....................................................................................20 
3.1 Conclusies ................................................................................................................................................20 
3.2 Ideeën voor verder onderzoek ............................................................................................................20 

3.2.1 Voorkomen van ridderzuring ........................................................................................................................... 20 
3.2.2 De ontwikkeling van de plant......................................................................................................................... 21 
3.2.3 Grasland vernieuwing of een tussengewas................................................................................................. 21 
3.2.4 Biologische bestrijding ...................................................................................................................................... 22 

Deel 2.....................................................................................................................................23 

1 Overleving van ridderzuringzaden in graskuil ................................................................................24 
1.1 Inleiding ...................................................................................................................................................24 
1.2 Materiaal en methode..........................................................................................................................24 

1.2.1 Proefopzet.............................................................................................................................................................. 24 
1.2.2 Maaien ................................................................................................................................................................... 24 
1.2.3 Inkuilen .................................................................................................................................................................. 25 
1.2.4 Kiemtest ................................................................................................................................................................. 25 
1.2.5 Dataverwerking ................................................................................................................................................... 26 

1.3 Resultaten................................................................................................................................................26 
1.3.1 Ontwikkeling van de vitaliteit......................................................................................................................... 26 
1.3.2 Kuilkwaliteit ......................................................................................................................................................... 26 

1.4 Discussie en conclusie ..........................................................................................................................26 
1.4.1 Effecten op de ontwikkeling van de vitaliteit............................................................................................. 27 



 6

1.4.2 Kuilkwaliteit ......................................................................................................................................................... 27 
1.4.3 Conclusies ............................................................................................................................................................. 27 
1.4.4 Ideeën voor verder onderzoek .......................................................................................................................... 28 

2 Maai-experiment.....................................................................................................................................29 
2.1 Inleiding ...................................................................................................................................................29 
2.2 Materiaal en methode..........................................................................................................................29 

2.2.1 Proefopzet en waarnemingen.......................................................................................................................... 29 
2.2.2 Dataverwerking ................................................................................................................................................... 29 

2.3 Resultaten................................................................................................................................................30 
2.4 Discussie en conclusie ..........................................................................................................................30 

2.4.1 Conclusie ............................................................................................................................................................... 31 
2.4.2 Ideeën voor verder onderzoek .......................................................................................................................... 31 

Literatuurlijst....................................................................................................................................................32 

Bijlage A Stroomschema............................................................................................................................36 

Bijlage B Bewaring van zaden .................................................................................................................37 

Bijlage C Kieming en vestiging van zaden...........................................................................................38 

Bijlage D Resultaten van het kuilexperiment. .....................................................................................39 

Bijlage E Resultaten van het maai-experimenten..............................................................................40 
 
 
 



 7

Inleiding 
 
Ridderzuring (Rumex obtusifolius) kan een probleem zijn in grasland, omdat het de voedingswaarde van de 
maaisnede verlaagt. Het percentage grondbedekking van ridderzuring is een goede vuistregel om de 
schade in te schatten. Tot 10 – 15 % grondbedekking is er weinig effect op de opbrengst van het gras, 
boven deze bedekkingsgraad neemt de grasopbrengst echter met 1 % af, wanneer de bedekking met 1 % 
toeneemt (Courtney, 1985). Naast een voedingswaarde probleem, wordt in de Engelse literatuur genoemd 
dat ridderzuring een waardplant kan zijn voor het destructoraaltje (Ditylenchus destructor) (Holm et al., 
1977). In de Nederlandse literatuur wordt slechts gemeld dat veldzuring (Rumex acetosa) waardplant kan 
zijn voor dit aaltje (Molendijk, 2000). Hoewel ridderzuring vaak voor problemen zorgt, heeft hij ook een 
positieve eigenschap. Bij een te eiwitrijk dieet kan een klein aandeel ridderzuring in het dieet preventief 
werken tegen trommelzucht (Waghorn en Jones, 1989). 
 
Vooral biologische boeren kunnen behoorlijk worden geplaagd door ridderzuring. Voor een enkele 
biologische boer is het probleem zelfs zo groot, dat men genoodzaakt is om weer gangbaar te gaan boeren. 
Veel boeren vragen dan ook om een effectief middel of een afdoende methode om ridderzuring te 
bestrijden, deze is helaas nog niet gevonden. 
 
Dit naslagwerk bestaat uit twee delen. In het eerste deel zal op basis van de literatuur inzicht geven in de 
oecologie van ridderzuring in relatie met de bedrijfsvoering van de biologische veehouderij. Dit inzicht kan 
boeren en onderzoekers helpen om oplossingen te vinden voor deze plaag. In dit deel zullen de volgende 
onderwerpen aan de orde komen. In het eerste hoofdstuk staat de levenscyclus van ridderzuring centraal. 
De verschillende fasen in de levenscyclus zullen worden besproken en de factoren die belangrijk zijn in deze 
fasen zullen worden benoemd. In het tweede hoofdstuk zullen verschillende maatregelen worden besproken 
om ridderzuring te voorkomen en te bestrijden. 
 
In het tweede deel van dit naslagwerk worden enkele experimenten besproken. Eerst zal een kuilexperiment 
besproken worden en daarna een maai-experiment. 
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1 Levenscyclus 
 
Ridderzuring (Rumex obtusifolius) is een overblijvende, tweeslachtige 
plant. De plant kan behoorlijk hoog worden en kan een stevige en zeer 
lange penwortel vormen, deze wortel kan zich bovendien vertakken. Een 
uitgebreide beschrijving van ridderzuring is te vinden in de Nederlandse 
oecologische flora van Weeda (1985, zie ook Cavers en Harper, 1964). 
Weaver en Cavers (1979) geven een beschrijving van de buitenkant van 
het zaad; een anatomische beschrijving van het zaad ontbreekt. Hiernaast 
is de levenscyclus van ridderzuring schematisch weergegeven (Figuur 1). 
De verschillende fasen zullen in de volgende paragrafen worden 
besproken. 
 

1.1 Van zaad tot kiemplant 
 
Er is al veel onderzoek gedaan naar de omstandigheden die kieming van 
ridderzuringzaden beïnvloeden. Het zaad van ridderzuring heeft een efficiënt kiemingsmechanisme. 
Temperatuur is een van de belangrijke factoren (Vs 46, Cavers en Harper, 1966). Snelle 
temperatuurswisselingen kunnen ervoor zorgen dat het zaad kiemt. Hoe groter de temperatuurswisselingen 
hoe sterker het (positieve) effect op de kieming. Omdat temperatuurschommelingen aan de oppervlakte het 
grootst zijn, is hier de meeste kans op kieming. Het zaad kiemt niet of nauwelijks, wanneer de temperatuur 
gedurende de temperatuurschommeling niet boven de 15 °C komt (Roberts en Totterdell, 1981). De 
optimale temperatuur voor kieming is tussen de 20 en 25 °C (Benvenuti et al., 2001). Pas bij hoge 
temperaturen (tussen de 56 en 75 °C) neemt de kiemkracht van ridderzuringzaden duidelijk af (Thompson 
et al., 1997). De minimum temperatuur voor de ontkieming ligt tussen de 6 en 8 °C (Benvenuti et al., 
2001) 
 
Naast temperatuur is ook licht een belangrijke factor. Volgens Cavers en Harper (1966) kiemen er meer 
zaden in het licht dan in het donker. Korte flitsen van daglicht zijn al genoeg om de zaden te laten 
ontkiemen. Wanneer het zaad echter weer begraven wordt, kan de stimulans ongedaan worden gemaakt. 
Zaden die 8 tot 10 cm onder de grond liggen, komen namelijk niet meer op. De temperatuur van de bodem 
speelt in dit proces een belangrijke rol (Benvenuti et al., 2001). Zaden die net zijn geoogst (eind van de 
zomer) zijn overwegend in kiemrust. De gevoeligheid voor licht en dus het verlies van kiemrust, neemt snel 
toe tijdens de bewaring. Dit gaat echter sneller in het licht dan in het donker (Benvenuti et al., 2001). 
Daarnaast heeft ook de lichtsamenstelling een effect: zaden kiemen pas bij genoeg rood licht (Vs 46). 
Langere periodes verrood licht maken deze reactie weer ongedaan. Dit heeft tot doel dat de zaden alleen 
zullen kiemen wanneer ze aan de oppervlakte liggen. Wanneer een bladerdek ze beschaduwt, zal de 
kieming weer afnemen. Omdat het zaad een typische omkeerbare reactie laat zien met betrekking tot 
rood/verrood licht, is het zeker dat het phytochroom hierin een rol speelt (Roberts en Totterdell, 1981). 
 
Het is nog niet duidelijk wat de invloed van nutriënten op de kieming is. Volgens Humpreys (persoonlijke 
mededeling) beïnvloedt kalium de kieming (eerste zichtbare verschijning van de coleoptilen) van 
ridderzuring niet. Ook andere nutriënten lijken in een brede range weinig invloed te hebben. Bij opkomst 
(verdere ontwikkeling tot een kiemplantje) zijn stikstof en kalium echter wel van invloed. Zowel alleen 
stikstof als een combinatie van stikstof en kalium versnelt dit proces; alleen kalium vertraagt het proces. 
 
 
 
 
 

ZAAD

KIEMPLANT

ROZET

ZAADZETTEND

ZAADDRAGEND

I

VIV
II

IV

III

Figuur 1: Schema van de 
levenscyclus van ridderzuring 
(Rumex obtusifolius). 
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Het is duidelijk dat vochtigheid van belang is 
bij de kieming van zaden. Vincent en Cavers 
(1978) namen waar dat 2 tot 4 dagen nadat 
het had geregend, zaailingen verschenen. Dit 
was in de zomer, toen de grond droog was. 
De zaden ontkiemden snel en konden zich 
vestigen voordat de bodem weer uitgedroogd 
was (Figuur 2). 
 
In een onderzoek uit Japan bleek dat er per 
groeiseizoen twee kiemingsgolven waren een 
in het voorjaar (eind april / begin mei) en 
een in het najaar (augustus tot oktober) 
(Sakanoue et al., 1995). In Engeland werd 
ook waargenomen dat ridderzuring twee keer 
per jaar kan kiemen, maar grondbewerking 
kan kieming gedurende het hele groeiseizoen 
stimuleren (Cavers en Harper, 1964 en Holm et al., 1977). Dit wordt bevestigd door Hughes et al. (1993) 
die gedurende zes maanden, van april tot september, ridderzuringzaden zag kiemen in het veld.  
 
Hoewel er soms veel zaad in de bodem zit, kiemt er vaak toch maar een klein gedeelte (Hughes et al., 
1993). Zij onderzochten de kieming door zaden in oktober te zaaien (125 zaden/m2) en de kieming te 
registreren. Slechts 12 % van de zaden kiemden in de eerste 2 jaar na zaaien. Van het aantal zaden dat in 
de eerste 2 jaar kiemden, kiemden 82 % in het eerste jaar. Het aantal zaden dat kiemt, is positief 
gecorreleerd met de hoeveelheid stikstof, maar er was geen invloed van het oogstregime (frequentie van 
maaien was verschillend). Slechts 18 % van de opgekomen zaailingen overleeft ook (nog geen 1 % van het 
totale aantal gezaaide zaden). Hoewel de plantjes groter (meer bladoppervlak en drogestof) zijn wanneer 
ze meer stikstof krijgen, heeft dit geen invloed op de overleving. 
 
Roberts en Totterdell (1981) geven nog meer gedetailleerde informatie over de reacties van 
ridderzuringzaad op milieufactoren. Daarnaast geven Bond en Turner (www.hdra.org.uk/organicweeds) een 
uitgebreid overzicht van de literatuur. 
 

1.2 Vestiging 
 
Wanneer het eerste echte blad (Figuur 3) gevormd wordt en de 
zaadreserves op zijn, is voldoende bodem-N nodig. In deze fase is de 
plant kwetsbaar (Baars et al., 2003). Humpreys (persoonlijke 
mededeling) beaamt dat de hoeveelheid stikstof en kalium een 
belangrijke invloed lijken te hebben, op het moment dat de plant zich 
gaat vestigen (vorming van echte bladeren en penwortel). Een 
kiemplantje heeft slechts 40 tot 50 dagen nodig om een wortel te 
ontwikkelen die weer zal uitlopen wanneer de bovengrondse delen 
worden weggehaald (www.hdra.org.uk/organicweeds). 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3: Jonge ridderzuring plant 
met twee echte bladeren 
(www.dpiwe.tas.gov.au). 

Figuur 2: Kieming van ridderzuring en de neerslag in dezelfde 
periode (Vincent and Cavers, 1978). 
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1.3 Van rozet tot bloeiende plant 
 
Nadat de plant zich heeft kunnen vestigen (Figuur 4), 
vormt hij een penwortel. Deze kan meer dan 80 % van 
het gewicht van de plant uitmaken en wel 1,5 m lang 
worden. Deze penwortel bevat veel reservestoffen en kan 
zich in het derde seizoen gaan vertakken. In deze fase is 
kalium belangrijk; als er genoeg kalium aanwezig is, zal 
ridderzuring sterker kunnen concurreren met gras-klaver 
om andere nutriënten zoals fosfor en stikstof (Baars et al., 
2003). Volwassen planten kunnen zeker 5 jaar leven (Vs 
39). In Noord-Ierland werd na 6 jaar nog 40 tot 60 % van het 
oorspronkelijke aantal planten aangetroffen in een grasland (Courtney, 
1985). Hoe groter en hoe ouder een plant is, hoe meer kans er is dat de 
plant zal overleven (Pino et al., 1998). Afbraak van bladeren lijkt een 
negatieve invloed te hebben op gras. Het is mogelijk dat er stoffen vrij 
komen bij de afbraak van ridderzuringbladeren die giftig zijn voor de 
kieming en wortelgroei van grassoorten en witte klaver (Vs 46). 
 

1.4 Van bloeiende tot zaaddragende plant 
 
Meestal bloeit ridderzuring nog niet in het eerste jaar, maar dat is wel 
mogelijk (Cavers en Harper, 1964). Bloei (Figuur 5) vindt plaats vanaf 
april – mei tot in het najaar (tot de eerste vorst) en soms wel twee keer 
per jaar. Het zaad kan al 1 week na de bloei kiemkrachtig zijn (De 
Visser en De Vos, 2003; Baars et al., 2003; Poetsch, 2000). Krautzer 
(2001) noemt dat de zaden zelfs al 2 tot 6 dagen na bloei al 
kiemkrachtig kunnen zijn, mits er genoeg tijd is geweest om na te 
rijpen. Weaver en Cavers (1980) vonden dat er 6 dagen na bloei al 
zaden kiemden, hoewel dit er slechts weinig waren (Figuur 6). Van de 
zaden die tien dagen na bloei werden geoogst, kiemde al ruim 50 %, al 
moest het grootste gedeelte wel eerst afrijpen. 32 dagen na bloei, 
kiemde 80 % van de zaden. De zaden die niet kiemden bleken ook niet 
vitaal (getest met tetrazolium test)1. Pluimen van krulzuring (Rumex 
crispus) die gelijk worden gedroogd nadat ze zijn geoogst, geven geen 
levend zaad. Pluimen die echter in de grond of in maaisel worden 
bewaard, geven wel levend zaad (Maun, 1974, geciteerd in Bond en 
Turner, www.hdra.org.uk/organicweeds). Schieten, d.w.z. vorming van de 
bloeiwijze, na 20 mei geeft meer kiemkrachtige zaden, dan daarvoor. 
                                                      
1 De zaden die werden geoogst, waren van tien aselect gekozen pluimen, van 
vijf werden de zaden gelijk getest en de andere vijf werden op het veld 
achtergelaten om af te rijpen. De kiemingsproef werd gedaan in een 
incubator bij een wisselende temperatuur van 25 °C/10 °C en een dag 
periode van 14 uur, gedurende 30 dagen. Er werd een tetrazolium test 
gedaan, wanneer de zaden na deze tijd nog niet kiemden. Daaruit bleek dat 
zaden die niet kiemden ook niet meer vitaal waren. Voor elke behandeling 
werden vier keer 100 zaden getest. Het kiemingspercentage was het aantal 
zaden dat van deze 100 zaden kiemden. 

Figuur 5: Kieming van zaden die 6 
tot 32 dagen na bloei werden 
geoogst (witte vlakken kiemden 
meteen, grijze vlakken na afrijpen 
op het veld, Weaver en Cavers, 
1980). 

Figuur 4: Ridderzuring in rozetfase 
(www.dpiwe.tas.gov.au). 

Figuur 6: A - bloeiende ridderzuring 
en B - vrucht (www.dpiwe.tas.gov.au). 
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Over het algemeen geldt dat het percentage kiemkrachtige zaden toeneemt met de datum van schieten 
(Honêk en Martinková, 2002).  
 
 

1.5 Vegetatieve vermeerdering 
 
Hoewel ridderzuring zich voornamelijk via het zaad vermeerdert, kan hij zich ook vegetatief vermeerderen 
(Pino et al., 1995 en De Visser en De Vos, 2003). Hoewel in verschillende onderzoeken wordt gesproken 
over vegetatieve vermeerdering door middel van de wortel, is het niet duidelijk of het hier werkelijk gaat 
om de wortel of om een ondergrondse stengel. Deze verwarring ontstaat doordat de wortel en de 
ondergrondse stengel moeilijk zijn te onderscheiden (Cavers en Harper, 1964). De grote voorraad aan 
zetmeel in de penwortel geeft ridderzuring een competitief voordeel (Poetsch, persoonlijke mededeling). 
Boven aan de wortel zitten slapende knoppen die uit kunnen lopen. In het derde groeiseizoen kan de 
penwortel zich vertakken (Baars et al., 2003, Pino et al., 1998 en Vs 46). Ook kleine stukjes wortel (ca 10 
mm) kunnen zich ontwikkelen tot planten (Poetsch, 2000). De plant kan echter alleen regenereren vanuit 
stukken met knoppen, die kunnen ontstaan tijdens grondbewerkingen zoals ploegen. Of de plantdelen 
regenereren hangt af van de diepte waarop zij zich bevinden en ook van de bodemvochtigheid. Vestiging 
lijkt onmogelijk als de bodemvochtigheid hoger is dan veldcapaciteit en de delen dieper dan 15 cm in de 
grond zitten. Als de grond droger is de kans dat delen van de wortel regenereren groter. Als de plant wordt 
ondergeploegd op 30 cm, dan lijkt er weinig kans op hergroei (Pino et al., 1995). 
 

1.6 Generatieve vermeerdering 
 
Ridderzuring produceert gemiddeld ongeveer 7.000 zaden per plant per jaar. Er 
kunnen maximaal 60.000 zaden geproduceerd worden (Figuur 7). Van deze 
zaden, is circa 80 % levensvatbaar. De zaden kunnen lang kiemkrachtig zijn, tot 
80 jaar; de literatuur is hierover niet eenduidig (De Visser en De Vos, 2003 en 
Baars et al., 2003). Er gaat echter veel zaad verloren door predatie en verrotting 
en doordat het niet op een gunstige plek terechtkomt om te kiemen (Wienk, 
2000). 
 

1.7 Dispersie 
 
Meestal vallen de zaden op de grond dicht bij de moederplant. Zaden kunnen 
echter ook over grotere afstand worden vervoerd. Bijvoorbeeld doordat wind of water het zaad meevoert. 
Daarnaast kunnen dieren of mensen de zaden verslepen. Binnen een agrarisch bedrijf kunnen zaden 
verspreid worden via voer, strooisel, drijfmest of stalmest (Baars et al., 2003 en Foster, 1989). Door Ebbinge 
et al. (2003) is de verspreiding van zaden binnen een agrarisch bedrijf duidelijk in kaart gebracht (Bijlage 
A). Met hooi uit natuurgebieden kunnen zaden binnenkomen op het bedrijf (Vs 38). 
 

Figuur 7: De ontwikkeling 
van ridderzuring bloemetje 
tot vrucht (Weeda, 1985). 
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2 Bestrijden en voorkomen van ridderzuring 
 
Veel boeren vragen ze zich af hoe ze ridderzuring het beste kunnen bestrijden. Hier is geen pasklaar 
antwoord op te geven. Elke fase van de levenscyclus waarin de plant zich bevindt, vraagt weer om een 
specifieke aanpak. Soms is het echter niet genoeg om ridderzuring alleen te bestrijden wanneer het er staat, 
maar moeten er maatregelen op bedrijfsniveau worden genomen. Bestrijden kan zowel met directe 
methoden, zoals uitsteken en het afmaaien van de pluim, als met indirecte methoden, zoals het 
graslandbeheer en het gebruik van vals zaaibed. In de volgende paragrafen zullen verschillende 
bestrijdingsmethoden worden besproken.  
 

2.1 Het zaad 
 
Onkruidzaden kunnen van een perceel via de kuil en de het verteringsstelsel van de koe in de mest terecht 
komen (Bijlage A). In elk van deze situatie kan de vitaliteit van de zaden afnemen. Omdat ridderzuring ook 
in bermen en slootkanten voorkomt, vormen deze ook een potentiële bron van besmetting (Van der 
Zweerde et al., 2001). Bij het onderploegen van slootmaaisel, waar ridderzuringzaad in aanwezig was, 
werden twee jaar later ridderzuring planten aangetroffen in een maïsteelt. 
 
2.1.1 Bewaring in de kuil 
 
Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de overleving van onkruidzaden in kuilen en balen. Helaas 
beschrijft niet ieder artikel de kwaliteit van de kuilen. Zo constateerde Van Renterghem et al. (1991 in 
Elema en Scheepens, 1992) dat zaden niet meer kiemden na 6 weken in een maïskuil. Na een verblijf van 9 
weken in balen bermmaaisel met of zonder plastic waren ridderzuring zaden niet meer vitaal (Van der 
Zweerde et al., 2001).  
 
De overleving van zaden tijdens een 
inkuilproces wordt bepaald door de 
temperatuur en de tijd dat de zaden in de 
kuil verblijven (Baars et al., 2003 en Besson 
et al., 1987). Daarnaast heeft ook de 
zuurgraad invloed en in het algemeen lijkt te 
gelden dat hoe zuurder de kuil, hoe sneller de 
zaden hun kiemkracht verliezen. De pH 
waarbij de kuil stabiliseert, is afhankelijk van 
het drogestofgehalte. Dit betekent dat hoe 
natter de kuil is, hoe zuurder hij wordt 
(Bakker et al., 2000). En dat in een natte kuil 
de kiemkracht sneller afneemt dan in een 
droge kuil (Figuur 8). In een graskuil met 18 
% drogestof (Nasssilage) kiemen er geen zaden meer na 5 weken. In graskuil met 35 % drogestof 
(Anwelksilage) kiemen de zaden niet meer na 8 weken. In een kuil met 47 % drogestof (Gärheu) neemt de 
kieming van de zaden toe, waarschijnlijk doordat de kiemkracht wordt doorbroken (Poetsch, 2000). 
 
2.1.2 Vertering in de koe en bewaring in de mest 
 
Verblijf in het spijsverteringskanaal van de koe heeft op zich weinig invloed op de overleving van zaden, het 
versterkt echter wel de werking van het erop volgende composteringsproces (Poetsch en Krautzer, 2002; 
Figuur 9). Als zaden direct in de mest terecht komen, via het strooisel of het morsen van voer, dan neemt de 
kiemkracht langzamer af (vergelijk de grijze en gestreepte lijn in Figuur 9). Humpreys et al. (1997) 

Figuur 8: Ontwikkeling van kiemkracht van zaden bewaard in kuil 
met verschillende drogestofgehaltes (Poetsch, 2000). 
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constateerden dat wanneer zaden 72 uur in 
de pens van de koe verbleven en 100 dagen 
in drijfmest werden bewaard, de kiemkracht 
met circa 50 % gereduceerd werd. Ook 
Sarapatka et al. (1993) vonden weinig effect 
van vertering. Zij vingen uitwerpselen op 30 
uur na het voeren van zaad en onderzochten 
het zaad op kiemkracht. Het is niet duidelijk 
wat het effect van bewaring in drijfmest is op 
de ontwikkeling van kiemkracht. Humpreys et 
al. (1997) vonden nauwelijks effect op de 
kieming wanneer de zaden alleen 100 dagen 
in drijfmest worden bewaard. De temperatuur 
was tijdens deze bewaring 5 °C (Bijlage B). 
Ook Besson et al. (1987) zagen weinig effect 
op de kieming van zaden wanneer deze 6 
weken in drijfmest werden bewaard. Hij zag ook geen verschil tussen zomer (temperatuur tijdens bewaring 
circa 13 °C) en winter (temperatuur circa 4 °C). Poetsch en Krautzer (2002, Figuur 9) constateerden echter 
wel effect van bewaring in drijfmest op de kiemkracht van zaden: het aantal kiemkrachtige zaden nam in 
11 weken met ongeveer 50 % af (Figuur 9, bovenste gestippelde lijn). De temperatuur van deze drijfmest is 
niet gemeten, maar de luchttemperatuur was ‘s nachts circa 8 °C en overdag tussen 15 en 20 °C. Na 
ongeveer 9 weken nam de temperatuur toe, gemiddeld met gemiddeld 5 graden. Deze temperaturen zijn 
vergelijkbaar met de temperaturen die Besson et al. (1987) in de zomer hebben gemeten.  
 
Wanneer de zaden in beluchte drijfmest worden bewaard (Belüftung) dan neemt de kiemkracht wel 
duidelijk af. De temperatuur lijkt bepalend voor de snelheid waarmee de kiemkracht afneemt: bij 24 °C 
kiemen er nog enkele zaden na 6 weken, bij 28 °C neemt de kieming sneller af en kiemen er na 4 weken 
geen zaden meer (Besson et al., 1987). Sarapatka et al. (1993) bevestigen dat temperatuur een belangrijke 
factor. Zij bewaarden zaden 30 dagen in mest, die afgesloten was, zodat er fermentatie proces opgang 
kwam. De temperatuur in het midden van de mest liep op tot 45 / 50 °C, maar zakte daarna naar 30 °C. 
In de buitenste lagen werd de temperatuur niet hoger dan 30 °C. In het midden van de mest waren alle 
zaden dood, in de buitenste lagen bleef ongeveer 20 % van de zaden van ridderzuring kiemen. 
 
Ook Poetsch en Krautzer (2002) vonden dat temperatuur een belangrijke factor is bij de ontwikkeling van 
kiemkracht van zaden bewaard in mest. Het composteren van mest heeft een sterke invloed op de 
overleving van zaden. Tijdens het composteringsproces kan de temperatuur in de mest wel tot 50 °C 
oplopen. Zaden in gecomposteerde mest, kiemen al na 4 weken niet meer. De temperatuur in de mest loopt 
op wanneer de mesthoop wordt omgezet, dit is nodig om compost van goede kwaliteit te krijgen (Poetsch 
en Krautzer, 2002 en Poetsch, persoonlijke mededeling). 
 
De kiemkracht van zaden bewaard in gier neemt sneller af dan de kiemkracht van zaden bewaard in 
drijfmest of stalmest (Figuur 9). Dit komt vooral doordat gier ‘agressiever’ is dan drijfmest, want het 
grootste deel van de stikstof die in gier aanwezig is, ammonium en ook bevat gier ureum en urinezuren 
(Poetsch, persoonlijke mededeling). Ook Rieder (1966) en Schokker (1988) denken dat ammonium een 
belangrijke rol speelt in het verlies van de kiemkracht bij zaden in mest. Daarnaast kan gier, omdat het 
vloeibaarder is dan drijfmest, een intensiever contact met het zaad kunnen hebben (Poetsch, persoonlijke 
mededeling). 
 
Hoewel zaden gedood kunnen worden tijdens het inkuilproces en het composteringsproces, moet men toch 
alert blijven op zaden die zich bevinden aan de rand van de kuil of de mesthoop. Deze zaden kunnen nog 
wel kiemkrachtig zijn, doordat omstandigheden niet optimaal waren. Daarnaast kunnen ook restvoer en 
kort opgeslagen mest een gevaar vormen (Baars et al., 2003). 
 

Figuur 9: Ontwikkeling van de kiemkracht van ridderzuringzaden 
gedurende het verblijf in mest (Poetsch en Krautzer, 2002). 
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2.2 De zaadbank 
 
Wanneer (organische) mest, waarin zaden van ridderzuring aanwezig zijn, op het bouwland wordt gebracht, 
bepaalt de grootte van de zaadbank het potentiële effect. Zaden in de mest dragen vaak niet bij aan de 
zaadbank als er eigen mest wordt gebruikt. Als er een kleine zaadbank op het bedrijf is, dan zullen er ook 
weinig zaden via het voer in de mest terechtkomen. Als er echter veel onkruidzaden aanwezig zijn in het 
voer, zodat er veel zaden in de mest terecht kunnen komen, dan is er vaak ook al een grote zaadbank. Een 
gevaar is er echter wanneer er voer of strooisel geïmporteerd wordt op bedrijven met een kleine zaadbank 
(Pleasant en Schlather, 1994). 
 
Verschillende onderzoeken noemen verschillende hoeveelheden zaden die in de bodem zouden voorkomen. 
De grootte van de zaadbank kan echter zeer verschillen tussen percelen. De bovenste 15 cm van grasland 
in Ierland kan 6 tot 12 miljoen zaden van ridderzuring per hectare bevatten (Humpreys et al., 1997). 
Onderzoekers in Japan vonden in de bovenste 5 cm van grasland 80 miljoen (in de winter) tot 200 miljoen 
(in de zomer) zaden per hectare (Iijima and Kurokawa, 1999). Foster (1989) noemt echter dat er in de 
bovenste 15 cm van de bodem 5 miljoen zaden per hectare aanwezig zijn. Ter vergelijking noemt hij dat 
wanneer er gras gezaaid wordt, er ongeveer een miljoen zaden per hectare gebruikt worden. 
 
Pleasant en Schlather (1994) onderzochten het aantal zaden in vaste mest. De mest was afkomstig van 20 
melkveebedrijven en 12 bedrijven met melkkoeien en vaarsen in de Verenigd Staten. Binnen de eerste 
groep bedrijven werd slechts bij 1 bedrijf ridderzuringzaden in de mest gevonden; dit waren gemiddeld 
1600 zaden per 1000 kg mest. Binnen de andere groep werden 3 bedrijven gevonden met 
ridderzuringzaden in de mest, dit waren gemiddeld 8900 zaden per 1000 kg mest (wisselend tussen 2700 
en 21.300 zaden per 1000 kg mest). Gemiddeld wordt er op deze bedrijven ongeveer 45.000 kg mest/ha 
toegepast. Dit betekent dat er, afhankelijk van het soort bedrijf, 72.000 tot 958.500 zaden per ha aan de 
bestaande zaadbank toegevoegd. Wanneer de zaadbank bestaat uit miljoenen zaden is het gevaar niet zo 
groot. De zaden komen echter wel aan de oppervlakte terecht en daarnaast geven plekken met vaste mest 
ideale omstandigheden voor ridderzuring om te kiemen.  
 

2.3 Kieming en vestiging 
 
Voor het verhinderen van kieming is een dichte zode belangrijk. De concurrentie van een gesloten graszode 
geeft namelijk een behoorlijke reductie van de initiële groei van ridderzuring. Dit wordt vooral veroorzaakt 
door concurrentie in de ondergrondse delen (Jeangros en Nösberger, 1990 en Baars et al., 2003). 
Kiemplanten van ridderzuring groeien namelijk langzaam. Ze zijn geen sterke concurrenten totdat de 
penwortel zich ontwikkelt (Holm et al., 1977). Open plekken moeten daarom voorkomen worden, vooral in 
het najaar, omdat er dan kans is op vestiging van ridderzuring (Vs 38). Er moet gezorgd worden voor een 
snelle sluiting van de zode. Zware sneden en structuurschade moeten worden voorkomen en open plekken 
moeten weer worden ingezaaid (Baars et al., 2003; Vs 43). Gras is voldoende concurrentiekrachtig; witte 
klaver is dit echter in mindere mate (De Visser en De Vos, 2003).  
 
Open plekken veroorzaakt door drijfmest, vormen ideale omstandigheden voor ridderzuring om te kiemen 
en zich te vestigen. Dit komt doordat drijfmest de ‘bodemvruchtbaarheid’ verhoogd (Haggar, 1980). In een 
onderzoek in Ierland toonde aan dat in open plekken veroorzaakt door drijfmest, zaden kiemden waarna de 
planten zich konden vestigen (Humpreys et al., 1997, zie Bijlage C). Er is echter wel een optimum aan de 
hoeveelheid drijfmest (VS 38 en Baars et al., 2003). In open plekken veroorzaakt door urine kiemden 
namelijk (bijna) geen ridderzuringzaden. Op open plekken veroorzaakt door fysieke beschadiging kiemden 
echter wel zaden en daarna konden planten zich ook vestigen. Voor dit onderzoek was de zaai in augustus 
en planten overleefden de winter. Het aantal zaden dat kiemde en het aantal planten dat zich kon vestigen 
was het grootst in gaten veroorzaakt door drijfmest. Ook leken deze planten veel sneller te groeien, 
waarschijnlijk omdat er meer nutriënten beschikbaar waren. Zaden die in het voorjaar waren gezaaid, 
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kiemden alleen in de gaten veroorzaakt door fysieke beschadiging. Deze kiemplanten konden zich echter 
niet vestigen, waarschijnlijk doordat ze de concurrentiestrijd met het gras al snel verloren (Humpreys et al., 
1997, zie ook Bijlage C).  
  

2.4 De gevestigde plant 
 
Een algemeen bekende methode is het uitsteken van planten. Dit kan met de hand, maar er zijn ook 
verschillende hulpmiddelen voor, zoals de ‘Wuzi’ (Poetsch, 2000) of de ‘Luie Hond’ (Vs 97). Bij het uitsteken 
is het van belang om tot de goede diepte uit te steken in verband met hergroei. Er worden in de literatuur 
echter verschillende dieptes genoemd. Zo vermeldt Vlugschrift 46 10 cm, terwijl Poetsch (2000) 15 tot 20 
cm noemt. Belangrijk is om de slapende knoppen boven aan de wortel weg te halen. Daarnaast noemt 
Poetsch (2000) het gevaar dat kleine stukjes (van ca 10 mm) zich snel kunnen ontwikkelen tot volwaardige 
planten. Voor een optimaal resultaat zijn de weersomstandigheden erg belangrijk; als het enigszins vochtig 
is worden er betere resultaten behaald dan wanneer het droog (Poetsch, 2000). Wanneer de planten zijn 
uitgestoken moeten ze worden meegenomen en vernietigd (Baars et al., 2003). Poetsch (2000) beschrijft 
nog andere methoden om ridderzuring te vernietigen zoals de ‘Ampferwiesel’, een boor die de wortel van 
ridderzuring vernietigt, en de Infrarood-gastechniek, waarbij door stralingswarmte eiwitten denatureren en 
de celstructuur verstoord wordt. Jan van ’t Schip in Bunnik heeft een ‘Paardebloemstopper’ 
(www.weedcontrol.nl) uitgeprobeerd om ridderzuring te bestrijden. Dit is een buis waarmee zout 
aangebracht kan worden in de rozet. Oorspronkelijk is deze buis ontwikkeld voor de bestrijding van 
paardebloem, maar is ook bruikbaar voor zuring, distel en andere wortelonkruiden. Helaas leverde deze 
methode niet de gewenste resultaten op. Slechts een derde van de door Van ’t Schip behandelde planten 
ging dood. 
 
Behalve uitsteken is maaien een bekende bestrijdingsmethode. Het gaat hierbij om een gerichte 
bestrijdingsmethode en niet om een onderdeel van het graslandbeheer. Deze methode is bedoeld om de 
wortel uit te putten. De reservestoffen in de wortel kunnen na drie weken weer zijn aangevuld. Maaien zal 
dus vaak, bijvoorbeeld om de twee weken, moeten gebeuren om de wortel ook echt uit te putten (Baars et 
al., 2003). Humpreys (1994) zag echter bij een maai-interval van vijf weken ook al een afname in wortel 
drogestof in vergelijking met een maai-interval van tien weken. Na maaien is de hoeveelheid kalium in de 
plant erg belangrijk, omdat kalium nodig is bij het transport in de plant van reservestoffen van de wortel 
naar de spruit (Humpreys, 1994). 
 
Als biologische bestrijding kunnen verschillende organismen gebruikt worden die ridderzuring aantasten 
(Foster, 1989). Wienk (2000) noemt het ridderzuringhaantje (Gastrophysa viridula) en de larven van de 
vlieg Pegomya niritarsis als insecten die zich voeden met (de bovengrondse delen van) ridderzuring. Ook 
noemt zij de larve van de langpootmug (Tipula paludosa) die de wortels van planten begraasd. Begrazing 
in natuurlijke dichtheden geeft Engels raaigras een hoger competitief vermogen, waardoor het gras de 
ridderzuring wegconcurreert. Ook verschillende schimmels als Venturia rumicis en Ranularia rubella kunnen 
ridderzuring infecteren, met als gevolg dat de hele plant ontbladert. Daarnaast kan de roestschimmel 
(Uromyces rumicis) de plant infecteren, deze schimmel is echter zeer specifiek, doordat vele soorten resistent 
zijn tegen de schimmel. Het lijkt dat inundatie (het onder water zetten van land) het voorkomen van 
ridderzuring niet bevordert (Haggar, 1980). 
 

2.5 Rondom bloei 
 
Het is belangrijk bloei zo veel mogelijk te voorkomen, dit kan door de pluim af te maaien en te vernietigen. 
Dit moet vroeg gebeuren in verband met vroege levensvatbaarheid van het zaad (Weaver en Cavers, 1980). 
Hoe snel de plant na het maaien weer zal bloeien is verschillend door het seizoen heen. Na de eerste snede, 
eind mei / begin juni, kan de plant weer na 4 tot 5 weken bloeien. Later in het groeiseizoen gaat dit echter 
sneller en kan de plant al na 3 tot 4 weken gaan bloeien (Poetsch, persoonlijke mededeling). 



 17

 

2.6 Graslandbeheer 
 
De aanwezigheid van ridderzuring wordt sterk beïnvloed door de oogstfrequentie. Hoe minder er geoogst 
wordt (langer interval), hoe meer planten en hoe meer wortel drogestof er wordt geproduceerd. Een 
toename van bovengronds drogestof werd niet significant aangetoond (Humpreys et al., 1999). Wanneer er 
laag wordt gemaaid (3 cm vs. 6 cm) neemt de diameter, lengte en oppervlakte van de wortel toe en ook het 
aantal bladeren en de bladoppervlakte (Hughes et al., 1993). Waarschijnlijk doordat het groeipunt wordt 
weggenomen, waardoor de apicale dominantie verdwijnt. Hierdoor kunnen er meer knoppen uitlopen. 
 
Volgens Humpreys et al. (1999) is ridderzuring meer aanwezig in een gemaaid grasland dan in begraasd 
grasland. Ook Courtney (1985) vond minder planten in begraasd grasland. Een mogelijke verklaring voor 
een afname in de aanwezigheid van ridderzuring, is dat het oogstinterval langer is in grasland dat wordt 
gemaaid dan in grasland dat wordt begraasd en als de weide minder wordt geoogst, dan leven planten ook 
langer (Humpreys et al., 1999). In het onderzoek van Courtney (1985) werd het begrazen echter 
gesimuleerd door vaker te maaien en dit is aselectief. Koeien grazen echter selectief, waardoor de relatieve 
aanwezigheid van ridderzuring wordt beïnvloed. Relatief gezien neemt de hoeveelheid gras sneller af door 
grazen, dan de hoeveelheid ridderzuring, waardoor na een periode van grazen het aandeel ridderzuring ten 
opzichte van het aandeel gras is toegenomen. Daarnaast hebben gemaaide weiden vaak een lagere kalium 
concentratie in de bodem dan begraasde weiden. En lijkt het aantal kiemplanten toe te nemen tijdens en 
na het grazen, doordat de plantdichtheid is afgenomen (Iijima en Kurokawa, 1999). 
 
Ridderzuring komt minder voor in grasland begraast 
door schapen dan in grasland begraasd door koeien 
(Humpreys, persoonlijke mededeling). Jonge koeien 
lijken echter wel ridderzuring te eten, waardoor het 
aantal planten afneemt in een weide begraasd door 
jonge koeien (Vs 86). Het schijnt dat geiten verzot zijn 
op ridderzuring (Van Eijsden, 1984). In Japan werd 
een onderzoek gedaan naar het effect van grazen van 
geiten op de aanwezigheid van ridderzuring. Het 
bleek dat geiten ridderzuring meer beschadigen dan 
koeien, daarnaast zorgen ze ervoor dat er minder 
planten bloeien en dat er per bloeiende plant minder 
en lichtere zaden zijn. Uiteindelijke resulteerde dit in 
minder kiemplanten (Figuur 10, Sakanoue et al., 
1995).  
 
Ridderzuring zou een indicator zijn voor een verdichte 
bodem. Een verdichte bodem kan ontstaat bijvoorbeeld door structuurschade van machines. Ook kan de 
aanwezigheid van ridderzuring wijzen op een slechte verbinding tussen boven- en ondergrond; vaak is er 
dan een normale bovengrond, maar een wat zure ondergrond. Ridderzuring zal aanwezig blijven, zolang de 
verbinding tussen boven- en ondergrond niet wordt verbeterd. Het heeft geen zin om ridderzuring te 
verwijderen voordat de problemen in de bodem zijn opgelost. Dit kan door de ondergrond te herstellen of 
door de structuur te verbeteren met behulp van een andere plant. Daarnaast moet verdichting van de 
bodem zoveel mogelijk worden voorkomen (Vs 43). 
 

2.7 Grasland vernieuwing of een tussengewas 
 
Als een boer vindt dat er te veel ridderzuring staat in het grasland, dan kan hij er voor kiezen om zijn 
grasland om te ploegen. Vervolgens kan hij weer gras inzaaien, maar hij kan er ook voor kiezen om 

Figuur 10: Snelheid van verschijnen van ridderzuring 
kiemplanten (Sakanoue et al., 1995). 
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tussengewas te telen (Baars et al., 2003). In het eerste geval is het belangrijk dat er voorzorgsmaatregelen 
genomen worden om te voorkomen dat ridderzuring weer snel terug komt. Zo kan er een vals zaaibed 
worden gemaakt. De grond wordt dan klaargemaakt om een gewas te zaaien, maar dit gebeurd echter niet. 
Door de grondbewerkingen ontkiemen veel onkruidzaden. Kiemplanten kunnen dan na opkomst eenvoudig 
worden gedood door regelmatige grondbewerking. Oppervlakkige grondbewerking voorkomt dat er een 
nieuwe lading onkruidzaden ontkiemt (Baars et al., 2003; De Visser en De Vos, 2003 en Vs 39). Vlugschrift 
39 stelt dat dit het toepassen van een vals zaaibed mogelijk is in het najaar, wanneer in de nazomer gras-
klaver op tijd is ondergeploegd. Daarnaast kan de winter veel schade brengen aan jonge zaailingen (Vs 
38). De zaadbank is soms echter zo groot dat het moeilijk is om deze uit te putten. Wanneer er dan weer 
gras wordt ingezaaid kan men grondbewerkingen in het donker uitvoeren, zodat de kieming van 
onkruidzaden wordt gereduceerd. Op deze manier heeft het gewas meer kans om het onkruid te 
onderdrukken (Milberg, 1997). 
 
Bestrijding van ridderzuring is ook mogelijk gedurende de teelt van een tussengewas. Daarnaast kan er 
voor gekozen worden om een gewas te telen dat ridderzuring beter beconcurreert dan gras-klaver. De teelt 
van rogge (Secale cereale) is een voorbeeld van een tussengewas. Deze teelt geeft een flinke reductie van 
ridderzuring (Vs 39). Ook luzerne (Medicago sativa) heeft een onderdrukkend effect op de ridderzuring, er 
zijn minder planten en relatief minder bloeiende planten (Vs 100). In een modelstudie werd gevonden dat 
de teelt van luzerne, voor maximaal drie jaar, ridderzuring kan onderdrukken. Het is maximaal drie jaar, 
omdat er dan weer geploegd wordt voordat de wortel van ridderzuring zich vertakt, zodoende kunnen zich 
weinig planten ontwikkelen tot de volwassen fase (Pino et al., 1998). Ook Italiaans raaigras (Lolium 
multiflorum) lijkt ridderzuring te onderdrukken. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door bovengrondse 
concurrentie om licht. In de ondergrondse concurrentie om stikstof is Italiaans raaigras niet echt een goede 
concurrent (Niggli et al., 1993). Ook rode klaver (Trifolium pratense) wordt soms genoemd als onderdrukker 
van ridderzuring. Rode klaver heeft een snelle ontwikkeling in het voorjaar. Later kan er echter een open 
zode ontstaan, waardoor er zich juist meer onkruid kan vestigen. Er zijn echter nog geen harde bewijzen dat 
rode klaver kan helpen met de bestrijding van ridderzuring, want de teelt van dit gewas is niet altijd 
afdoende (Baars et al., 2003; Vs 43). 
 

2.8 Nutriënten 
 
De aanwezigheid en productie van ridderzuring 
nemen duidelijk toe, wanneer de concentratie van 
kalium in de bodem toeneemt (Figuur 11). Daarom 
dient het kaliumgehalte in de bodem niet te hoog te 
zijn. De concentratie van kalium lijkt echter pas 
invloed te hebben na vorming van de penwortel. 
Wanneer de concentratie van kalium laag is lijkt het 
dat raaigras effectiever kan concurreren dan 
ridderzuring. Het lijkt dat er een kritieke drempel is, 
waar raaigras nog wel genoeg kalium kan opnemen, 
maar waar het voor ridderzuring al beperkend is 
(Humpreys et al., 1999). Het lijkt echter dat het 
verlagen van de kalibemesting gedurende enkele 
jaren geen invloed heeft op het voorkomen van 
ridderzuring (Van Eekeren en Kodde, gegevens niet 
gepubliceerd). Humpreys (persoonlijke mededeling) 
bevestigde dat deze relatie duidelijker is in 
permanente graslanden, dan in graslanden die 
‘regelmatig’ worden bewerkt en opnieuw worden ingezaaid. In deze laatste graslanden kunnen door 
bewerkingen het aantal ridderzuringplanten toenemen, dit effect zal dan sterker zijn dan de relatie met 
kalium. Het is volgens Humpreys in elk geval verstandig om de kaliumconcentratie in de bodem niet te 

Figuur 11: Het effect van toenemende kaliumconcentratie 
in de bodem op het aantal ridderzuring planten bij 
verschillende beheersregimes (Humpreys, 1994). 
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hoog te laten worden. In gras-klaver mengsels lijkt ridderzuring meer voor te komen, dit kan komen doordat 
gras-klaver meer kalium nodig heeft dan puur gras. Daarnaast zijn gras-klaver mengsels gedurende de 
winter meer open waardoor er meer kans is dat ridderzuring zich kan vestigen. (Humpreys, persoonlijke 
mededeling). 
Met de concentratie van fosfaat in de bodem lijkt geen verband. Het verband met magnesium en de 
zuurgraad (pH) is wat onduidelijk. Magnesium en de zuurgraad verklaren weinig variatie in de 
aanwezigheid van ridderzuring. 
 
Volgens een onderzoek van Melzer et al. (1984) is ridderzuring in staat meer stikstof uit nitraat op te 
nemen dan stikstof uit ammonium. Het lijkt echter niet of de aanwezigheid van ridderzuring gestuurd zou 
kunnen worden met de vorm van stikstof in mest. Het is namelijk zo dat ammonium erg snel reageert in de 
bodem, waardoor nitraat wordt gevormd. Daarnaast kunnen zowel nitraat als ammonium vele vormen aan 
nemen in de bodem (Humpreys, persoonlijke mededeling). Omdat ridderzuring vooral bij rijkere bodems 
beter lijkt te kunnen concurreren met gras, is het aan te raden geen overmatige bemesting toe te passen 
(Baars et al., 2003). 
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3 Conclusie en ideeën voor verder onderzoek 
 

3.1 Conclusies 
 
In de vorige hoofdstukken zijn levenscyclus en de bestrijdingsmethoden van ridderzuring besproken. In elke 
levensfase van ridderzuring zijn verschillende factoren van belang, die de ontwikkeling en groei van 
ridderzuring bepalen. Gedurende de kieming zijn dit: temperatuur, licht, nutriënten en vochtigheid. Tijdens 
de vorming van de penwortel speelt kalium een grote rol en ook wanneer de penwortel is gevormd, blijft de 
bodemconcentratie van kalium een belangrijke factor. 
 
Het zaad van ridderzuring is snel na de bloei vitaal; al 6 dagen na bloei zijn er vitale zaden. Daarnaast 
kunnen de zaden narijpen wanneer ze op het veld blijven liggen. Om verspreiding van zaad te voorkomen 
moeten pluimen al voor de bloei of snel erna worden verwijderd, het beste is dan om ze mee te nemen en 
ergens anders te vernietigen. 
 
Wanneer er toch zaad wordt gevormd, kan dit terecht komen in de kuil en later, vaak via de koe, in de mest. 
Tijdens de bewaring in de kuil kunnen veel zaden gedood worden. De ontwikkeling van de vitaliteit is 
echter afhankelijk van het drogestofpercentage van de kuil. Tijdens de bewaring in mest lijkt de 
temperatuur een belangrijke factor. Gedurende het composteringsproces kunnen veel zaden gedood. 
Bewaring in drijfmest lijkt weinig invloed te hebben op de overleving van ridderzuringzaden, behalve 
wanneer er een behandeling wordt toegepast waarbij de temperatuur oploopt. 
 
Kiemplanten van ridderzuring kunnen zich makkelijker vestigen in open plekken, dan in een dichte zode. 
Daarom is het aan te raden om open plekken zoveel mogelijk te voorkomen en ze weer opnieuw in te 
zaaien. Vooral open plekken veroorzaakt door drijfmest vormen de ideale omstandigheden voor 
ridderzuringzaden om te kiemen. 
 

3.2 Ideeën voor verder onderzoek 
 
3.2.1 Voorkomen van ridderzuring 
 
Als het gaat om het voorkomen van ridderzuring, zijn er nog verschillende ideeën voor verder onderzoek. 
Zaden kunnen op verschillende manieren op het perceel terecht komen. Ten eerste kan er import van zaden 
zijn vanuit slootkanten en perceelsranden, wanneer ridderzuringplanten daar aanwezig zijn. Het is alleen 
nog niet duidelijk hoever de zaden vervoerd kunnen worden door bijvoorbeeld de wind. Door Roel 
Groeneveld werd een afstand van wel 50 m genoemd. Het is dus de vraag hoe groot de invloed is van deze 
vorm van verspreiding van zaden. Wanneer ridderzuring in slootkanten of perceelsranden voorkomt, dan 
kan de verspreiding van het zaad worden voorkomen door de planten voor bloei te bestrijden. Het is nog 
niet duidelijk wat hiervoor de meest effectieve manier is. Ten tweede kunnen zaden via de mest op het veld 
terecht komen. Voordat de mest op het veld komt, kan de kiemkracht van de zaden door verschillende 
processen worden verminderd. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe de overleving van ridderzuringzaden 
in (Nederlands gras)kuil is. Hier zal dit jaar onderzoek naar worden gedaan. Verder in het traject is de 
overleving van de zaden in de koe nog niet helemaal duidelijk. Er zal waarschijnlijk wel een reductie zijn in 
de vitaliteit, maar niet geheel (Ebbinge et al., 2003 en Humpreys, 1997). Daarnaast zijn er nog 
verschillende waarnemingen met betrekking tot de overleving van zaden in verschillende soorten 
(Nederlandse) mest. Duidelijk is dat temperatuur van invloed is, maar hoe deze precies invloed heeft, is nog 
niet helemaal duidelijk. Naast dat zaden via het voer in de mest kunnen komen, kunnen de zaden ook via 
strooisel van de stal in de mest komen. Het is nog niet duidelijk hoeveel zaden strooisel (zoals natuurhooi) 
kan bevatten. Hoe de zaden ook op een perceel terecht komen vanuit de rand of met de mest, de bijdrage 
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die deze zaden leveren aan het ridderzuring probleem is afhankelijk van de grootte van de zaadbank. In de 
literatuur is het aantal zaden dat voorkomt in de zaadbank echter zeer uiteenlopend. De onderzoeken 
komen daarnaast ook uit het buitenland. Wanneer de impact van de toevoer van zaden onderzocht wordt, 
zal dit altijd vergeleken moeten worden met de zaadbank op het bedrijf. Dit kan echter zeer wisselen per 
perceel en zelfs binnen een perceel. Het zou wel zinvol zijn om te bekijken in welke orde van grootte het 
aantal zaden in een zaadbank ligt op een gemiddeld Nederlands bedrijf.  
 
3.2.2 De ontwikkeling van de plant 
 
Er is nog weinig bekend over de manier waarop ridderzuring zich kan handhaven in bestaand grasland. Het 
is bijvoorbeeld nog niet altijd even duidelijk welke invloed weersinvloeden als temperatuur (vorst) en 
vochtigheid hebben op de ontwikkeling en vestiging van een ridderzuringplant. Wanneer hier meer over 
bekend is, kan er ook gezocht worden naar bestrijdingsmethoden die hier op in spelen. Uit de literatuur 
blijkt wel dat nutriënten, vooral stikstof en kalium, een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van 
ridderzuring. Deze factoren blijken echter niet eenvoudig te variëren; eenvoudig de bemesting van 
bijvoorbeeld alleen kalium een paar jaar aanpassen blijkt niet voldoende. Onderzocht zou kunnen worden 
of het bemesten met combinaties van nutriënten wellicht wel een invloed heeft. Daarnaast is de invloed 
van deze nutriënten op de verschillende fasen in de levenscyclus van ridderzuring nog niet helemaal 
duidelijk. Belangrijk is bijvoorbeeld niet alleen de invloed op de aanwezigheid van ridderzuring, maar ook 
de invloed op vestiging en overleving. 
 
Er is ook nog onduidelijkheid over de manier waarop ridderzuring zich voortplant in een gesloten grasland; 
is dit voornamelijk door middel van generatieve of vegetatieve voortplanting. Wanneer dit duidelijk is kan 
hierop ingespeeld worden met de bestrijding, door specifiek deze vorm van vermeerderen te verhinderen. 
Het is echter duidelijk dat wanneer er open plekken in de zode ontstaan, er zaden kunnen ontkiemen. 
Wanneer deze open plekken door mestflatten worden veroorzaakt, dan kunnen zowel zaden uit de mest als 
zaden uit de zaadbank kiemen. Het is verstandig om zowel de hoeveelheid zaad in de mest als de 
hoeveelheid zaad in de zaadbank zoveel mogelijk te beperken. Wat betreft de beperking van de 
hoeveelheid zaad in de zaadbank, is het belangrijk om de toevoer van nieuwe zaden zoveel mogelijk te 
beperken. Hoewel de zaden op verschillende manieren vervoerd kunnen worden, zullen de meeste zaden 
toch rond de plant op de grond vallen, als de plant volledig kan uitbloeien. Het is dus belangrijk om de 
zaadvorming zoveel mogelijk te voorkomen, zodat de zaadbank in elk geval niet meer op deze manier wordt 
aangevuld. Uit de literatuur is gebleken dat de zaden al snel vitaal zijn, daarom zal zaadvorming of zelfs de 
bloei voorkomen moeten worden. Een bekende manier om dit te voorkomen is het maaien van de pluim 
voor of tijdens de bloei. Vragen die nog verder uitgezocht zouden kunnen worden zijn: 
• Wanneer moet er gemaaid worden, wanneer er 1 plant bloeit of als de meeste planten in een veld 

bloeien? 
• Hoe snel ontwikkeld de pluim zich nadat hij afgemaaid is? 
• Is er verschil in vitaliteit van de zaden wanneer de plant in het voorjaar of het najaar bloeit? 
 
Ook de ontwikkeling van de gehele plant na maaien is belangrijk. Dit voorjaar wordt er een onderzoek 
gedaan naar welke frequentie van maaien een effectieve bestrijdingsmethode is in het vroege voorjaar. 
Vragen die bij dit soort onderzoek ontstaan zijn: 
• Welke frequentie heeft het meeste effect op het aantal planten dat voorkomt? 
• Wat is de invloed van de verschillende behandelingen op de ontwikkeling van de spruit? 
• Wat is de invloed van de verschillende behandelingen op de ontwikkeling van de wortel? 
• Wanneer men moet beginnen met maaien? 
 
3.2.3 Grasland vernieuwing of een tussengewas 
 
Wanneer het ridderzuringprobleem te groot wordt, wordt er soms voor gekozen het grasland opnieuw in te 
zaaien. Wanneer echter het grasland wordt omgeploegd, is het mogelijk dat er veel zaden uit de zaadbank 
gaan ontkiemen. Daarnaast kunnen wortelstokken van planten die in het oude grasland voorkwamen weer 
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uitlopen, wanneer zij niet diep genoeg worden ondergeploegd. Om deze problemen te voorkomen of in elk 
geval te verminderen, kan er een vals zaaibed worden aangelegd alvorens het volgende gewas wordt 
gezaaid. Door het gebruik van een vals zaaibed kan geprobeerd worden de zaadbank uit te putten en oude 
wortelstokken kunnen eenvoudig gerooid worden. Naar het gebruik van het vals zaaibed wordt al enig 
onderzoek gedaan binnen Bioveem. Relevante vragen die, zover ik weet, nog niet beantwoord zijn 
bijvoorbeeld: 
• Wanneer is het beste moment om het grasland om te ploegen en het vals zaaibed aan te leggen; in het 

voorjaar of het najaar? Factoren die hierbij spelen zijn: 
− Op welk tijdstip kunnen de werkzaamheden uitgevoerd zonder de bodemstructuur te veel te 

verstoren? 
− Welk tijdstip is het meest geschikt met het oog op het kiemen van het zaad en het uitlopen van de 

wortelstokken? 
− Wat is het meest geschikte tijdstip voor het volgende gewas om in te zaaien? 

•  Welke teelt kan het beste volgen op gras-klaver, weer gras-klaver of wellicht een tussenteelt? 
 
Wanneer grasland wordt vernieuwd, zijn er verschillende mogelijkheden om ridderzuring te bestrijden. Een 
eerste mogelijkheid is om een tussenteelt te telen. Tijdens deze teelt zou ridderzuring beter kunnen worden 
bestreden dan in gras-klaver. Het is nog niet duidelijk welke gewassen hiervoor gebruikt kunnen worden. Er 
moet daarbij rekening gehouden worden of ridderzuring goed te bestrijden is in het gewas, welk effect 
ridderzuring op dit gewas heeft en welk effect deze maatregelen hebben op het voorkomen van 
ridderzuring in het grasland dat op de teelt volgt. Wanneer gras-klaver opnieuw wordt ingezaaid kan er 
worden overwogen om nog een snel groeiend gewas mee te zaaien. Dit gewas zou dan snel moeten sluiten, 
zodat ridderzuring geen kans krijgt om te kiemen en zich te vestigen. Dit gewas zou dan gemaaid kunnen 
worden wanneer gras-klaver voldoende ontwikkeld is om zelf te kunnen concurreren met ridderzuring. 
Belangrijk daarbij is wel dat gras-klaver zich wel voldoende moet kunnen ontwikkelen. Er zal nog wel 
onderzocht moeten worden welke gewassen hiervoor geschikt zijn. 
  
3.2.4 Biologische bestrijding 
 
Een directe bestrijdingsmethode die in de biologische landbouw meer in de belangstelling komt te staan, is 
bestrijding met insecten en / of schimmels. Hier is al wel enig onderzoek naar gedaan (zie Wienk, 2000), 
maar er zijn nog geen afdoende maatregelen. Het lijkt dat vooral het ridderzuringhaantje ernstige schade 
kan aanrichten. Er zijn echter nog verschillende onderwerpen voor onderzoek, zoals de ontwikkeling van het 
organisme, de vermeerdering en overleving (op het bedrijf). Daarnaast zal onderzocht moeten worden of 
het organisme ridderzuring kan reduceren tot een gewenst niveau, in welke dichtheid de organismen 
uitgezet moeten worden en wat de gevolgen zijn van introductie van het organisme op de leefomgeving. 
Verder is er duidelijkheid nodig over het vereiste graslandbeheer, zodat de organismen zich kunnen 
handhaven. Het is ook mogelijk om verschillende organismen samen uit te zetten, mogelijke onderwerpen 
voor onderzoek zijn dan de invloed die deze organismen op elkaar, op ridderzuring en op het gewas 
hebben.  
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1 Overleving van ridderzuringzaden in graskuil 
 

1.1 Inleiding 
 
Ridderzuring (Rumex obtusifolius) is een onkruid in grasland dat veel zaden kan produceren die lang 
levensvatbaar blijven (De Visser en Vos, 2003). Zaden van ridderzuring kunnen in de kuil terecht komen, 
wanneer gras wordt gemaaid en daarna wordt ingekuild. Koeien eten dit kuilvoer en langs deze weg 
kunnen uiteindelijk dan de zaden via de mest op het grasland terecht komen. Als deze zaden nog 
levensvatbaar zijn dan kunnen zij zorgen voor een nieuwe infectie. Daarom zal onderzocht worden hoe lang 
ridderzuringzaden overleven in een kuil van gras-klaver en wat de invloed van het drogestofpercentage van 
de kuil op de overleving is. De invloed van het drogestofpercentage wordt onderzocht, omdat boeren 
hiermee sturen kunnen. Het optimale drogestofpercentage is ongeveer 40 %. Is het drogestofpercentage 
lager dan 30 %, dan is de kuil te nat en is het hoger dan 50 % dan is de kuil te droog (Bakker et al., 
2000). De vraag is dus hoe lang kunnen ridderzuringzaden overleven in gras-klaver kuilen van verschillende 
drogestofgehaltes. De verwachting is dat zaden in een drogere kuil het langst vitaal blijven. 
 

1.2 Materiaal en methode 
 
Om erachter te komen hoe lang zaden kunnen overleven in een graskuil, werd er een experiment opgezet 
met verschillende graskuilen waarin zaden werden bewaard. Voor dit experiment werd zaad gebruikt van 
krulzuring (Rumex crispus), een aan ridderzuring nauw verwante soort. De zaden zijn geoogst in Delft op 
veengrond en vervolgens bij kamertemperatuur bewaard. Het experiment vond plaats van eind april tot 
eind juni 2004.  
 
1.2.1 Proefopzet 
 
Er werden ridderzuringzaden ingekuild in kuilen met drie drogestofpercentages. Deze kuilen worden als 
natste, gemiddelde en droogste kuil aangeduid. Het experiment had vier herhalingen. Per herhaling werden 
er 50 zaden gebruikt. De vitaliteit werd op vier momenten gemeten, namelijk 2, 4, 6 en 8 weken na het 
inkuilen. Als controle werd de vitaliteit van zaden zonder bewaring in de kuil gemeten. De controle zaden 
werden 4 weken na aanvang van het experiment getest.  
 
1.2.2 Maaien 
 
Voor dit experiment werd op 26 april 
2004 gras gemaaid op een perceel op 
rivierklei (biologisch melkveebedrijf van 
Jan van ’t Schip te Bunnik). Het grasland 
was 10 jaar oud en 3 jaar in eigendom. 
Het gras werd aan het eind van de 
middag gemaaid, en binnen te drogen 
gelegd. Tijdens het maaien was het vrij 
warm, bijna 20 °C, en droog (zie Figuur 1 
en 2). Er was geen ridderzuring aanwezig 
in het gras-klaver mengsel dat werd 
ingekuild. 
 
 

Figuur 1: Temperatuur tijdens maaien en drogen van het gras, 
metingen tussen 26 april 0.00 uur en 29 april 24.00 uur (x = 96). 
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1.2.3 Inkuilen 
 
Het gras werd ingekuild in glazen weckflessen van 1 liter (Figuur 
3). Het gras werd stevig aangeduwd en er werden zandzakjes 
boven opgelegd om de pot af te sluiten. Halverwege de pot 
werden er zakjes zuringzaad tussen het gras gelegd. Deze zakjes 
werden gemaakt van nylongaas en hadden een afmeting van  
ongeveer 5 bij 7 cm (Figuur 4). Door het gras op opeenvolgende 
tijdstippen in te kuilen, werden er kuilen gemaakt met drie 
verschillende drogestofgehaltes. Door te voelen werd het 
drogestofgehalte van het gras geschat. De eerste serie, de natste 
kuil, werd ingekuild op de ochtend na het maaien. Het gras werd daarna buiten gelegd om verder te 
drogen. Het was toen mooi zonnig weer met een beetje wind (Figuur 1 en 2). Het gras werd regelmatig 
geschud, zodat al het materiaal kon drogen. Aan het eind van de middag werd de tweede serie, de 
gemiddelde kuil, ingekuild. Hierna werd het gras binnen gelegd, waar het nog een dag lag. Hiermee werd 
de derde serie, de droogste kuil, ingekuild. 
 
Na 2, 4 en 8 weken werden er monsters van de kuilen naar het laboratorium van de Blgg (Oosterbeek) 
opgestuurd om de samenstelling van deze kuilen te onderzoeken. Dit onderzoek bestond uit de procedure 
voor een algemeen voederwaarde onderzoek. Voor elk drogestofpercentage werden er in week 2, 4 en 8 
mengmonsters gemaakt van de vier herhalingen. Aan de hand van de resultaten van de analyseskon 
worden nagegaan in hoeverre de experimentele natte, vochtige en droge kuil representatief zijn voor kuilen 
uit de praktijk van de biologische veehouderij. Daarnaast geven de waarden (o.a. het drogestofpercentage) 
van de kuilen een exact beeld van de omstandigheden waaraan de zaden hadden blootgestaan. 
 
1.2.4 Kiemtest 
 
De zuringzaden die in de kuil waren gestopt, werden om de twee weken getest op vitaliteit door middel van 
een tetrazolium test. Bij de tetrazolium test wordt een kleurloze oplossing van 2,3,5-triphenyl tetrazolium 
chloride gebruikt als een indicator voor reductie processen die in levende cellen plaatsvinden. Levende 
cellen worden rood-roze gekleurd (Hampton en TeKrony, 1995). Voor de test werd een oplossing gemaakt 
van 0,1 g tetrazoliumzout per 10 ml (gedestilleerd) water. De zaden werden uit de potten gehaald en 
aangesneden met een scheermesje. Vervolgens werd er per herhaling filtreerpapier in een petrischaaltje 
gelegd, dit werd bevochtigd met de gemaakte oplossing. Vervolgens werden de zaden in de petrischalen 
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Figuur 2: Luchtvochtigheid tijdens maaien en drogen van het gras, 
metingen tussen 26 april 0.00 uur en 29 april 24.00 uur ( x = 96). 

Figuur 4: Zakjes met zuringzaad die tussen 
het gras in de potten werden gelegd. 

Figuur 3: Potten die werden gebruikt voor 
het kuilexperiment. Van links naar rechts, de 
natste, gemiddelde en droogste kuil. 
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gelegd met de gemaakte opening naar beneden. De schalen werden weggezet bij 20 °C. Na 24 uur werden 
de zaden bekeken. Per herhaling, 50 zaden, werd het aantal vitale zaden geteld. 
 
1.2.5 Dataverwerking 
 
De uitkomsten van de kiemtest werden getransformeerd met een arcsin-transformatie. Dit is nodig, omdat 
de vitaliteit vastgesteld is als percentage (overlevingspercentage van de 50 zaden). Op de resultaten werd 
een variantie analyse toegepast (Genstat). Aan de hand van deze analyse werd er nagegaan of er 
significante effecten waren op de vitaliteit van de zuringzaden van respectievelijk drogestofpercentage en 
tijdstip (m.a.w. tijdsduur van bewaring in de kuil).  
 

1.3 Resultaten 
 
1.3.1 Ontwikkeling van de vitaliteit 
 
Er was een significant effect van het tijdstip 
(P < 0,001) en van het drogestof-
percentage (P = 0,004) op de vitaliteit van 
de zaden. De vitaliteit van de zaden uit de 
natte kuil is gemiddeld significant lager dan 
de vitaliteit van de zaden uit de twee 
andere kuilen (Figuur 5). De vitaliteit van de 
zaden in week 4 is gemiddeld significant 
lager dan de vitaliteit van de controle en de 
zaden in week 2. De vitaliteit van de zaden 
in week 6 is gemiddeld significant lager dan 
de vitaliteit van de zaden in week 4 en 
gemiddeld significant hoger dan de vitaliteit 
van de zaden in week 8 (Bijlage D).  
 
1.3.2 Kuilkwaliteit 
 
De verschillende kuilen hadden een duidelijk verschil in drogestofpercentage en in zuurgraad. De 
gemiddelde drogestofpercentages van de natste, middelste en droogste kuil waren respectievelijk 23, 34 en 
60 % en hun gemiddelde pH was respectievelijk 5,1, 5,6 en 6,0 (Tabel 1). Het voederwaardeonderzoek liet 
zien dat de waarden vanaf week 2 ongeveer gelijk bleven. Voor dit experiment was er vrij vroeg in het 
voorjaar gemaaid, namelijk op 26 april. Hierdoor was de verteerbaarheid van de kuil vrij hoog en was er 
juist wat weinig structuur. 

 

1.4 Discussie en conclusie 
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Figuur 5: Ontwikkeling van de vitaliteit van zaden bewaard in kuilen 
met een verschillend drogestofpercentage. 

2 4 8 gemiddeld 2 4 8 gemiddeld 2 4 8 gemiddeld
ds % 23,6 22,8 22,4 22,9 35,2 34,1 32,8 34,0 63,7 60 55,1 59,6
pH 4,8 5,2 5,2 5,1 5,1 5,7 5,9 5,6 5,8 6,1 6,1 6,0
NH3-fractie (%) 11 13 14 12,7 6 8 9 7,7 3 4 5 4,0
Ruw eiwit 204 203 204 203,7 218 196 205 206,3 210 209 216 211,7
Suiker 37 76 74 62,3 94 150 109 117,7 158 147 119 141,3

nat midden droog

Tabel 1: Resultaten van de voederwaardeonderzoeken na 2, 4 en 8 weken inkuilen. 
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1.4.1 Effecten op de ontwikkeling van de vitaliteit 
 
De ontwikkeling van de vitaliteit van de zaden die bewaard werden in de natste kuil, was volgens 
verwachting. De vitaliteit nam na 4 weken snel af en na 8 weken waren alle zaden dood. Deze resultaten 
komen overeen met de resultaten die werden gevonden door Poetsch (2000). De ontwikkeling van de 
vitaliteit van de zaden die werden bewaard in de gemiddelde en droogste kuilen waren echter niet volgens 
verwachting. De verwachting was dat zeker de zaden in de droogste kuil een langere tijd een hogere 
vitaliteit zouden houden, dan de zaden in de natste en gemiddelde kuil. Dat de vitaliteit van de zaden van 
de middelste kuil snel afnam komt ook overeen met de waarnemingen van Poetsch (2000). Het aantal 
zaden dat na 8 weken bewaring in de gemiddelde kuil nog steeds vitaal was, was echter hoger dan 
verwacht. De ontwikkeling van de vitaliteit van de zaden in de droge kuil komt geheel niet overeen met de 
bevindingen van Poetsch (2000). Want in zijn onderzoek bleef het merendeel van de zaden na 8 weken in 
een droge kuil (47 % drogestof) kiemkrachtig, terwijl in dit experiment er bijna geen zaad meer vitaal was 
na 8 weken in de droogste kuil. Er is echter een grote variabiliteit gevonden in de resultaten in week 6 en 
8, waardoor er geen significant verschil is ontstaan in de ontwikkeling van de vitaliteit tussen de middelste 
en droogste kuil (Bijlage D).  
 
Een verschil in kuilkwaliteit kan een verklaring geven voor het onverwachte verloop van de zaadvitaliteit in 
de gemiddelde en droogste kuil. Het is namelijk mogelijk dat er verschillen waren tussen de verschillende 
potten, waardoor er verschillen in kuilkwaliteit zijn ontstaan. Helaas was het niet mogelijk dit te verifiëren 
door van alle potten afzonderlijk een monster te nemen voor een kuilanalyse. Verschillen in kuilkwaliteit 
zouden kunnen ontstaan door verschillen in druk, drogestofpercentage of zuurstofgehalte in de potten. Dat 
de vitaliteit van de zaden in de droge kuil sneller afnam dan verwacht, kan twee andere oorzaken hebben, 
namelijk broei en schimmel. In droge kuilen is er kans op broei. Wanneer de kuil gaat broeien, kan de 
temperatuur hoog oplopen; dit kan een negatief effect hebben op de vitaliteit van de zaden. Daarnaast 
was in bijna alle droge kuilen schimmel te zien. Het varieerde van enkele witte puntjes tot witte draden, 
vooral boven aan, in de pot. Het is mogelijk dat de aanwezige schimmel stoffen heeft uitgescheiden die de 
vitaliteit van de zaden negatief heeft beïnvloed. Er waren echter ook potten waarin de schimmel nauwelijks 
waarneembaar was en waar de vitaliteit toch drastisch was gedaald. Ook waren er in de zesde week twee 
potten van de gemiddelde kuil, waar schimmel in werd aan getroffen. De vitaliteit in deze potten liep 
echter uit een van 20 tot 84 %. 
 
1.4.2 Kuilkwaliteit 
 
Kleine verschillen in kwaliteit van de kuilen tussen de verschillende meettijdstippen kunnen twee oorzaken 
hebben. Ten eerste is er op elk tijdstip een mengmonster gemaakt van de vier herhalingen. Het kan zijn dat 
er verschillen tussen de potten waren door kleine verschillen in druk, drogestofpercentage of 
zuurstofgehalte. Daarnaast hebben de monsters van het eerste onderzoek langer in de koelcel gelegen dan 
de monsters van het tweede onderzoek. 
 
Voor dit experiment was er vrij vroeg gemaaid, namelijk op 26 april. Hierdoor was de verteerbaarheid van 
de kuil vrij hoog en was er juist wat weinig structuur. Op het tijdstip van maaien waren er nog geen 
zuringzaden beschikbaar, daarom is ervoor gekozen om zuringzaden van vorig seizoen te gebruiken. 
 
Er is voor gekozen om in dit experiment te werken met potten, om zo de omstandigheden in een kuil te 
simuleren. Er is voor de methode gekozen, omdat het niet mogelijk was om verschillende grote kuilen aan 
te leggen. Daarnaast kunnen grote kuilen niet meerdere keren geopend worden, omdat het kuilproces dan 
wordt verstoord. De gebruikte methode was het meest praktisch en benaderde de werkelijkheid zo dicht 
mogelijk.  
 
1.4.3 Conclusies 
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Overleving van zuringzaden in een gras-klaver kuil wordt beïnvloed door het drogestofpercentage van de 
kuil. In een natte kuil (23 % drogestof) waren alle zaden na 8 weken dood. Ook in een gemiddelde (34 % 
drogestof) en een droge kuil (60 % droge stof) nam de vitaliteit van de zaden sterk af gedurende een 
bewaring van 8 weken. Dit ging echter langzamer dan in de natte kuil en was niet geheel afdoende.  
 
 
 
 
1.4.4 Ideeën voor verder onderzoek  
 
In de gemiddelde kuil waren nog niet alle zaden dood na acht weken. Omdat dit een kuil is die 
representatief is voor wat veel boeren inkuilen, zou het interessant zijn om de ontwikkeling van de vitaliteit 
van de zaden in deze soort kuilen over een langere tijdsperiode te onderzoeken.  
 
Omdat het nog niet duidelijk is, waardoor de vitaliteit van de zaden in de droge kuil zo snel daalde, zou het 
interessant zijn om hier nog verder onderzoek naar te doen. Wellicht zou er onderzocht kunnen worden 
welke temperaturen er ontstaan, wanneer er broei optreedt in een kuil. Daarnaast zou het interessant zijn 
om te onderzoek of de schimmel, die vooral in de droge kuil voorkwam, voor de zaden toxische stoffen 
uitscheidt. Hoewel een boer liever geen schimmel in zijn kuil wil hebben, zou onderzocht kunnen worden 
wat de voordelen zijn wanneer schimmel zorgt dat onkruidzaden in de kuil dood gaan en wat de kosten zijn 
wanneer kuilvoer wordt aangetast door schimmel. 
 
Om er achter te komen wat de oorzaak van de variabiliteit in de resultaten is, zou het goed zijn om, bij 
herhaling, de kuilkwaliteit van alle kuilen/potten te testen. Verschillen tussen de kuilen van dezelfde 
behandeling zijn nauwelijks te voorkomen. Het inkuilen in potten moet met de hand gebeuren, wat 
betekent dat er altijd verschillen in druk en zuurstofgehalte zullen zijn. Wellicht is het wel mogelijk om het 
gras homogener te laten drogen, wanneer het over een groter oppervlakte uitgespreid zou worden.  
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2 Maai-experiment  
 

2.1 Inleiding 
 
In grasland op het biologisch melkveebedrijf van Jan Vis te Sijbekarspel komt een behoorlijk aantal jonge 
ridderzuring planten (Rumex obtusifolius) voor. Omdat in ridderzuring in deze hoeveelheden de 
voedingswaarde van de maaisnede kan verminderen, is dit een probleem voor de boer. Op het perceel heeft 
10 jaar gras gelegen, van begin mei tot september 2003 is het perceel gebruikt voor GPS en daarna is er 
gras ingezaaid. Voordat het gras werd ingezaaid heeft er gedurende acht weken een experiment op het 
perceel gelegen. Het perceel is toen in twee stukken verdeeld, waarbij het achterste gedeelte extensief werd 
bewerkt (1 keer in de 2 weken) en het voorste gedeelte intensief werd bewerkt (1 keer in de week). In beide 
gedeelten zijn wortels van ridderzuring geraapt. Ondanks deze behandelingen zijn er dit voorjaar behoorlijk 
wat ridderzuring planten te zien. De boer denkt dat er een grote zaadbank in de grond de oorzaak is. Om 
de ridderzuring te bestrijden is wellicht maaien een goede methode. Daarom zal onderzocht worden of 
maaien in het vroege voorjaar invloed heeft op het regeneratievermogen van ridderzuring. Daarbij is de 
vraag of men frequent of juist minder frequent moet maaien. De verwachting is dat met vaker maaien de 
ridderzuring beter bestreden kan worden. 
 

2.2 Materiaal en methode 
 
Om te testen welke frequentie maaien het meest effectief is voor de bestrijding van jonge ridderzuring 
planten in het voorjaar, werd er een experiment opgezet in Sijbekarspel. Het experiment vond plaats van 
begin april tot eind juni 2004. 
 
2.2.1 Proefopzet en waarnemingen 
 
Er werd een gedeelte van het veld uitgezocht waar de ridderzuring en het gras vrij homogeen stonden. In 
dit gedeelte is het experiment uitgezet; dit is in het gedeelte dat eerder intensief bewerkt is. Veldjes werden 
met verschillende frequenties gemaaid, namelijk een keer in de 2, 4 of 6 weken. Iedere behandeling had 5 
herhalingen. Veldjes waren 1,5 m * 5 m en werden gemaaid met een motormaaier. Het effect van de 
behandelingen werd gemeten door telling van het aantal planten. Er werd voor gekozen om het aantal 
planten te tellen, omdat dit een eenvoudige methode is om het voorkomen van planten te registreren. 
Daarnaast is het een niet destructieve methode, wat betekent dat er gedurende het experiment geen 
planten worden weggenomen. Het aantal planten werd geteld voor de eerste keer maaien en vervolgens 
steeds twee weken nadat een veldje was gemaaid.  
 
2.2.2 Dataverwerking 
 
Bij de verwerking van de resultaten werd er op twee effecten gelet, namelijk het effect van de 
behandelingen op de afname van het aantal planten gedurende het experiment en het effect van de 
behandelingen op het uiteindelijke aantal planten in de veldjes. Voor de analyse van het eerste effect 
worden de verschillen in aantallen planten per veldje tussen het begin en eind van het experiment 
berekend en deze verschillen worden getoetst of ze van elkaar verschillen. Voor de analyse van het tweede 
effect zijn de laatst getelde aantallen planten in de veldjes vergeleken. Tellingen die tussendoor gedaan 
werden, zijn enkel ter illustratie voor het verloop van het aantal planten in de tijd. 
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2.3 Resultaten 
 
Aan het begin van het experiment 
waren er bijna 200 planten per veld. 
Gedurende het experiment nam het 
aantal planten af, maar de afname 
was niet significant verschillend (α = 
0.05) voor de drie behandelingen 
(Figuur 6). Het aantal planten in de 
veldjes die een keer in de 2, 4 en 6 
weken werden gemaaid, nam 
respectievelijk af met gemiddeld 144 
planten (66 %), 140 planten (71%) 
en 109 planten (61 %) (Bijlage E). Het 
lijkt echter of het absolute aantal 
planten in de laatste behandeling 
minder sterk is afgenomen dan in de 
andere behandelingen. De procentuele afname wijst ook in deze richting, maar minder sterk. In de veldjes 
die een keer in de 4 of 6 weken werden gemaaid nam het aantal planten significant af gedurende het 
experiment. In de veldjes die een keer in de 2 weken werden gemaaid nam het aantal planten niet 
significant af, maar hier was een grote variabiliteit in de aantallen planten aan het begin van het 
experiment. De afname van het aantal planten in deze behandeling is vergelijkbaar met de afname in de 
andere behandelingen.  
 
Gedurende het experiment waren er wel verschillen te zien tussen de verschillende behandelingen. Zo ging 
het gras in de veldjes die vaker werden gemaaid eerder bloeien. Ridderzuringplanten waren groter in de 
veldjes die minder vaak werden gemaaid, dit was vooral duidelijk in week 10, toen enkele van deze planten 
al bijna bloeiden. 
 
In het grasland om het experiment heen stonden aan het begin van het experiment, begin april, ook veel 
ridderzuringplanten. Het grasland is door de boer op 5 mei en 27 juni gemaaid. Al na de eerste keer 
maaien leek er een duidelijke afname te zijn in het aantal planten. En ook in week 12 (30 juni) leken er 
weinig planten meer in het veld te staan. Op dit tijdstip moet er wel rekening gehouden worden dat veel 
bladeren weg zijn door het maaien. Daardoor vallen de planten niet op, maar ze kunnen nog wel terug 
groeien. 
 

2.4 Discussie en conclusie 
 
In dit experiment was er geen invloed van de frequentie van maaien op de afname van het aantal 
ridderzuringplanten. Het aantal planten is in de periode dat het experiment liep wel afgenomen. Het lijkt 
dat een boer in een eerste jaars grasland met ridderzuring eigenlijk niet meer hoeft te doen dan maaien 
zoals hij gewoon is en dat het aantal ridderzuringplanten door natuurlijk verloop zal afnemen. Wel werden 
er in week 10 enkele grotere planten gezien die al begonnen te bloeien. Wellicht is het goed deze planten 
uit te steken, om zo te voorkomen dat er zaad wordt gevormd. In het experiment was wel te zien dat er 
meer van deze grote planten stonden in de veldjes die een keer in de 6 weken werden gemaaid, dan in de 
andere veldjes. 
 
Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar het effect van maaien op ridderzuring. Het drooggewicht 
van de wortel is in deze onderzoeken meestal de gemeten variabele. Courtney (1985) onderzocht wel de 
invloed van het maairegime op de overleving van ridderzuring, maar dit onderzoek liep meerdere jaren en 
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Figuur 6: Het aantal ridderzuring planten per veldje (7,5 m2). 
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er werd minder intensief gemaaid dan in dit experiment. Ook waren de planten in dit experiment jonger 
dan in de meeste experimenten in de literatuur. De planten in dit experiment waren nog geen jaar oud, 
want het grasland is vorig najaar ingezaaid. In week 12 zijn er ook wortels uitgestoken, hieruit bleek dat 
slechts 1 van de 150 uitgestoken planten uit een oude wortelstok voortkwam. 
 
Het is niet helemaal duidelijk waardoor het aantal planten afnam. Er zijn wellicht verschillende redenen. 
Ten eerste zou het kunnen dat het gras in de loop van het voorjaar harder gaat groeien, waardoor het beter 
kan concurreren om licht en nutriënten. Daarnaast had Jan Vis het idee dat de ridderzuring door het 
maaien in april of begin mei een klap krijgt in een gevoelige periode. Hiermee bedoelde hij dat de 
ridderzuring op dit moment wellicht hard groeit en het dan niet kan hebben dat zijn bladeren worden 
afgemaaid. 
 
2.4.1 Conclusie 
 
Het aantal kiemplanten van ridderzuring in een grasland neemt in het voorjaar af, maar de afname wordt 
niet beïnvloed door de frequentie van maaien. Eventueel zouden grote planten voor de tweede snede 
uitgestoken kunnen worden, zodat vorming en verspreiding van zaden wordt voorkomen. 
 
2.4.2 Ideeën voor verder onderzoek 
 
Als het idee van Jan Vis zou kloppen, dan zou ridderzuring in een bepaalde periode van het voorjaar 
gevoelig zijn voor maaien. Het zou daarom interessant wezen om te bekijken wat de invloed is van 
verschillende tijdstippen van maaien. Er zou onderzocht kunnen worden of er verschil in afname van het 
aantal planten is, tussen maaien begin april en eind mei. 
 
Daarnaast zou het interessant wezen om te kijken hoe de ontwikkeling is van de kiemplanten vanaf het 
moment van inzaai van het gras. Als de kiemplanten al in het najaar verschijnen, is het wellicht mogelijk ze 
dan al te bestrijden, omdat ze dan kwetsbaar zijn. Het grasland in dit experiment was vrij open. Daarom 
zou het interessant zijn of er verschil is in het aantal kiemplanten wanneer gras(-klaver) in verschillende 
dichtheden wordt gezaaid. 
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Bijlage A Stroomschema 
 
In het verslag van Ebbinge et al. (2003) is het volgende stroomschema gegeven, om duidelijkheid te krijgen 
in de dispersie van onkruidzaden op een agrarisch bedrijf. 

 
In het figuur zijn de ‘toegangspoorten’ voor onkruidzaden duidelijk zichtbaar: de akkers of graslanden en 
het stalstrooisel. Daarnaast is er wellicht ook toevoer vanuit de perceelsranden. In het verslag is de invloed 
van de verschillende processen berekend.  
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Bijlage B Bewaring van zaden 
 
Om het effect van verschillende oogstdata en verschillende manieren van bewaring op de kieming van 
ridderzuringzaden te onderzoeken, werden deze zaden bewaard in een graskuil, verteerd in de koe en 
bewaard in drijfmest (Humpreys et al., 1997). De volgende behandelingen werden gebruikt: 
• K – 100 dagen in kuilgras (ds 187 – 194 g/kg en pH 3,9 – 4,1); 
• P – 72 uur in de pens van een koe; 
• D – 100 dagen in drijfmestopslag bij 5 °C. 
De behandelingen werden in verschillende combinaties uitgevoerd. Daarnaast werd er gebruikt gemaakt 
van zaad dat op verschillende tijdstippen werd geoogst. 

 
 
 
 

Tabel 1: Percentage kiemkrachtige zaden na bewaring in mest, de pens van een koe en/of drijfmest (Humpreys et al., 
1997). 

Zaadoogst
OOO KOO KPO KPD OPD OOD

23 juni 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 2,2
15 juli 58,8 0,0 0,0 0,0 18,8 56,8 22,4
05 augustus 84,8 0,0 0,0 0,0 21,3 80,0 31,0
29 augustus 84,5 0,0 0,0 0,0 31,5 80,0 32,7
20 september 85,8 0,0 0,0 0,0 37,8 84,0 34,6
11 oktober 85,3 0,0 0,0 0,0 40,8 86,0 35,4
02 november 84,5 0,0 0,0 0,0 41,5 85,3 35,2
Gemiddelde 70,5 0,0 0,0 0,0 27,4 67,9 27,6

Behandelingswijze van het zaad Gemiddelde 
kiemingspercentage
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Bijlage C Kieming en vestiging van zaden 
 
Het effect van verschillende soorten beschadigingen aan de graszode op de kieming en de vestiging van 
ridderzuring werd door Humpreys et al. (1997) onderzocht. Hiertoe werden 100 zaden gezaaid op open 
plekken die op verschillende wijze waren ontstaan, namelijk door toediening van (kunstmatige) urine, 
drijfmest en door fysieke beschadiging.  
 

 
De zaden werden in het najaar en in het voorjaar gezaaid, in het voorjaar kiemden alleen enkele zaden in 
de gaten gemaakt door fysieke beschadiging. Deze planten konden zich echter niet vestigen, want na twee 
maanden was er geen ridderzuring meer. 
 

September Oktober Februari April Mei
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 g N/l 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 g N/l 0,2 0,3 0,0 0,0 0,2
30 g N/l 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 l 11,5 10,8 2,3 0,8 0,7
4 l 15,5 15,5 3,3 1,8 1,2
6 l 12,0 10,2 5,3 2,7 1,8

5 cm 9,3 6,3 0,2 0,2 0,2
10 cm 11,2 5,7 0,2 0,2 0,3
15 cm 12,3 12,3 1,3 1,5 1,7

Drijfmest

Beschadiging

Tijdstip van observatie
Behandeling
Controle
Urine

Tabel 2: Gemiddeld aantal planten wanneer zaden werden gezaaid in het najaar 
(Humpreys et al., 1997). 
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Bijlage D Resultaten van het kuilexperiment. 
 
In onderstaande tabel is de vitaliteit weergegeven van de verschillende monsters. Op elk tijdstip werden 
vier herhalingen met elk 50 zaden per behandeling getest. Opvallend is de grote variabiliteit in week 6 voor 
de gemiddelde en droge kuil en in week 8 voor de gemiddelde kuil. 
 

 
 
drogestofpercentage nat midden droog 
gemiddelde 56 b 73 a 68 a 
 
 
weeknummer 0 2 4 6 8 
gemiddelde 97a 96 a 90 b 35 c 10 d 
 
 
 

2 4 6 8
96 84 0 0
88 80 12 0
98 94 4 0
98 70 0 0
98 90 84 18
92 92 20 4
98 92 68 12
98 92 40 82
90 98 28 0

100 96 72 0
96 96 78 0

100 90 18 2

nat

midden

droog

weeknummerdrogestof-
percentage
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Bijlage E Resultaten van het maai-experimenten 
 
In de onderstaande tabel zijn de resultaten van het maai-experiment weergegeven. Het aantal planten is 
geteld in veldjes van 1,5 bij 5 m (= 7,5 m2). De planten in de veldjes werden bij aanvang van het 
experiment geteld, voordat er gemaaid was en na 12 weken. Twee weken voor de eindtellingen waren alle 
veldjes gemaaid. 
 

 
 
 
 
 

begin eind verschil afname (%) begin eind verschil afname (%) begin eind verschil afname (%)
276 63 213 77,2 190 46 144 75,8 197 73 124 62,9
117 41 76 65,0 206 44 162 78,6 163 58 105 64,4
273 105 168 61,5 248 71 177 71,4 151 63 88 58,3
204 60 144 70,6 193 61 132 68,4 158 62 96 60,8
202 85 117 57,9 144 60 84 58,3 222 90 132 59,5

gemiddelde 214,4 70,8 143,6 66,4 196,2 56,4 139,8 70,5 178,2 69,2 109,0 61,2
stdev 65,1 24,7 51,7 7,6 37,3 11,3 35,6 7,9 30,2 12,9 18,6 2,5

aantal 
planten per 

veldje

1 keer in de 4 weken1 keer in de 2 weken 1 keer in de 6 weken


