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SAMENVATTING 

Meer en meer verschillende onkruidgiersten (i.e. Digitaria spp., Echinochloa spp., Panicum 

spp. en Setaria spp.) komen vandaag de dag in Vlaamse maïsakkers voor. Een van de recentst 

gerapporteerde nieuwkomers binnen de groep van de onkruidgiersten is stekelige hanenpoot 

(Echinochloa muricata (Beauv.) Fernald). Stekelige hanenpoot is door landbouwers nauwelijks te 

onderscheiden van de inheemse Europese hanenpoot (Echinochloa crus-galli (L.) Beauv.). Dit leidt tot 

grote onzekerheid bij de bestrijding van onkruidgiersten. Omwille van zijn onbekendheid wordt in deze 

scriptie de competitiviteit en gevoeligheid t.a.v. herbiciden van stekelige hanenpoot in relatie tot 

Europese hanenpoot onderzocht. Respectievelijk door het opstellen van vervangingsreeksen en 

dosis-respons proeven. 

 

De verschillende vervangingsreeksen gaven een lagere competitiviteit voor E. muricata. Zowel 

in combinatie met E. crus-galli als in combinatie met Z. mays. De resultaten wijzen ook op verschillen 

tussen de twee gebruikte E. crus-galli populaties. Hun competitiviteit is dus waarschijnlijk soort en 

populatie afhankelijk. E. muricata had in de vervangingsreeksen een lager opbrengstreducerend 

vermogen in Z. mays dan E. crus-galli. Uit de opstelling van groeicurves voor E. muricata en E. crus-

galli bleek E. muricata een hogere potentiële biomassa te hebben. Echter, zijn lagere groeisnelheid 

kan het competitief nadeel van E. muricata t.o.v. E. crus-galli mee verklaren. 

 

De verschillende dosis-respons proeven gaven voor de geteste onkruidgiersten (E. muricata, 

E. crus-galli, D. ischaemum, D. sanguinalis, P.capillare en S. verticillata) ED90-waarden die 

verschilden tot een factor zes voor de ALS-remmer nicosulfuron en factor zeven voor de HPPD-

remmer topramezon bij toepassing in het 3-4 bladstadium. Het meest/minst gevoelige species voor 

nicosulfuron en topramezon was respectievelijk S. verticillata/D. ischaemum en D. ischaemum/E. 

crus-galli [Lokeren]. Uit uitgebreider onderzoek naar verschillen in herbicidengevoeligheid tussen E. 

crus-galli en E. muricata voor de ACCase-remmer cycloxydim, de ALS-remmer nicosulfuron en de 

HPPD-remmers mesotrion, sulcotrion, tembotrion en topramezon in POST-toepassing kwam de 

lagere gevoeligheid van E. muricata ten aanzien van sulcotrion en topramezon naar voor. Voor deze 

herbiciden had E. muricata het twee- tot drievoudige van de maximale toegelaten velddosis in België 

(i.e. 450 g a.s. ha
-1

 sulcotrion en 50.4 g a.s. ha
-1

 topramezon) nodig om een biomassareductie van 

90% te behalen. PRE-toepassing van de HPPD-remmers mesotrion, sulcotrion en topramezon gaven 

een gelijke gevoeligheid van E. muricata en E. crus-galli. De gevonden interspecieke verschillen in 

gevoeligheid ten aanzien van sulcotrion en topramezon bij POST-toepassing kunnen bijgevolg 

veroorzaakt zijn door een interspecifiek verschil in bladopname. Een verschillend metabolisme of een 

verschillende gevoeligheid van het HPPD-enzym kan echter niet worden uitgesloten. 

 

De verschillen in gevoeligheid van verschillende populaties E. muricata en E. crus-galli waren 

voor POST-toepassing van topramezon in het 3-4 bladstadium erg groot. Echter, de geteste E. 

muricata populaties vereistten allen een dosis die een factor 2 tot 3 hoger lag dan de minst gevoelige 
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E. crus-galli populatie. De maximaal toegelaten dosis topramezon (i.e. 50.4 g a.s. ha
-1

) volstond i.t.t. 

E. crus-galli populaties niet voor E. muricata populaties om een biomassareductie van 90% te 

behalen. 

 

De herbicidengevoeligheid van E. muricata hangt bovendien in belangrijke mate (meer dan bij 

E. crus-galli) af van het bladstadium bij behandelen. Hierbij was E. muricata het gevoeligst in het 3-

blad stadium. 

 

Omwille van de grote interspecifieke verschillen in herbicidengevoeligheid zal de landbouwer 

nauwgezet de aanwezige onkruidgiersten (en in het bijzonder Echinochloa spp.) moeten opvolgen en 

determineren om tot een geslaagde duurzame bestrijding te komen. Zo dient de dosering van de 

triketonen sulcotrion en topramezon bij aanwezigheid van E. muricata op maïsakkers verhoogd (t.o.v. 

E. crus-galli) te worden. Bovendien dient deze soort in zijn gevoeligste bladstadium (nl. 3-bladstadium) 

behandeld te worden om excessieve doseringen te voorkomen. 
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1. INLEIDING 

Samen met de explosieve uitbreiding van maïsteelt in Vlaanderen sinds het laatste kwart van 

de 20
e
 eeuw tot 175 000 ha anno 2010 (European Commission, 2011), zijn een groot aantal 

gierstgrassen, zogenaamde “onkruidgiersten”, mee opgekomen (Hoste & Verloove, 2001; Van 

Landuyt et al., 2007). Vandaag de dag maken ze dan ook een belangrijk onderdeel uit van de 

maïsakkerflora ten nadele van dicotyle onkruiden, die voorheen het grootste probleem uitmaakten 

Hoste, 2006a). Anders dan de historische evolutie van de maïsteelt richting monocultuur zou doen 

vermoeden, is er dus een steeds wijzigende onkruidflora geweest in de maïsvelden (Stryckers, 1988; 

Hoste, 2003). Het is voornamelijk de sterke tendens naar monocultuur in combinatie met de 

eenzijdige, herhaalde inzet van onvoldoende actieve herbiciden die tot interspecifieke verschuivingen 

geleid hebben (Stryckers, 1990). 

 

Specifiek voor de onkruidgiersten is dit het jarenlange gebruik van s-triazines (atrazin en 

simazin), een herbicidenfamilie met een brede werking tegen dicotylen en straatgras waaraan maïs 

maar ook zijn onkruidgiersten tolerant zijn (Willems, 1983; Stryckers, 1988). Atrazin werd initieel in het 

begin van de jaren 1960 vooral toegepast in voor-opkomst. Hierdoor kon Europese hanenpoot 

(Echinochloa crus-galli (L.) Beauv.), eens geïntroduceerd, ongehinderd uitbreiden door het ontbreken 

van interspecifieke competitie met dicotylen. Later kwam er een verschuiving van voor-opkomst naar 

na-opkomst toediening van atrazin en werden vaak zeer hoge doseringen ingezet tegen atrazin 

resistente biotypen van zwarte nachtschade (Solanum nigrum L.) en melganzenvoet (Chenopodium 

album L.) of om Europese hanenpoot te bestrijden. Nog later werd atrazin in mengsels gebruikt met 

andere werkzame stoffen om een goede bestrijding van Europese hanenpoot te bekomen. Zo leidde 

in Hongarije al vroeg een continu gebruik van herbiciden tegen dicotylen in maïs over een periode van 

tien jaar tot een significante stijging in aanwezigheid van andere onkruiden waaronder Europese 

hanenpoot (Holm et al., 1977). In hetzelfde opzicht was het Europese hanenpoot die als eerste ging 

opvallen in Vlaanderen (Stryckers, 1988; Stryckers, 1990). Later kwamen daar glad vingergras 

(Digitaria ischaemum (Schreb. ex Schweigg.) Muhlenb.), harig vingergras (Digitaria sanguinalis (L.) 

Scop.) en groene naaldaar (Setaria viridis (L.) Beauv.) bij (Willems, 1983; Stryckers 1988; Stryckers 

1990). Vandaag de dag zijn dosisverhoging verleden tijd in de EU door een strenge regelgeving. Het 

pallet maïsherbiciden is de laatste decennia echter erg verruimd. Recente inburgering van nieuwe 

gierstgrassen is dan ook wellicht meer te wijten aan hun lagere gevoeligheid ten aanzien van de 

beschikbare maïsherbiciden of hun hoge concurrentiekracht of competitiviteit. Dit mondde uiteindelijke 

uit in de situatie van vandaag waarbij meer en meer verschillende onkruidgiersten voorkomen in de 

Vlaamse maïsakkers. 

 

Een van de recentst gerapporteerde nieuwkomers binnen deze groep van de onkruidgiersten 

is stekelige hanenpoot (Echinochloa muricata (Beauv.) Fernald). Pas in 2001 werd duidelijk dat deze 

schijnbare nieuwe soort in bepaalde delen van Vlaanderen wijd verspreid is (Hoste, 2003). Stekelige 

hanenpoot is door landbouwers nauwelijks te onderscheiden van de inheemse Europese hanenpoot 
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(Echinochloa crus-galli). Dit leidt tot grote onzekerheid bij de bestrijding van onkruidgiersten, omdat 

een goede bestrijding o.a. gebaseerd is op een correcte herkenning, gepaste middelen- en 

dosiskeuze. Omwille van de onbekendheid, de recente uitbreiding, de enorme variabiliteit en de 

gemelde bestrijdingsmoeilijkheden focust deze scriptie zich dan ook op stekelige hanenpoot en zijn 

relatie tot Europese hanenpoot in termen van competitiviteit en gevoeligheid t.a.v. herbiciden. 

 

In deze scriptie wordt in het eerste deel van de literatuurstudie kort de diversiteit en 

verspreiding van de gierstgrassen die in Vlaamse maïsakkers aanwezig zijn geschetst, net als de 

bestrijdingsmoeilijkheden voor deze soorten en wordt meer specifiek gekeken welke herbiciden 

vandaag kunnen gebruikt worden tegen onkruidgiersten. Een tweede luik van de literatuurstudie spitst 

zich toe op Europese en stekelige hanenpoot. Het gaat dieper in op taxonomische problemen die rond 

beide soort hangen, kijkt naar de gelijkenissen en verschillen in biologie en ecologie tussen beiden en 

graaft naar de kenmerken en eigenschappen die het tot te vrezen onkruiden maakt. Het 

onderzoeksluik sluit hierbij aan door in de eerste plaats de competitiviteit van beide species met elkaar 

en met maïs te vergelijken door het opstellen van vervangingsreeksen. Ten tweede wordt gekeken 

naar de verschillen in ontwikkeling van beide species door het opstellen van groeicurves. Als derde en 

als laatste worden de verschillen in gevoeligheid t.a.v. enkele van de meest courante maïsherbiciden 

met grassen werking bekeken a.d.h.v. dosis-responsproeven. 
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2. LITERATUURSTUDIE 

2.1. C4-grassen in Vlaamse maïsakkers 

2.1.1. Systematiek van de onkruidgiersten 

Om het belang van gierstgrassen in de onkruidflora van maïsakkers te kunnen duiden, is het 

in de eerste plaats belangrijk de soortenrijkdom van de gierstgrassen die in Vlaanderen aanwezig zijn 

te schetsen. Noodzakelijkerwijs dient ook een onderscheid gemaakt te worden tussen “gierstgrassen” 

enerzijds en “onkruidgiersten” anderzijds. Lambinon et al. (1998) en van der Meijden (2005) gebruiken 

de term “gierst” uitsluitend voor soorten uit het geslacht Panicum. Onkruidgiersten zijn een (in onze 

streken) tot het geslacht Digitaria, Echinochloa, Panicum of Setaria behorend onkruidspecies allen 

behorend tot grote subfamilie van de Panicoideae (Commissie voor terminologie op het gebied van de 

onkruidkunde voor het Nederlandse taalgebied, 1984). De verwarring tussen gierstgrassen en 

onkruidgiersten vloeit waarschijnlijk voort uit het Duits, waar de soortnamen voor Digitaria, 

Echinochloa, Panicum en Setaria spp. allen eindigen op “hirsche” (Behrendt & Hanf, 1979). 

 

De systematische classificatie van de onkruidgiersten is weergegeven in Tabel 2.1. Hieruit 

blijkt ook de nauwe verwantschap met maïs (Zea mays L.). Beiden behoren tot de onderfamilie van de 

Panicoideae. 

 

Tabel 2.1: Systematiek van de onkruidgiersten (Bronnen: Watson & Dallwitz, 1992; Aiken et al., 2007). 

afdeling: Spermatophyta 

onderafdeling: Angiospermae 

klasse: Liliopsida (= Monocotyledones) 

orde: Poales 

familie: Poaceae 

onderfamilie: Panicoideae 

stam: Paniceae Andropogoneae 

geslacht: Digitaria (vingergras) Zea 

 Echinochloa (hanenpoot) Sorghum (sorgo) 

 Panicum (gierst) Saccharum (suikerriet) 

  Setaria (naaldaar)   

 

 

De in Vlaanderen aanwezige onkruidgiersten behoren tot de geslachten Digitaria (vingergras), 

Echinochloa (hanenpoot), Panicum (gierst) en Setaria (naaldaar). In Flora van België, het 

Groothertogdom Luxemburg, Noord-Frankrijk en de aangrenzende gebieden (Lambinon et al., 1998) 

worden de verschillende geslachten opgesplitst volgens hun bloeiwijze. Wat het onderscheid tussen 

de vier besproken geslachten betreft, hebben Digitaria spp. (Figuur 2.1A) een handvormig 

samengestelde bloeiwijze bestaande uit aren van aartjes, Setaria spp. (Figuur 2.1B) een aarvormige 

pluim (of schijnaar) en zowel Panicum spp. (Figuur 2.1C) als Echinochloa spp. (Figuur 2.1D) een wijde 
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pluim. Bij Panicum spp. zijn de pluimen ijl, sterk vertakt, wijd uitgespreid of samengetrokken. Bij 

Echinochloa spp. daarentegen zijn ze elliptisch tot langwerpig van omtrek, onderbroken en bestaande 

uit aarvormige, stijve en dichte trossen. 

A B C D  

Figuur 2.1: Bloeiwijze van de in Vlaanderen voorkomende onkruidgiersten: (A) Digitaria spp. (D. sanguinalis), (B) 

Setaria spp. (S. viridis var. viridis), (C) Panicum spp. (P. capillare subsp. capillare) en (D) Echinochloa spp. (E. muricata 

var. muricata) (Bron: Allen et al., 2003). 

 

In Tabel 2.2, 2.3, 2.4 en 2.5 staan voor de respectievelijke genera Digitaria, Panicum 

Echinochloa en Setaria kort alle species die in Vlaanderen voorkomen met zowel Nederlandse als 

wetenschappelijke naam en hun synoniemen weergegeven. Bij het genus Panicum geeft de Flora van 

België, het Groothertogdom Luxemburg, Noord-Frankrijk en de aangrenzende gebieden (Lambinon et 

al., 1998) als adventieven ook nog P. compressum Biv. en P. Texanum S. Buckley. Of deze ook 

specifiek in Vlaanderen voorkomen is echter niet duidelijk. M.b.t. de soortenverbreiding (sectie 2.1.2. 

Soortenverbreiding) staan in deze tabellen ook herkomst, eerste waarneming (EeW), recentste 

waarneming (ReW) en invasiestatus bij elk species. Wat de herkomst betreft zijn volgende afkortingen 

gebruikt: Amerika (Am), Zuid-Amerika (ZAm), Noord-Amerika (NAm), Afrika (Af), Azië (Az), Europa 

(E), Tropen (Tr), Australië (Au), gematigd Azië (geAz), gematigd Eurazië (geEA), gematigd-warm 

Eurazië (ge-waEA), onbekend (?). 
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Tabel 2.2: Digitaria spp. in Vlaanderen: herkomst, eerste (EeW) en recentste (ReW) waarneming en invasiestatus (Bronnen: Lambinon et al., 1998; van der Meijden, 2005; Van Landuyt et 
al., 2006; Verloove, 2006a). 

wetenschappelijke naam NL naam herkomst EeW ReW invasiestatus synoniem 

Digitaria aequiglumis (Hack. et Arechav.) 
Parodi 

Argentijns vingergras ZAm 2001 nvt ingeburgerd   

Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler subsp. ciliaris   Tr 1828 2005 efemeer adventief D. adscendens (Humb., Bonpl. et 
Kunth) Henrard 

Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler subsp. nubica 
(Stapf) S.T.Blake 

  Af 1883 2003 efemeer adventief 

Digitaria ischaemum (Schreb. ex Schweigg.) 
Muhlenb. 

glad vingergras geEA inheems nvt nvt D. filiformis auct. non (L.) Koeler 

Digitaria sanguinalis (L.) Scop. subsp. 
pectiniformis Henr. 

harig vingergras E, Af, geAz 1856 2005 efemeer adventief   

Digitaria sanguinalis (L.) Scop. subsp. 
sanguinalis 

harig vingergras E, Af, geAz 1803 nvt ingeburgerd   

Digitaria violascens Link   Tr 1994 1994 efemeer adventief   

 

Tabel 2.3: Panicum spp. in Vlaanderen: herkomst, eerste (EeW) en recentste (ReW) waarneming en invasiestatus (Bronnen: Lambinon et al., 1998; van der Meijden, 2005; Van Landuyt 
et al., 2006; Verloove, 2006a). 

wetenschappelijke naam NL naam herkomst EeW ReW invasiestatus synoniem 

Panicum capillare L. subsp. barbipulvinatum 
(Nash) Tzvelev 

draadgierst NAm 1922 2005 efemeer adventief   

Panicum capillare L. subsp. capillare draadgierst NAm 1861 nvt ingeburgerd   

Panicum chloroticum Nees ex Trin.   ZAm 1904 2002 efemeer adventief   

Panicum clandestinum L.   NAm 1999 2001 efemeer adventief Dichanthelium clandestinum (L.) Gould 

Panicum dichotomiflorum Michaux kale gierst Am 1881   ingeburgerd   

Panicum hillmanii Chase   NAm 1888 1999 efemeer adventief   

Panicum hirticaule J.Presl   Am 1969 1969 efemeer adventief   

Panicum miliaceum L. subsp. agricola 

H.Scholz et Mikoláš 
pluimgierst E 2002 nvt ingeburgerd   

Panicum miliaceum L. subsp. miliaceum pluimgierst Az 1868 jaarlijks efemeer adventief   

Panicum miliaceum L. subsp. ruderale 
(Kitagawa) Tzvelev 

pluimgierst Az 1996 2005 efemeer adventief   

Panicum schinzii Hack. Zuid-Afrikaanse gierst Af 1974 nvt ingeburgerd Panicum laevifolium Hack. 

Panicum virgatum L.   Am 1948 2000 efemeer adventief   
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Tabel 2.4: Echinochloa spp. in Vlaanderen: herkomst, eerste (EeW) en recentste (ReW) waarneming en invasiestatus (Bronnen: Verloove & Vandenberghe, 1996; Michael, 1983; 
Lambinon et al., 1998; van der Meijden, 2005; Van Landuyt et al., 2006; Verloove, 2006a). 

wetenschappelijke naam NL naam herkomst EeW ReW invasiestatus synoniem 

Echinochloa colona (L.) Link   Tr 1889 2005 efemeer adventief   

Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. Europese hanenpoot ge-waEA inheems nvt nvt Panicum crus-galli L.; Oplismenus crus-galli (L.) 
Dum. 

Echinochloa esculenta (A. Braun) H. 
Scholz 

  Az 1950 jaarlijks efemeer adventief E. utilis Ohwi et Yabuno; E. crus-galli subsp. 
utilis (Ohwi et Yabuno) T. Koyama; E. crus-galli 
var. edulis; Panicum esculentum A. Braun 

Echinochloa frumentacea Link   Az 1973 jaarlijks efemeer adventief E. crus-galli (L.) Beauv. var. edulis (Hitchc.) 
Honda 

Echinochloa inundata Michael et Vickery   Au 1995 2000 efemeer adventief  

Echinochloa muricata (Beauv.) Fernald 
subsp. microstachya (Wiegand) Jauzein 

stekelige hanenpoot NAm 1887 nvt ingeburgerd E. microstachya (Wieg.) Rydb.; E. muricata var. 
microstachya Wiegand 

Echinochloa muricata (Beauv.) Fernald 
subsp. muricata 

stekelige hanenpoot NAm 2000 2000 efemeer adventief E. muricata (Beauv.) Fern. 

Echinochloa turnerana (Domin) J.M. 
Black 

  Au 1995 1996 efemeer adventief   

 
Tabel 2.5: Setaria spp. in Vlaanderen: herkomst, eerste (EeW) en recentste (ReW) waarneming en invasiestatus (Bronnen: Verloove & Vandenberghe, 1996; Lambinon et al., 1998; 
Verloove, 2003; van der Meijden, 2005; Van Landuyt et al., 2006; Verloove, 2006a). 

wetenschappelijke naam NL naam herkomst EeW ReW invasiestatus synoniem 

Setaria adhaerens (Forssk.) Chiov.   Tr 1929 1998 efemeer adventief   

Setaria faberi F. Herrmann Chinese naaldaar Az 1977 nvt ingeburgerd S. macrocarpa Lucznik 

Setaria italica (L.) Beauv. trosgierst ? 1856 jaarlijks efemeer adventief S. viridis (L.) Beauv. subsp. italica (L.) Briq. 

Setaria parviflora (Poiret) Kerguélen slanke naaldaar Am 1975 nvt ingeburgerd S. gracilis Humb., Bonpl. et Kunth., S. geniculata 
auct. an Beauv.? 

Setaria pumila (Poiret) Roem. et Schult. geelrode naaldaar E, Af, Az 1811 nvt ingeburgerd S. glauca auct. Non (L.) Beauv.; S. lutescens 
F.T. Hubbard 

Setaria sphacelata (Schumach.) Stapf et 
C.E.Hubbard ex M.B.Moss 

  Af, geAz 2002 2002 efemeer adventief   

Setaria verticillata (L.) Beauv. var. 
ambigua (Guss.) Parl. 

kransnaaldaar E, Af, Az 1990 nvt ingeburgerd S. verticilliformis Dum.; S. decipiens C. Schimp. 
ex Aschers.; S. ambigua (Guss.) Guss. Non 
(Ten.) Mérat; S. verticillata subsp. ambigua 
(Guss.) K. Richt. 

Setaria verticillata (L.) Beauv. var. 
verticillata 

kransnaaldaar E, Af, Az <1800 nvt ingeburgerd   

Setaria viridis (L.) Beauv. groene naaldaar E, Af, Az <1800 nvt ingeburgerd   
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2.1.2. Soortenverbreiding 

2.1.2.1. Theoretische achtergrond 

Wanneer men de status van een plantensoort in een land of regio bespreekt, kan deze in drie 

luiken opgedeeld worden (Pyšek et al., 2004). Ten eerste de oorsprongsstatus: is de soort in- of 

uitheems aan het gebied. Ten tweede de residentiestatus: wanneer werd de soort geïntroduceerd. 

Ten derde de invasiestatus, waarvoor in deze scriptie de termen van toepassing voor de 

onkruidgiersten in de twee belangrijkste bronnen, Atlas van de Flora van Vlaanderen en het Brussels 

Gewest (Van Landuyt et al., 2006) en Catalogue of neophytes in Belgium (Verloove, 2006a), daarrond 

gebruikt worden: efemeer adventief en ingeburgerd. 

Efemere adventieven: moedwillig of toevallig geïntroduceerde soorten die niet kunnen 

reproduceren na introductie of die dit wel hetzij vegetatief hetzij generatief kunnen, maar op lange 

termijn geen behoud van de populatie kunnen waarborgen zonder herhaalde aanvoer van diasporen 

door de mens (Van Landuyt et al., 2006; Verloove, 2006a). 

Ingeburgerd: moedwillig of toevallig geïntroduceerde soorten die zelfvervangende populaties 

voor een zekere termijn kunnen waarborgen zonder invasief te zijn (Verloove, 2006a). 

In deze definities betekent introductie dat diasporen met menselijke hulp een grote 

geografische barrière konden overbruggen (Richardson et al., 2000). 

 

Hoe eenvoudig dit drieluik lijkt, zo moeilijk blijkt het in realiteit. Zo is de opdeling tussen in- en 

uitheems niet altijd eenvoudig noch eenduidig te maken (Pyšek et al., 2004). Ook kunnen, zoals 

Verloove (2006a) aanhaalt, in principe alle Euraziatische soorten uitheems in België geïntroduceerd 

zijn en in welke mate ze daadwerkelijk als ingeburgerd te beschouwen zijn of waren is niet steeds 

duidelijk. Tot slot is er in de invasie ecologie een gebrek aan coherentie tussen verschillende studies 

wanneer naar de terminologie gekeken wordt en voornamelijk de term „ingeburgd‟ kent een gebrek 

aan eenduidigheid in betekenis en gebruik (Richardson et al., 2000). De grens tussen de verschillende 

onderverdelingen is flou. Het inburgeringsconcept moet eerder als een continuum gezien worden 

(Richardson et al., 2000). Langdurige aanwezigheid duidt niet per se op inburgering net zo min dat 

een recent aantreffen niet tot snelle inburgering zou kunnen leiden (Van Landuyt et al., 2006). 

 

Het bespreken van de status van een plant met de hierboven besproken methode, 

weergegeven in Tabel 2.2, 2.3, 2.4 en 2.5, is voor kritiek vatbaar. Enerzijds is het eenvoudig, 

anderzijds zijn bepaalde criteria door deze vereenvoudiging bediscussieerbaar (Verloove, 2006a). 

Toch wordt hieraan gehouden omdat zowel de Atlas van de Flora van Vlaanderen en het Brussels 

Gewest (Van Landuyt et al., 2006) als de Catalogue of neophytes in Belgium (Verloove, 2006a) hierin 

meestappen. 
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2.1.2.2. Soortenverbreiding in Vlaanderen 

Globaal genomen blijkt dat een groot deel van de neofytische taxa [neofyten zijn die taxa van 

vasculaire planten die pas na het jaar 1500 spontaan binnen de Belgische grenzen voorkomen (Van 

Landuyt et al., 2006; Verloove, 2006a)] strikt efemeer optreden, maar recent werd vastgesteld dat een 

deel toch ingeburgerd is. In hoofdzaak gaat het hierbij over grassen uit de tribus Paniceae in 

maïsakkers (Verloove, 2003). De Atlas van de Flora van Vlaanderen en het Brussels Gewest (Van 

Landuyt et al., 2006) geeft aan dat alle in Vlaanderen ingeburgerde onkruidgiersten een sterke 

toename in verspreiding en voorkomen kennen. Bij de honderd van de 1417 besproken taxa in de 

atlas die de sterkste toename in verspreiding vertonen in de periode 1972-2004 vergeleken met de 

periode 1939-1971, zitten zes onkruidgiersten, allen neofyt: P. schinzii, P. capillare, S. verticillata, P. 

dichotomiflorum, S. faberi en E. muricata (Hoste et al., 2006). Echter vele bemerkingen kunnen bij 

oplijsting en kartering gemaakt worden zodat veeleer de trend hierbij belangrijk is dan de werkelijke 

notering. Zo is ondermeer voor sommige soorten de aandacht toegenomen zowel als de intensiteit 

van determinatie en de soortenkennis van botanici (Hoste et al., 2006). 

 

In 2001 waren de vijf meest algemeen verspreide en sterkst aan maïsakkers gebonden 

onkruidgiersten: E. crus-galli, D. ischaemum, S. verticillata, S. verticilliformis en S. viridis subsp. viridis 

(Hoste & Verloove, 2001). Samen met D. sanguinalis zijn deze reeds lang ingeburgerd of behoren ze 

tot de inheemse flora, in tegenstelling tot andere soorten als P. dichotomiflorum en S. faberi die pas 

recent de overstap gemaakt hebben van efemeer adventief in allerhande milieus naar „in inburgering‟ 

of „ingeburgerd‟ in maïsakkers (Hoste & Verloove, 2001). Echter, zonder drastische wijzigingen in de 

maïsteelt zullen onkruidgiersten als P. dichotomiflorum een verspreidingspatroon hebben dat 

waarschijnlijk snel op dat van E. crus-galli zal lijken (zie sectie 2.2.3. Ecologie en verspreiding) (Hoste 

& Verloove, 2001). 

 

Tot slot is het hierbij belangrijk op te merken dat niet alle vermelde species in maïsakkers 

voorkomen of tot dit milieu beperkt zijn. Sommige soorten, zoals P. dichotomiflorum en D. ischaemum 

zijn zeer sterk gelinkt aan de maïscultuur, waarbij dit voor andere, zoals D. sanguinalis, P. miliaceum, 

S. italica en S. pumila, veel minder het geval is (Hoste & Verloove, 2001). Hierin is het onderscheid 

maïs versus niet-maïs overigens niet altijd even duidelijk. Populaties worden ook aangetroffen op 

plaatsen waar maïs ingekuild is of waar één of twee jaar vroeger maïs geteeld werd (Hoste & 

Verloove, 2001). Hoewel een groot deel van de efemere adventieven zijn beperkt tot sporadische 

waarnemingen in typische gebieden als havengebieden en wegbermen, hebben deze soorten 

misschien de potentie om net als andere onkruidgiersten probleemsoorten in maïsakkers te worden. 
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2.1.2.3. Achterliggende drivers van verspreiding 

Het is in de eerste plaats de mondiale goederenstroom die zorgt voor een aanvoer van 

diasporen uit gans de wereld. Dit is duidelijk weerspiegeld in de vele, verschillende 

oorsprongsgebieden van de onkruidgiersten die in Vlaanderen voorkomen (Tabel 2.2, 2.3, 2.4 en 2.5). 

Een veelzeggend voorbeeld is dat van Setaria sphacelata. Dit species is voor de eerste en enige keer 

in 2002 in de Haven van Antwerpen waargenomen en tot zover bekend is dit de eerste spontane 

verschijning in Europa (Verloove, 2006b). 

 

De meest voorkomende introductiewegen van het overgrote deel van deze species staan 

vermeld in Tabel 2.6. In de eerste plaats worden vele species met voeders en vooral granen 

geïmporteerd (Tabel 2.6). Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat zij dan ook veelal eerst in 

havengebieden, graanoverslagplaatsen, veevoederbedrijven en dergelijke meer teruggevonden 

worden. Dit weerspiegelt zich ook in het assortiment aan aangevoerde onkruiden dat opvallend 

gelijkend blijkt tussen België en andere Europese landen (Verloove, 2006b). Ten tweede zijn 

vogelzaadmengsels een rijke bron aan adventieven (Tabel 2.6). Ten derde was veeleer historisch 

gezien de import van wol een belangrijke introductieweg (Tabel 2.6). Tot slot zijn er nog een aantal 

andere introductiewegen, zij het van beperkt belang, zoals onzuiverheden in zaden of tussen ertsen 

en bewuste introducties als landbouwgewas (bv. Panicum miliaceum L. subsp. miliaceum) of als 

sierplant (Verloove, 2006a). 

 

Hoe de species die op maïsakkers voorkomen daar uiteindelijk vanuit havengebieden e.d. 

gekomen zijn is niet steeds duidelijk. De variabiliteit die aangetroffen wordt in het veld duidt alleszins 

op verscheidene, succesvolle introducties (Hoste, 2004). Vermoedelijk worden deze nieuwkomers 

ondermeer via mest, waarin residuen veevoeder aanwezig zijn, op het veld gebracht (Hoste, 2003).  

Sotiaux et al. (1981) stellen deze hypothese voor ondermeer P. dichotomiflorum en S. faberi voorop. 

Daarnaast vinden resten van vogelzaadmengsels, een rijke bron aan zaadadventieven (Tabel 2.6), in 

maïsakkers klaarblijkelijk een prima milieu voor groei (Hoste & Verloove, 2001). Verder speelt 

waarschijnlijk ook loonwerk een grote rol bij de verspreiding van onkruidgiersten (Hoste, 2003). Op 

deze wijze kunnen immers grote hoeveelheden diasporen verspreid worden naar verschillende velden 

(Zwaenepoel & Hermy, 1999). Dit naast de verspreiding binnen een veld als gevolg van het gebruik 

van combines en cultivators (Heijting et al., 2009). Toch is dit transport niet beperkt tot enkel 

landbouwvoertuigen. Hoewel de onkruidgiersten typisch voor landbouwgronden slechts sporadisch in 

wegbermen voorkomen, kunnen zij ook door andere voertuigen verspreid worden (Zwaenepoel et al., 

2006) die op deze manier bijdragen tot initiële contaminaties en verspreiding. Ook vastklevend aan 

schoenen kunnen zaden grote afstanden (> 5 km) afleggen (Wichmann et al., 2009). In de eerste 

plaats zal deze verspreiding door zaden zijn, toch zijn er ook soorten die vegetatief vermeerderen en 

alzo verspreid raken: vb. Setaria parviflora is een overblijvende soort die zich in de eerste plaats 

vegetatief vermeerdert (Van Landuyt et al., 2006). 
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Tabel 2.6: Typische introductiewegen van onkruidgiersten in Vlaanderen (Bronnen: Verloove & Vandenberghe, 1993; 

Verloove & Vandenberghe, 1996; Verloove, 2003; Verloove, 2006a; Verloove, 2006b). 

species introductiewegen 

 graanadventieven voederadventieven vogelzaadadventieven woladventieven 

D. ciliaris  x x  

D. ischaemum  x   

D. sanguinalis x  x x 

D. violascens  x   

     

E. colona   x x 

E. crus-galli x  x x 

E. esculenta   x  

E. frumentacea  x x  

E. inundata x    

E. muricata x    

E. turnerana  x   

     

P. adhaerens x   x 

P. capillare x x  x 

P. chloroticum x   x 

P. dichotomiflorum x   x 

P hillmanii x   x 

P. miliaceum x  x  

P. schinzii    x 

P. virgatum    x 

     

S. faberi x x   

S. italica x  x  

S. parviflora x x x x 

S. pumila x  x x 

S. sphacelata x    

S. verticillata x  x x 

S. viridis x   x x 

 

2.1.3. Belang voor onkruidbestrijding 

Hoewel niet alle onkruidgiersten voorkomen in of zich beperken tot maïsakkers (zie sectie 

2.1.2. Soortenverbreiding), is er globaal genomen een dominante aanwezigheid van onkruidgiersten in 

maïsakkers (Hoste & Verloove, 2001). Als oorzaak kunnen een aantal factoren naar voor geschoven 

worden. 

 

Ten eerste de voor Vlaanderen kenmerkende maïsmonocultuur (Hoste & Verloove, 2001). 

Ten tweede het overvloedig gebruik van drijfmest (Hoste, 2003). Ten derde het gevolg van de 

wijzigende bestrijdingstrategiën in maïsvelden (Hoste & Verloove, 2001), zoals aangehaald in de 

inleiding. Ten vierde maken enkele van hun fysiologische eigenschappen deze grassen de te duchten 

onkruiden die ze zijn. Zo zijn de onkruidgiersten, net als maïs, C4-grassen. Hierdoor loopt hun 

levenscyclus deels samen. Het C4-metabolisme vereist een hogere temperatuur waardoor maïs bij 

ons pas laat kiemt en dus laat gezaaid wordt om vorstschade en uitval door vorst te vermijden 
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(Stryckers, 1988; Stryckers 1990). Net doordat de onkruidgiersten ook laat kiemen ontlopen ze vaak 

herbicidenbehandelingen in het voorjaar met geringe nawerking en kunnen ze kiemen in een vrijwel 

vegetatieloos milieu (Stryckers, 1990; Hoste & Verloove, 2001). Bovendien heeft maïs onder onze 

klimatologische omstandigheden een trage jeugdgroei en bijgevolg initieel een beperkt 

onkruidonderdrukkingsvermogen (Stryckers, 1990; Haesaert et al., 2008). Een specifieke voor-

opkomstbehandeling of het toepassen van herbiciden met voldoende nawerking kunnen kieming van 

onkruidgiersten in deze omstandigheden echter beperken. Het doel van herbiciden is immers de 

maïsplanten over hun kritieke jeugdperiode heen te helpen, want hierna beschikken ze over een 

sterke onderdrukkingskracht (Stryckers, 1988). Verder hebben deze soorten een zeer grote 

zaadproductie (Hoste & Verloove, 2001) (zie sectie 2.2.2.5. Reproductie). In dit verband toonde een 

onderzoek van Rahman et al. (2006) aan dat voor de onderzochte onkruidgiersten (D. sanguinalis, E. 

crus-galli, P. dichotomiflorum en S. verticillata) het aantal kiemplanten een sterk lineair verband heeft 

met hun zaadbank in de bodem. Tot slot hebben ze ook een groot oogstreducerend potentieel door 

hun sterke concurrentiekracht (zie sectie 2.2.4. Concurrentiekracht). 

 

Het voorgaande illustreert dat een gedegen bestrijding noodzakelijk is. Mechanische 

onkruidbestrijding in continue maïsteelt heeft algemeen slechts een beperkte beheersing tot gevolg en 

zorgt voor een grote toename in de zaadbank (Bàrberi et al., 1998). Om een duurzame en efficiënte 

bestrijding te bereiken is ook een aangepaste chemische bestrijding dus noodzakelijk. De verspreiding 

en de soortenrijkdom illustreren echter dat een gedegen kennis en herkenning van de verschillende 

onkruidgiersten noodzakelijk is om die variabiliteit in soorten met de gepaste middelen te bestrijden. 

 

De werkingsspectra van de herbiciden verschillen sterk van elkaar zodat in functie van de 

onkruidflora de gepaste componenten van het herbicidenmengsel en onkruidbestrijdingschema dienen 

gekozen te worden (zie sectie 2.1.3.1. Herbiciden). Kennis over de te verwachten onkruidflora en 

herkenning van onkruiden in een jong vegetatief stadium is bijgevolg cruciaal om de keuze van de 

herbiciden of herbicidenmengsels af te stemmen op de onkruidflora bij respectievelijk voor- en na-

opkomst behandeling (De Cauwer, 2010; mondelinge mededeling). Dit geldt in het bijzonder voor de 

onkruidgiersten: belangrijk is na te gaan of er onkruidgiersten aanwezig zijn en welke onkruidgiersten 

voorkomen. Het is daarom des te belangrijker snel een goede herkenning te kunnen doen, want 

onkruiden worden het best bestreden in een vroeg stadium en optimaal in het 2-3 bladstadium van 

maïs (Haesaert et al., 2008; De Cauwer et al., 2010). Het onkruid is dan gevoeliger, er is weinig 

concurrentie met het gewas en er is nog geen paraplu-effect (Haesaert et al., 2008; De Cauwer et al., 

2010). Rond het 6-8 bladstadium keert deze situatie onomstotelijk en treedt bovendien veelal een 

verminderde selectiviteit en bijgevolg een verhoogde gewasschade op bij herbicidentoepassing 

(Haesaert et al., 2008; De Cauwer et al., 2010). 
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Het is echter erg lastig onkruidgiersten in hun vegetatief stadium te onderscheiden, vooral in 

het 1-2 bladstadium (Bradley & Fishel, 2010). In Figuur 2.2 staat een rudimentaire sleutel om de 

verschillende genera in jong vegetatief stadium van elkaar te onderscheiden. Het is evenwel veel 

lastiger om soorten te onderscheiden binnen het genus. Zeker voor een onervaren blik. 

 

Figuur 2.2: Determinatiesleutel voor het determineren van de onkruidgiersten tot op genusniveau (Bronnen: Allen et 

al., 2003; Bradley & Fishel, 2010). 

A B C  

Figuur 2.3: Detail van mogelijke vormen van het tongetje bij de in Vlaanderen voorkomende onkruidgiersten: (A) vliezig 

(D. sanguinalis), (B) harig (S. viridis var. viridis) en (C) ontbrekend (E. crus-galli) (Bron: van der Meijden, 2005). 

 

2.1.3.1. Herbiciden 

De in België toegelaten herbiciden werkzaam tegen onkruidgiersten in maïs staan opgelijst in 

Tabel 2.7 volgens hun werkingsmechanisme. Hiertoe staan zowel de HRAC- (Herbicide Resistance 

Action Committee) als de WSSA- (Weed Science Society of America) klasse aangegeven. Verder zijn 

ook de chemische familie, plaats van opname en toepassingstijdstip opgenomen. Tabel 2.7, geeft aan 

dat het pallet maïsherbiciden erg ruim is. Er zijn inhibitoren van ACCase (HRAC-klasse A), ALS 

(HRAC-klasse B), HPPD (HRAC-klasse F2) en celdeling (HRAC-klasse K1 en K3) beschikbaar. 

 

 

onderzijde van de 
bladschijf 

tongetje 

a onkruidgiersten 

vliezig (Fig. 2.3A) 

Digitaria spp. 

harig (Fig. 2.3B) 

 

behaard 

Panicum spp. 

niet behaard 

Setaria spp. 

afwezig (Fig. 2.3C) 

Echinochloa spp. 
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Tabel 2.7: Eigenschappen van in België toegelaten herbiciden tegen onkruidgiersten in maïs (Bronnen: Pallett et al., 

1998; Senseman, 2007; Schulte & Köcher, 2009; HRAC, 2010; FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen 

en Leefmilieu, 2011). 

werkzame stof HRAC
1
 WSSA

1
 chemische familie plaats van opname

2
 toepassingstijdstip

3,4
 

cycloxydim A 1 cyclohexaandionen blad en wortel POST 

foramsulfuron B 2 sulfonylureas blad POST 

nicosulfuron B 2 sulfonylureas blad POST 

rimsulfuron B 2 sulfonylureas blad POST 

isoxaflutol F2 27 triketonen wortel en blad PPI, PRE en POST 

mesotrion F2 27 triketonen zaad, wortel, scheut en blad PRE en POST 

sulcotrion F2 27 triketonen wortel en blad PRE en POST 

tembotrion F2 27 triketonen wortel en blad PRE en POST 

topramezon F2 27 triketonen wortel en blad PRE en POST 

pendimethalin K1 3 dinitroanilines wortel, coleoptiel PRE en POST 

flufenacet K3 15 oxyacetamides wortel, coleoptiel en blad PPI, PRE en POST 

dimethenamide-P K3 15 chlooracetamides coleoptiel PPI, PRE en POST 

S-metolachloor K3 15 chlooracetamides wortel, coleoptiel PPI, PRE en POST 

pethoxamide K3 15 chlooracetamides wortel en scheut PRE en POST 
1
 betekenis HRAC- (WSSA-) klasse: A(1)= ACCase-inhibitoren; B(2)= ALS-inhibitoren; F2(27)= HPPD-inhibitoren; K1(3) en 

K3(15)= inhibitoren van celdeling 
2
 Plaats van opname is gebaseerd op Senseman (2007). 

3
 PPI: pre plant incorporated (behandeling voor het zaaien); PRE: pre-emergence (voor-opkomst) ; POST: post-emergence (na-

opkomst) 
4
 De toepassingstijdstippen toegelaten in België zijn vet gemarkeerd. 

 

2.1.3.2. Herbicidenresistentie 

Herbicidenresistentie vormt een belangrijk probleem bij de onkruidgiersten. Op de lijst van de 

International Survey of Herbicide Resistant Weeds met de belangrijkste soorten met 

herbicidenresistentie neemt E. crus-galli de zesde plaats in en S. viridis de vijfde (Heap, 2011). Voor 

E. crus-galli beperkt de resistentie t.a.v. herbiciden toegelaten in België zich tot pendimethalin 

(Bulgarije, 1992) en nicosulfuron (Italië, 2007) (Heap, 2011). Mogelijk is er ook resistentie t.a.v. 

sulcotrion en mesotrion, maar verdere proeven dienen uitgevoerd te worden (Timmer & van Zeeland, 

2004). Voor E. muricata daarentegen is tot op heden nog geen melding van resistentie gemaakt 

hetgeen niet hoeft te verwonderen gezien zijn onbekendheid. 
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2.2. Case study: Echinochloa crus-galli – Echinochloa muricata 

2.2.1. Echinochloa spp.: een taxonomisch problematisch geslacht 

Globaal omvat het genus Echinochloa zo‟n 40-50 species, waarvan een aantal wereldwijd 

belangrijke onkruiden zijn (Michael, 2003). De naam is een samentrekking van het Griekse “echinos” 

en “chloa”, wat respectievelijk “egel” en “gras” betekent. Het is een verwijzing naar de borstelige en 

vaak genaalde aartjes (Michael, 2003). Één van de vele, lokaal gebruikte namen voor E. crus-galli in 

Vlaanderen is dan ook egelgras (Stryckers, 1992). 

 

Het onderscheid tussen de verschillende soorten is veelal niet eenvoudig omdat bepaalde 

species erg op elkaar lijken, bovendien zijn de soorten morfologisch erg variabel en lijken er 

verscheidene overgangsvormen tussen verschillende species voor te komen (Yabuno, 1966; Michael, 

2003). Dit komt ondermeer doordat verscheidene karakteristieken die traditioneel gebruikt worden om 

species te onderscheiden, zoals de lengte van de kafnaald, o.a. gevoelig zijn aan wijzigingen in de 

vochtstatus van de bodem of beïnvloed kunnen worden door de teeltomstandigheden [een bekend 

voorbeeld is het voorkomen van mimicrie bij Echinochloa spp. in rijst] (Michael, 2003). De 

problematische taxonomie van het genus Echinochloa is dan ook reeds lang een heikel punt en 

onenigheid hieromtrent heerst tussen verschillende auteurs (Damalas et al., 2006). In de loop der 

jaren is ze aan een resem wijzigingen onderhevig geweest. Oorspronkelijk werden de Echinochloa 

species in het genus Panicum geplaatst omdat ze qua morfologische, cytologische, embryologische 

en anatomische kenmerken erg gelijkend zijn (Gould et al., 1972). Naderhand volgden continue 

wijzigingen binnen het geslacht Echinochloa. Aangezien het biosystematisch verband tussen en 

binnen species onvoldoende begrepen wordt, resulteerden verwoede pogingen om deze 

moeilijkheden uit te klaren vaak in ambigue situaties (Yamaguchi et al., 2005). Het gebrek aan een 

alomvattende en wereldwijde monografische aanpak verergert de problemen enkel (Barrett & Wilson, 

1981; Damalas et al., 2008). 

 

De taxonomische moeilijkheden binnen dit genus zorgen voor de bijhorende nefaste gevolgen 

bij de interpretatie van onderzoeksresultaten (Holm et al., 1977; Barrett & Wilson, 1981). Als 

voorbeeld blijkt uit het onderzoek van Tabacchi et al. (2006) dat de Echinochloa spp. aanwezig in een 

Italiaans rijstveld volgens de determinatiesleutel van Pignatti (1982) in drie soorten kunnen 

gegroepeerd worden (E. crus-galli, E. erecta en E. phyllopogon), maar volgens de classificatie van 

Carretero (1981) in vier soorten (E. crus-galli, E. hispidula, E. oryzicola en E. oryzoides). Anderzijds is 

het wel ondermeer de variabiliteit in morfologie en fenologie die bijdraagt tot het succes van 

ondermeer E. crus-galli als onkruid op wereldschaal (Norris, 1996a). 
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2.2.1.1. Verwarring tussen E. crus-galli en E. muricata 

De verwarrende taxonomie en moeilijke, onzekere morfologische identificatie hebben tot veel 

onduidelijkheden geleid (Yamaguchi et al., 2005). E. crus-galli (Eng.: Barnyard grass) en E. muricata 

(Eng.: Rough/American barnyard grass) (Michael, 2003) zijn op dit vlak de twee meest controversiële 

soorten van het genus Echinochloa (Gould et al., 1972). Ze lijken, meer nog dan de andere 

Echinochloa spp., sterk op elkaar naar ecologie en in ruwe morfologie (Michael, 2003) en beide 

kennen bovendien een brede fenotypische variatie (Barrett & Wilson, 1981). Hoewel er ook een 

adequate kans is voor hybridisatie dankzij een overlap in bloeitijdstip en geografische verspreiding 

tussen deze twee species, zijn er geen vermeende hybriden tussen Europese en stekelige hanenpoot 

gerapporteerd (Gould et al., 1972). Sommige auteurs hebben de species dan ook samengenomen in 

één soort, terwijl anderen ze opgesplitst hebben in meerdere species (Gould et al., 1972) (zie sectie 

2.2.1.3. Morfologisch onderscheid) met als gevolg dat ze reeds lang met elkaar verward zijn (geweest) 

in West-Europa en Noord-Amerika (Michael, 2003; Hoste, 2004). 

 

E. muricata is na zijn introductie lange tijd niet herkend geweest in Europa en later bleef 

verwarring heersen door een gebrekkige notie van de variabiliteit van E. muricata in sleutels en 

beschrijvingen (Hoste, 2004). Pas in 1993 is stekelige hanenpoot toegevoegd aan de Belgische flora, 

in 2000 werd de soort nog beschreven als efemeer adventief (Hoste, 2004) en pas vanaf 2001 is het 

belang van de soort in Vlaanderen min of meer duidelijk geworden (Hoste, 2003). Onderzoek van 

verscheidene Belgische herbaria toonde aan dat var. mircostachya reeds in 1887 in België aanwezig 

was en dat meer dan 20% van de accessies E. crus-galli uit de jaren 1970 en 1980 wellicht E. 

muricata betrof (Hoste, 2004). Ook vandaag blijft die onduidelijkheid aanwezig. Atypische E. 

muricata‟s worden vaak snel foutweg als E. crus-galli gedetermineerd (Hoste, 2004) en de literatuur 

brengt momenteel absoluut geen duidelijkheid (Hoste, 2011; mondelinge mededeling). Wel treden er 

lokaal bij zowel E. crus-galli als E. muricata in het veld een paar goed herkenbare 'vormen' op, waarbij 

vrijwel zeker een belangrijke genetische component meespeelt, want doorgaans treedt eenzelfde 

vorm jarenlang op dezelfde plaatsen op niet 'verwaterend' door kruising met andere vormen (Hoste, 

2011; mondelinge mededeling). De taxonomische waarde van die 'vormen' is echter discutabel 

(Hoste, 2011, mondelinge mededeling). 

 

Hoewel de verwarring erg groot is, blijkt in de literatuur enkel een grote hoeveelheid informatie 

rond E. crus-galli te vinden. Naar E. muricata is opmerkelijk weinig onderzoek gevoerd. 

 

2.2.1.2. Cytologisch en moleculair onderscheid 

Het basischromosoomgetal in het genus Echinochloa is x = 9 (Yabuno, 1966; Gould et al., 

1972; Michael, 2003). Binnen het genus is het aantal chromosomen (2n) variabel. Voor E. crus-galli 

en E. muricata is dit respectievelijk 54 en 36 (Barrett et al., 1981; Yabuno, 1983; Michael, 2003). Er is 

nog geen enkele diploïde soort gevonden. Mogelijks is het genus gedifferentieerd van een 

voorouderlijk, tetraploïd (2n = 36) Panicum species (Gould et al., 1972). 
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Reeds in 1966 onderzocht Yabuno de genoomsamenstelling van verscheidene Echinochloa 

species aan de hand van kruisingsproeven en de vruchtbaarheid van hun F1-hybriden (Yabuno, 

1966). Op basis van zijn onderzoek kunnen verschillende Echinochloa species in „cross-compatible 

groups‟ geplaatst worden en gelinkt aan hun evolutionaire verbondenheid (Yabuno, 1966; Yamaguchi, 

2005). Zulke genetische informatie is door de taxonomen veelal naast de conventionele, 

dubbelzinnige morfologische en ecologische kenmerken neergelegd (Yamaguchi, 2005). 

 

Meer recent zijn in dit opzicht moleculaire studies uitgevoerd. Onderzoek van Hilu (1994) met 

random amplified polymorphic DNA (RAPD) merkers laat toe de onderzochte soorten met een 

vergelijkbare morfologie duidelijk te scheiden en ondersteunt de genomische evolutie die Yabuno 

(1966) vooropstelde. Ruiz-Santaella et al. (2006) treden het voorgaande bij. Hun onderzoek wijst erop 

dat hoewel E. muricata genetisch verder verwijderd is van E. crus-galli, het morfologisch meer 

gelijkenissen toont met E. crus-galli dan E. esculenta waarmee het genetisch nauwer verwant is (Ruiz-

Santaella et al., 2006). Ook andere RAPD-onderzoeken blijken een hulp in de taxonomische jungle 

van het geslacht Echinochloa (Lopez-Martinez et al., 1999; Rutledge et al., 2000) net als DNA-

sequentie onderzoek (Yamaguchi et al., 2005) of een combinatie van beiden (Roy et al., 2000). Verder 

zijn in dit opzicht ook onderzoek van het isozymenpatroon (Asins et al., 1999), het gebruik van 

microsatelieten (Danquah et al., 2002) en amplified fragment length polymorphism (AFLP) analyse 

(Danquah et al., 2002; Tabacchi et al., 2006) toegepast. 

 

Afhankelijk van het onderzoek is er veelal een goede correlatie tussen morfologische 

classificatie en moleculair onderzoek (Asins et al., 1999; Lopez-Martinez et al., 1999; Ruiz-Santaella 

et al., 2006; Tabacchi et al., 2006). Dit bevestigt het nut van moleculair onderzoek bij het uitklaren van 

taxonomische moeilijkheden bij Echinochloa spp.. Michael (2003) wijst er echter op dat in deze de 

morfologische kenmerken van het gebruikte plantenmateriaal niet uit het oog mogen verloren worden. 

Studies naar de genetische diversiteit samen met morfologische kenmerken bij een brede groep 

planten zouden zeer nuttig en aangewezen zijn om de diversiteit binnen Echinochloa te onthullen, 

zeker met als doel gepaste management strategiën uit te werken (Danquah et al., 2002). Een 

mondiale revisie hierin is echter noodzakelijk. 

 

2.2.1.3. Morfologisch onderscheid tussen E. crus-galli en E. muricata 

2.2.1.3.1. In jong vegetatief stadium 

Herkenning in een jong stadium is erg belangrijk voor een optimale onkruidbestrijding (zie 

sectie 2.1.3. Belang voor onkruidbestrijding). Het onderscheid tussen stekelige en Europese 

hanenpoot in jong vegetatieve planten is echter erg lastig te maken (Figuur 2.4). Men kan zich 

baseren op volgende kenmerken: kleur van de plant, bladstand en overgang bladschijf/bladschede 

van het vlagblad (De Cauwer, 2010; mondelinge mededeling). De foutenmarge is hierbij echter erg 

groot. Zekerheid kan het best bekomen worden na controle van de aartjes (eventueel heel jong en 

nog helemaal verborgen tussen de bladeren) (De Cauwer, 2011; mondelinge mededeling). 
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A   B  

Figuur 2.4: Jong vegetatief stadium van E. muricata [rechts (A), links(B)] en E. crus-galli [links (A), rechts (B)] [Bron: (A) 

De Cauwer, 2010; (B) De Cauwer, 2011]. 

2.2.1.3.2. Op basis van de aartjes 

Hoste (2004) beschrijft hoe determinatie op basis van de aartjes geëvolueerd is de voorbije 

eeuw. Oorspronkelijk maakte Fernald (1915) een onderscheid tussen E. crus-galli en E. muricata op 

basis van de structuur en de plaatsing van de trichomen op hun aartjes. Bij E. muricata zijn deze 

dikker, grover en sterk divergent en hebben een opvallend papilleuze basis. Bij E. crus-galli 

daarentegen zijn de trichomen fijner en aan de basis hooguit een beetje verdikt. Dit bleek echter geen 

eenduidig kenmerk te zijn. Daarop stelde Hitchcock (1920) voor E. muricata niet als een aparte soort 

te zien, maar ze samen te voegen met E. crus-galli. Ongeveer gelijktijdig behield Wiegand (1921) het 

onderscheid tussen de 2 soorten, maar baseerde de onderverdeling op een nieuw kenmerk: het 

onderste kroonkafje (lemma) van de fertiele bloemen. Bij de Echinochloa spp. bestaat een aartje 

immers uit telkens twee bloemen, waarbij de bovenste fertiel en de onderste steriel is (Yabuno, 1966; 

Michael, 2003). Fassett (1949) voegde daar nog een kenmerk aan toe: het al dan niet aanwezig zijn 

van een ringvormige rij van haartjes (setae) nabij de de top van het lemma van de fertiele bloem. Bij 

E. crus-galli versmalt het lemma van de vruchtbare bloem plotseling in een door een rij korte haren 

begrensde, slappe top (Gould et al., 1972). Deze rij haartjes vormt de grenslijn tussen twee 

morfologisch verschillende zones: enerzijds een taai en glazend afgerond lichaam en anderzijds de 

dunne, membraneuze lemma-top (Figuur 2.5). Bij E. muricata daartegenover versmalt het lemma (met 

taai en glanzend lichaam) van de fertiele bloem geleidelijk in een stevige, membraneuze spits, zonder 

een dwars rijtje haren (Figuur 2.6) (Gould et al., 1972). 

A  B 

Figuur 2.5: Echinochloa crus-galli: lemma van een fertiele bloem (A) en detail van de harenrij (B) (Bron: I. Hoste, 

Nationale Plantentuin van België, Meise). 
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Figuur 2.6: Echinochloa muricata var. microstachya: geleidelijk versmallende top zonder harenrij van het lemma van 

een fertiele bloem (Bron: I. Hoste, Nationale Plantentuin van België, Meise). 

 

Hoewel weinig gebruikt in de literatuur, geeft Hoste (2004) aan dat ook de vorm van het 

bovenste kroonkafje (palea) van de vruchtbare bloem erg nuttig is. Bij E. crus-galli is het palea-

lichaam taai en heeft het een stompe, zachte top (Hoste, 2004). De overgang tussen beide delen is 

hierbij niet duidelijk. Daarnaast reikt de top veelal niet tot aan die van het lemma zodat beide niet 

nauw aansluiten (Figuur 2.7) (Hoste, 2004). Bij E. muricata is het palea taai en scherp toegespitst. De 

top is eerder stijf en dicht tegen het lemma aangedrukt (bij afrijping) of licht teruggeslagen (in bloei). In 

zijn geheel is het palea even lang of iets korter dan het lemma (Figuur 2.8) (Hoste, 2004). De 

combinatie van lemma en palea bij de fertiele bloem van E. muricata lijkt in zijaanzicht op de fijne bek 

van een zangvogel (Hoste, 2004). 

 

 

Figuur 2.7: Echinochloa crus-galli: lemma en palea 

van de fertiele bloem (plus bovenste kelkkafje met 

trichomen) (Bron: I. Hoste, Nationale Plantentuin van 

België, Meise). 

 

Figuur 2.8: Echinochloa muricata var. microstachya: 

lemma en palea van de fertiele bloem (Bron: I. Hoste, 

Nationale Plantentuin van België, Meise). 

2.2.1.3.3. Andere morfologische kenmerken 

Een ander bruikbaar determinatiekenmerk steunt op de stand van de bladschijf t.o.v. de 

bladschede bij de bovenste halmbladeren. Typisch bij E. muricata is de stijve, rechtopstaande stand 

van het basaal gedeelte van de bladschijf; het basaal gedeelte loopt af langsheen de bloeihalm waar 

het niet scherp gescheiden is van de bladschede (Hoste, 2004). Door deze typische bladstand vormt 

palea 

lemma lemma 

kelkkafje 

palea 
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de bladschijf een duidelijke omgekeerde U met de halm (Figuur 2.9). Bij E. crus-galli daarentegen is 

de bladschijf eerder teruggeslagen en hooguit kort aflopend langs de halm waardoor de bladschijf 

eerder een semi-circulaire lijn met de bladschede vormt of hoogstens een licht verlengde omgekeerde 

U (Figuur 2.10) (Hoste, 2004). 

 

 

Figuur 2.9: Typische bladstand in een omgekeerde U 

bij E. muricata (Bron: De Cauwer, 2010). 

 

Figuur 2.10: Typische teruggeslagen bladstand bij E. 

crus-galli (Bron: De Cauwer, 2010). 

Andere bruikbare kenmerken zijn ondermeer de pluim, het lemma van de steriele bloem en de 

caryopsis, maar doordat beide species erg variabel zijn en enige overlap kan optreden, vergt een 

goede determinatie een combinatie van deze verschillende kenmerken (Hoste, 2004). 

 

2.2.1.4. Morfologisch onderscheid binnen E. muricata 

Ook de taxonomie van E. muricata is stof tot discussie. In vroeger werk onderscheidde 

Michael (1983) twee soorten (E. microstachya (Wieg.) Rydb. en E. muricata (Beauv.) Fern.), maar 

daar is hij later (Michael, 2003) op teruggekomen. Hoewel er overlap is in zowel morfologie als 

geografie, neigen de twee immers verschillend te zijn (Michael, 2003). Of de twee moeten herleiden 

worden tot variëteiten (zoals Michael, 2003) of ondersoorten binnen één soort [zoals Jauzein (1995) 

en Lambinon et al. (1998)], is een kwestie van interpretatie (Hoste, 2011; mondelinge mededeling). 

Wellicht zijn de Europese auteurs minder vertrouwd met de vormenrijkdom van de soort in Noord-

Amerika en is het waarschijnlijk beter te spreken van twee variëteiten (Hoste, 2011; mondelinge 

mededeling). 

 

Binnen E. muricata worden de twee variëteiten van elkaar onderscheiden op basis van de 

lengte van hun aartjes en, afhankelijk van de auteur, ook op basis van het al dan niet aanwezig zijn 

van kafnaalden en de lengte van deze kafnaalden (Tabel 2.8). Het onderscheid tussen de variëteiten 

is echter niet altijd scherp (Hoste, 2006b). 
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Tabel 2.8: Onderscheid tussen E. muricata var. muricata en E. muricata var. microstachya door vier auteurs (naar 

Hoste, 2004). 

 E. muricata var. microstachya E. muricata var. muricata 

Gould et al. (1972) aartjes korter dan 3.5 mm, lemma van 
het steriele bloempje zonder kafnaald 
of met een kafnaald tot 6, zelden 10, 
mm lang 

aartjes 3.5 mm of langer, lemma van 
het steriele bloempje met een kafnaald 
van meestal 6 mm of langer, zelden 
zonder kafnaald 

Michael (1983) aartjes 3 tot 3.5 mm lang aartjes 3.5 tot 4 mm lang 

Jauzein (1995)
1
 aartjes kleiner dan 3.2 mm, kafnaalden 

kleiner dan 2 mm 
aartjes zijn groter dan bij subsp. 
microstachya, kafnaalden tot 3 mm 

Michael (2003) aartjes 2.5 tot 3.8 mm lang, lemma van 
het steriele bloempje al dan niet met 
kafnaald, kafnaalden tot 10 mm lang 

aartjes 3.5 tot 5 mm lang, lemma van 
het steriele bloempje meestal met 
kafnaald, kafnaalden 6 tot 16 mm lang 

1 
Jauzein spreekt over subspecies. i.p.v. variëteiten. 

 

Binnen de var. microstachya zijn in België nog twee duidelijk van elkaar te onderscheiden 

types met enige intermediaire vormen terug te vinden: een ruige vorm en een fijne vorm (Hoste, 

2004). Opmerkelijk is dat de fijne vorm nauwelijks aansluit bij de beschrijving van E. muricata in de 

Europese literatuur (Hoste, 2004). De aartjes van de ruige vorm zijn ongenaald, hebben een korte top 

en stevige trichomen die naar alle kanten uitsteken en op deze manier het aartje een ruw uitzicht 

geven (Hoste, 2004). De fijne vorm heeft genaalde, slanke aartjes met toegespitste top bij de 

vruchtbare bloemen en i.t.t. de ruige vorm, zijn de trichomen veeleer opstaand en in dezelfde richting 

wijzend (Hoste, 2004). 

 

2.2.2. Levenscylcus en biologie 

E. crus-galli en E. muricata zijn eenjarige soorten (Roy et al., 2000; Michael, 2003). Het zijn 

therofyten die zich reproduceren en verspreiden door middel van zaden (Lambinon et al., 1998; van 

der Meijden, 2005). Ze vereisen een vorstvrije periode van 160-200 dagen per jaar (Maun & Barrett, 

1986). 

2.2.2.1. Zaadbiologie 

De vrucht van Echinochloa spp. is een graanvrucht (caryopsis). Ze zijn geel tot grijs getint en 

glanzend. De ene zijde is sterk convex en de andere veeleer vlak (Maun & Barrett, 1986). Bij E. crus-

galli zijn deze eerder langwerpig: 1.3 - 2.2 mm lang en 1 - 1.8 mm breed (Michael, 2003). Bij E. 

muricata zijn ze eerder sferisch en 1.2 - 2.5 mm groot (Michael, 2003). Het gemiddeld zaadgewicht 

voor E. crus-galli en E. muricata is respectievelijk 1.73 en 2.22 mg (Barrett & Wilson, 1981). 

2.2.2.2. Zaadbank 

Amerikaans onderzoek van Holm et al. (1977) wees op een levensvatbaarheid na drie jaar 

van 90% zowel bij bewaring in het veld als in het labo (Holm et al., 1977). Burnside et al. (1996) gaven 

ook een vrij grote persistentie voor E. crus-galli. Hun experiment onderzocht het percentage kieming 

in relatie tot het aantal jaar bewaring in de bodem op 20 cm diepte op twee locaties in Nebraska (VS) 
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(Tabel 2.9). In Duitsland, tot slot, bleek 33% van de zaden levensvatbaar na een jaar opslag in de 

bodem en in droge bewaring liep dit op tot 100% na zeven jaar (Holm et al., 1977). 

 

Tabel 2.9: Kiemingspercentage in relatie tot de verblijfsduur (in jaren) in de bodem op 20 cm diepte op twee 

verschillende locaties in Nevada (VS) (Bron: Burnside et al., 1996). 

 % kieming 

verblijfsduur in de bodem (jaren) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 17 

locatie1 17 4 4 19 16 35 20 8 3 8 3 1 

locatie2 17 3 58 39 42 31 9 14 4 4 2 0 

 

2.2.2.3. Kieming 

Wereldwijd is veel onderzoek gevoerd naar de dormantie en kieming van zaden van Europese 

hanenpoot. In tegenstelling tot andere Echinochloa spp. is de kieming van E. crus-galli weinig 

synchroon (Barrett & Wilson, 1983). Dit is een gevolg van een intense, langdurige dormantie die de 

soort toelaat in verschillende milieus te gedijen (zie sectie 2.2.3. Ecologie en verspreiding) (Damalas 

et al., 2008). Norris (1996a) gaf aan dat slechts 10 - 15% van de verse zaden kiemde en Rahn et al. 

(1968) hielden het zelfs bij 0.3 - 1.4%. Droge bewaring gedurende 4 en 8 maanden gaven 

respectievelijk een kieming van 19 en 44 % (Maun & Barrett, 1986). Barrett & Wilson (1983) vonden 

na 9 en 18 maanden droge bewaring een gemiddeld kiemingspercentage van respectievelijk 25.7% 

en 96.7%. 

 

Barrett & Wilson (1981) meldden jaarrond kieming bij Echinochloa spp. onder gunstige vocht- 

en temperatuursomstandigheden. Bij E. crus-galli is de kieming erg temperatuursafhankelijk en ze 

treedt op tussen 13 en 40°C (Rahn et al., 1968). Een optimum ligt volgens Barrett & Wilson (1983) bij 

18°C. Duits onderzoek wijst naar 20°C en voor andere regio‟s ligt het optimum tussen 32 en 37°C 

(Holm et al., 1977). Het vochtgehalte van de bodem is weinig bepalend, maar is optimaal bij 70-90% 

van de veldcapaciteit van de bodem (Holm et al., 1977). Een groot deel van de Echinochloa spp. is 

weinig gevoelig voor anaërobiose en kan kiemen in afwezigheid van zuurstof; zowel bij E. crus-galli 

als E. muricata is deze eigenschap vastgesteld (Mujer et al., 1993). Binnen E. crus-galli werden zowel 

tolerante als intolerante biotypen aangetroffen (Fukao et al., 2003). Zaden van E. crus-galli begraven 

in een waterverzadigde bodem kenden echter een versterkte dormantie (Barrett & Wilson, 1983). 

Daarnaast kiemden zaden die 2 cm of dieper begraven zijn niet meer (Barrett & Wilson, 1983). 

 

Verschillende dormantiedoorbrekende behandelingen voor E. crus-galli zijn gekend. Rahn et 

al. (1968) rapporteerden volgende technieken: het beschadigen van de pericarp en al dan niet in agar 

plaatsen (Leather et al., 1992), het gedurende 4 d invriezen van zaden, het gedurende 5 u opwarmen 

van vochtige zaden tot 49°C, het onderdompelen van zaden gedurende 20 min in aceton of 4 dagen in 

water of 8 min in geconcentreerd zwavelzuur (H2SO4). Vidotto et al. (2007) wezen voor dit laatste op 

een gemiddelde kiemingspercentage van 34%. Damalas et al. (2008), tot slot, maakten gebruik van 



22 
 

gedeïoniseerd water. Na zeven, veertien en eenentwintig dagen onderdompeling bedroeg het 

kiemingspercentage respectievelijk 10 à 22%, 22 à 35% en 31 à 42%. 

 

2.2.2.4. Groei 

E. crus-galli kent een sterke scheutvorming (tot 15 per plant) (Holm et al., 1977). Het 

scheutaantal neemt echter af bij een later kiemstadium (Norris, 1996a). In sommige gevallen onstaan 

er zelfs quaternaire of verdere scheuten, maar in tegenstelling tot de meeste andere eenjarige 

grassen ontstaan bij E. crus-galli de secundaire en latere scheuten niet uitsluitend aan de basale 

knopen, maar ook ter hoogte van halmknopen (Norris, 1992a). Wat het aantal scheuten betreft is er 

geen significant verschil tussen E. crus-galli en E. muricata, maar bij E. crus-galli zijn ze gemiddeld 

18.8% groter dan bij E. muricata (Barrett & Wilson, 1981). 

 

Hun groei is sterk gecorreleerd met de luchttemperatuur en lichtintensiteit (Maun & Barrett, 

1986). Planten in volle zon geven t.o.v. planten in 50% schaduw een verviervoudiging in droog 

gewicht en een verdubbeling in aantal stoelen en bloeiwijzen (Holm et al., 1977). Hun maximale lengte 

varieert sterk in de literatuur, maar schommelt in onze streken rond 1.20 m (Lambinon et al., 1998; 

van der Meijden, 2005). Barrett & Wilson (1981) geven echter aan dat E. crus-galli steeds groter is in 

de vegetatieve fase dan E. muricata. De optimale bodemvochtigheid situeert zich tussen 35 en 65% 

van de veldcapaciteit (Maun & Barrett, 1986). Naast de capaciteit om te kiemen in anaerobe 

omstandigheden, kunnen zowel stekelige als Europese hanenpoot groeien in zulk milieu (Mujer et al., 

1993; Michael, 2003). In de vegetatieve fase worden maximaal 8 bladeren aangelegd (Kacperska-

Palacz et al., 1963). 

 

2.2.2.5. Reproductie 

Echinochloa spp. zijn kwantitatief korte-dag planten (Rahn et al., 1968), maar bloei kan onder 

een brede waaier aan fotoperiodes optreden (Holm et al., 1977). Bij een daglengte van 8 tot 13 uur 

worden de planten snel (vanaf een lengte van 70 cm) generatief. Echter bij een daglengte van 16 uur 

worden de planten al gauw 150 cm groot alvorens generatief te worden (Maun & Barrett, 1986). Het 

bloeitijdstip hangt deels af van de kiemdatum. Late kiemers initiëren sneller bloei in hun cyclus (Maun 

& Barrett, 1986). In onze streken bloeien zowel E. crus-galli als E. muricata van juli tot de herfst 

(Lambinon et al., 1998; van der Meijden, 2005), maar Barrett & Wilson (1981) geven aan dat E. crus-

galli gemiddeld 32 dagen vroeger bloeit dan E. muricata. Onder serreomstandigheden kunnen beiden 

het jaar rond bloeien (Barrett & Wilson, 1981). 

 

De bloeiwijze is een pluim met een grootte die varieert tussen 5 - 25 cm en 7 - 35 cm bij 

respectievelijk E. crus-galli en E. muricata (Michael, 2003). Naarmate de pluim groter is, neemt het 

aantal vertakkingen toe (Norris, 1992a). De variatie in pluimgrootte is niet gelinkt met de 

plantendensiteit bij E. crus-galli (Norris, 1992b). Naarmate de zijscheuten later gevormd zijn geven ze 
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aanleiding tot kleinere bloeiwijzen (Norris, 1992a). Het aantal aartjes varieert van 15 tot meer dan 

2000 en is sterk gecorreleerd met de pluimlengte en de pluimbiomassa (Norris, 1992a). 

 

Normaal treedt zelfbestuiving op (Holm et al., 1977; Roy et al., 2000), maar occasioneel komt 

ook kruisbestuiving door wind voor (Danquah et al., 2002), hetgeen genenuitwisseling binnen en 

tussen populaties verzekert (Maun & Barrett, 1986). Het is ondermeer deze kruisbestuiving die zorgt 

voor de onverwacht grote genetische variatie binnen E. crus-galli (Hilu, 1994; Roy et al., 2000). 

Danquah et al. (2002) vonden via AFLP- en microsatelliet analyse gelijkaardige genetische afstanden 

tussen populaties uit eenzelfde land als tussen populaties uit verschillende landen. 

 

Zowel E. crus-galli als E. muricata kennen een zeer grote zaadproductie (Barrett & Wilson, 

1981) en als de groeiomstandigheden het toelaten kan de zaadproductie gedurende een lange 

periode aanhouden (Norris, 1992a). Potproeven van Barrett & Wilson (1981) gaven een grotere 

maximale zaadproductie voor E. crus-galli dan E. muricata (tot het dubbele onder optimale 

omstandigheden). Bovendien wezen ze op een grotere allocatie van bovengrondse biomassa naar 

reproductie bij E. crus-galli. Onder nutriëntenstress daarentegen produceerde E. muricata meer zaden 

dan E. crus-galli (Barrett & Wilson, 1981). Deze potproeven gaven voor zaadproductie bij E. crus-galli 

en E. muricata een range van respectievelijk 20 - 17 880 en 29 - 8 560 zaden. Andere bronnen 

vonden nog grotere waarden voor E. crus-galli. Holm et al. (1977) meldden tot 40 000 zaden per plant. 

Norris (1992b) sprak zelfs over een zaadproductie van 30 000 tot 200 000 zaden met een gemiddelde 

van 100 000. Deze variabiliteit hing sterk af van de omgevingsomstandigheden en er was een sterke 

correlatie tussen aantal geproduceerde zaden en droge plantbiomassa (Maun & Barrett, 1986). 

Bijgevolg was de zaadoutput dan ook groter onder lange dag omstandigheden dan onder korte dag 

omstandigheden (Barrett & Wilson, 1981). Vidotto et al. (2007) toonden evenwel aan dat E. crus-galli 

bij een late kieming toch nog een grote zaadproductie kon verzorgen. 

 

2.2.3. Ecologie en verspreiding 

Het genus Echinochloa bestaat uit soorten die allen goed aangepast zijn aan vochtige 

omstandigheden (Yabuno, 1966; Holm et al.,1977; Michael,1983). Vele species brengen zelfs hun 

ganse levenscyclus in het water door (Michael, 1983). Toch is de verspreiding niet tot deze milieus 

beperkt. In de literatuur is een grote variatie aan habitatvoorkeuren terug te vinden (Yabuno, 1966). 

 

Europese en stekelige hanenpoot komen vaak samen voor (Maun & Barrett, 1986). Dit geldt 

ook voor Vlaanderen waar ze vaak samen in en voornamelijk langs maïsvelden aangetroffen worden 

(Hoste, 2004). Verder worden beide soorten ook samen gevonden in akkerland, rurale en recent 

verstoorde gronden en soms in ondiepe grachten die gedurende de zomer droog staan (Hoste, 2004). 
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2.2.3.1. E. crus-galli 

E. crus-galli is een echte kosmopoliet. De soort is wereldwijd terug te vinden tussen 

voornamelijk 50° N en 40° Z (Holm et al., 1977; Barrett & Wilson, 1981; Roy et al., 2000), maar 

uitsluitend op lage en gemiddelde hoogtes (Holm et al., 1977). Binnen deze geografische zone komt 

Europese hanenpoot overvloediger voor in gematigde regio‟s dan in de tropen (Yabuno, 1966). E. 

crus-galli behoort tot de weinige C4-soorten die uitstekend aangepast zijn aan koelere klimaten (Roy 

et al., 2000). Holm et al. (1977) geven aan dat Europese hanenpoot in 61 landen en in 36 

verschillende gewassen (rijst, katoen, maïs, aardappelen, sorghum, suikerriet, soja, gierst,…) als 

onkruid voorkomt. Op wereldschaal neemt het de derde plaats in bij de meest gevreesde onkruiden 

(Holm et al., 1977). 

 

Globaal genomen heeft E. crus-galli een voorkeur voor rijke, vochtige gronden (Holm et al., 

1977; Maun & Barrett, 1986; Michael, 2003; Hoste, 2006a). Men kan de soort echter ook aantreffen in 

drogere milieus zoals wegbermen en akkers (Yabuno, 1966; Fukao et al., 2003; Hoste, 2006a). De 

veelzijdigheid aan milieus waarin E. crus-galli groeit is gerelateerd met zijn sterke dormantie (zie 

sectie 2.2.2.3. Kieming), die het mogelijk maakt in zulke heterogene habitats te gedijen door een 

reserve aan zaden met een traag afnemende dormantie (Barrett & Wilson, 1983; Damalas et al., 

2008). 

 

In Vlaanderen is E. crus-galli vrijwel overal terug te vinden en veelal in omvangrijke populaties 

(Hoste, 2006a) (Figuur 2.11). De soort vindt een ideaal milieu in hakvruchtakkers, plantsoenen, 

omgewoelde bermen e.d. (Hoste, 2006a), maar zoals eerder aangehaald heeft de soort sterk kunnen 

profiteren van de expansie van het maïsareaal (zie sectie 2.1. C4 grassen in Vlaamse maïsakkers). 

 

Figuur 2.11: Verspreiding van E. crus-galli in Vlaanderen tijdens twee systematische karteerperioden: 1939-1971 (grijze 

vierkantjes) en 1972-2004 [donkere stippen waarvan de grootte evenredig is met het aantal kilometerhokken binnen 

eenzelfde uurhok (4x4 km
2
) waarin E. crus-galli werd aangetroffen] (Bron: Van Landuyt et al., 2006). 
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2.2.3.2. E. muricata 

Stekelige hanenpoot groeit net als Europese hanenpoot in vochtige en dikwijls verstoorde 

milieus (Barrett & Wilson, 1981; Michael, 2003). De soort verkiest dan ook zoetwatermoerassen, 

oevers van rivieren en meren e.d. als groeiplaats (Barrett & Wilson, 1981), maar i.t.t. E. crus-galli komt 

ze niet in rijstvelden voor (Michael, 2003). Al spreken Barrett & Wilson (1981) dit laatste tegen. In 

regio‟s als Californië blijkt E. muricata i.t.t. E. crus-galli geen open, seizoensgebonden vochtige 

milieus te kunnen koloniseren, aangezien ze niet in hun reproductief stadium raken voordat de 

zomerdroogte optreedt (Barrett & Wilson, 1981). De twee variëteiten, var. microstachya en var. 

muricata, verkiezen in delen van Noord-Amerika verschillende milieus. Var. muricata, die grotere 

zaden heeft, is terug te vinden in moerassige gebieden en var. microstachya, die kleinere zaden heeft, 

eerder in wegbermen en open plaatsen (Dore & McNeill, 1980). 

 

Hoewel de literatuur dus vaak wijst op een voorkeur voor vochtigere milieus, geldt dat in 

Vlaanderen meestal niet (Hoste, 2006b). E. muricata wordt er het meest aangetroffen aan de 

buitenrand van maïsakkers en op goed gedraineerde bodems (Hoste, 2006b). Hoewel hun ecologie 

nauw aansluit, lijkt E. muricata in Vlaanderen een grotere voorkeur te hebben voor zwaardere en 

minder droge bodems dan E. crus-galli, maar dit dient nog nader onderzocht te worden (Hoste, 2004; 

Hoste, 2006b). 

 

Sinds het belang van de soort in Vlaanderen recent min of meer duidelijk geworden is (zie 

sectie 2.2.1.1. Verwarring tussen E. crus-galli en E. muricata), bleek dat E. muricata regionaal sterk 

verspreid voorkomt. Dit voornamelijk in het gebied tussen Brugge en Gent (Figuur 2.12), maar dit is 

wellicht een vertekend beeld door het beperkt onderzoek (Hoste, 2006b). Ook voor stekelige 

hanenpoot geldt dat zijn expansie in Vlaanderen vrijwel zeker samenhangt met de opkomst van de 

maïsteelt (Hoste, 2006b). In Vlaanderen is enkel var. microstachya lokaal ingeburgerd. Var. muricata 

komt uitsluitend als efemeer adventief voor en is nog niet aangetroffen in maïsakkers (Hoste, 2004). 

 

Figuur 2.12: Verspreiding van E. muricata in Vlaanderen tijdens de systematische karteerperiode 1972-2004 

weergegeven met donkere stippen waarvan de grootte evenredig is met het aantal kilometerhokken binnen eenzelfde 

uurhok (4x4 km
2
) waarin E. muricata werd aangetroffen (Bron: Van Landuyt et al., 2006). 
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2.2.4. Concurrentiekracht 

Gezien zijn status als een van de ergste onkruiden ter wereld kan verwacht worden dat de 

aanwezigheid van E. crus-galli ernstige gevolgen kan hebben. Experimenten hebben aangetoond dat 

in zwaar veronkruide velden E. crus-galli 60 tot 80% van het beschikbaar stikstof uit de bodem kan 

opnemen (Holm et al., 1977). 

 

In maïsvelden heeft E. crus-galli, afhankelijk van de onkruiddensiteit en het moment van 

opkomst, een sterk oogstreducerend vermogen. Een densiteit van 100 planten m
-2

 reduceerde de 

opbrengst met 18 % (Kropff et al., 1984). Een hogere densiteit (200 planten m
-2

) reduceerde de 

opbrengst met 26 - 35% en 6% bij respectievelijke gelijke opkomst met maïs en opkomst in het 4-blad 

stadium van maïs (Bosnic et al., 1997). In andere gewassen kan de schade echter grotere dimensies 

aannemen. In suikerbieten zorgde 1 plant per 2 tot 3 lopende meter gewasrij voor een oogstreductie 

van 5 tot 20% en bij 10 planten per meter liep dit zelfs op tot 80% (Norris, 1992b). In rijst, waar E. 

crus-galli doorgaans het belangrijkste onkruid is, leidde een densiteit van 20 planten m
-2

 tot een 

oogstreductie van 80% (VanDevender et al., 1997). 

 

De concurrentiekracht van het gewas heeft echter ook een sterke invloed op de zaadproductie 

van E. crus-galli. In competitieve gewassen als maïs is deze kleiner dan 3 500 zaden per plant, maar 

in minder competitieve gewassen zoals suikerbiet kan dit oplopen tot 80 000 zaden per plant (Norris, 

1996b). 

 

Voor E. muricata zijn geen gegevens rond concurrentiekracht gevonden. 

 

2.2.5. Belang voor onkruidbestrijding (bis) 

De onkruidbestrijding is reeds algemeen aangekaart voor de problematiek rond de 

onkruidgiersten (zie sectie 2.1.3. Belang voor onkruidbestrijding). Een correcte determinatie bij 

chemische bestrijding is echter zeker in het geval van een onduidelijke taxonomie, zoals bij 

Echinochloa spp. erg belangrijk. Zij vormen immers agressieve indringers die moeilijk te beheersen 

zijn en bovendien intra- en interspecifieke verschillen in gevoeligheid voor herbiciden tonen 

(Giannopolitis & Vassiliou, 1989; Lopez-Martinez et al., 1999; Rutledge et al., 2000; Vasilakoglou & 

Dhima, 2005; Ruiz-Santaella et al., 2006; Tabacchi et al., 2006; Vidotto et al., 2007; Damalas et al., 

2008). Enkel wanneer de verschillende soorten en hun verschillende vormen precies gekend zijn, kan 

het gedrag van deze species in verschillende regio‟s en klimaten begrepen worden (Holm et al., 

1977). Uit onderzoek in rijstvelden bleek immers dat de morfologische variatie in de meeste gevallen 

geassocieerd is met de variatie in herbicidengevoeligheid (Damalas et al., 2006). Desondanks is er 

weinig informatie met betrekking tot de verschillen in herbicidengevoeligheid beschikbaar (Vidotto et 

al., 2007). 
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Aangezien korte-dag omstandigheden zorgen voor kleine planten met een snelle bloei en 

lange-dag omstandigheden voor grote, competitieve planten die laat bloeien en veel zaad produceren, 

heeft de fotoperiode, zeker in gematigde gebieden, praktische gevolgen voor de controle in 

landbouwgewassen (Holm et al., 1977). Kiemplanten die opkomen in de lente of vroege zomer 

kunnen door de lange-dag omstandigheden voor grote problemen zorgen door hun langdurige groei 

en concurrentie. Kiemplanten die echter opkomen in de late zomer vormen door een beperkte 

groeiperiode en nefaste effect van schaduw van het gewas een beperktere bedreiging (Holm et al., 

1977). 

 

Hoewel E. crus-galli kan kiemen en groeien in permanent water heeft de soort het moeilijk in 

diepere waters (Barrett & Wilson, 1983). Het onderwater zetten van velden blijft internationaal een 

belangrijke bestrijdingsmethode. In gematigde streken kunnen bepaalde vruchtwisselingsschema‟s de 

onkruiddruk door Europese hanenpoot verlagen (Holm et al., 1977). Een andere strategie is het 

stimuleren van kieming door te ploegen in de herfst en/of door het creëren van een vals zaaibed zodat 

de onkruiden voor zaai kunnen gedood worden (Holm et al, 1977). 
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3. MATERIAAL EN METHODEN 

3.1. Materiaal 

3.1.1. Gebruikt substraat 

Over de verschillende proeven heen werd, afhankelijk van het experiment, hetzij gestoomde 

zandleem grond (46.7% leem, 43.4% zand en 10.0% klei) met 2.6% organisch materiaal en een pH-

KCl gelijk aan 5.5, hetzij potgrond (eigenschappen en samenstelling staan in Tabel 3.1), hetzij een 

combinatie van de beiden gebruikt. 

 

Tabel 3.1: Eigenschappen en samenstelling van de gebruikte potgrond (Huis en Tuin, DCM). 

droge stof 30% 

organische stof 20% 

pH-H20 5.0 - 6.5 

elektrische geleidbaarheid 450 μS/cm 

minerale meststof 0.5 kg/m
3
 

NPK minerale meststof 12 - 14 - 23 

organische meststof 3.5 kg/m
3
 

NPK organische meststof 7 - 7 - 10 

 

3.1.2. Gebruikte populaties 

Voor de verschillende experimenten werd gebruik gemaakt van lokale populaties E. muricata, 

E. crus-galli en S. verticillata, twee E. crus-galli referentiepopulaties en referentiepopulaties van D. 

sanguinalis, D. ischaemum en P. capillare (Tabel 3.2). Een referentiepopulatie van E. muricata was 

niet beschikbaar. De lokale populaties zijn verzameld in maïsakkers verspreid over verschillende 

Oost- en West-Vlaamse gemeenten. Voor E. muricata betreft het Adegem en Damme. Voor E. crus-

galli Beitem, Reninge en Lokeren. De referentiepopulaties zijn populaties die internationaal gebruikt 

worden als controle. Ze zijn aangekocht bij het bedrijf Herbiseed (Twyford, Verenigd Koninkrijk). 

 

3.2. Experimenten 

3.2.1. Concurrentievermogen E. muricata: experiment 1 

3.2.1.1. Doelstellingen 

De onomstotelijke aanwezigheid van E. muricata in maïsakkers werpt de vraag op wat diens 

opbrengstdervend vermogen is. Hoewel E. muricata en E. crus-galli morfologisch erg gelijkend zijn en 

in eerste instantie een gelijke competitiviteit doen veronderstellen, wijzen de experimenten van Barrett 

& Wilson (1981) erop dat E. crus-galli wellicht bevoordeeld is (zie secties 2.2.2.4. Groei en 2.2.2.5. 

Reproductie). De aanwezigheid van E. muricata planten in maïsperceel zou evenwel tot hogere 

reductie in maïsopbrengst kunnen leiden dan bij aanwezigheid van E. crus-galli planten dit ten 
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gevolge van de langere duur van zijn vegetatieve fase (Barrett & Wilson, 1981). Een eerste 

onderzoeksluik spitst zich dan ook toe op deze veronderstelde verschillen in concurrentievermogen. 

 

Onderzoeksvragen: 

1) Heeft E. muricata een competitief nadeel t.o.v. E. crus-galli? (D1) 

2) Heeft E. muricata een groter opbrengstreducerend vermogen in maïs dan E. crus-galli? (D2) 

 

Tabel 3.2: Overzicht van de gebruikte populaties. 

species origine
1
 populatie 

E. muricata Damme 2009 Damme1 

E. muricata Damme (buur) 2009 Damme2 

E. muricata Adegem 2009 Adegem
2
 

E. crus-galli Beitem 2009 Beitem 

E. crus-galli Reninge 2009 Reninge 

E. crus-galli Lokeren 2009 Lokeren 

E. crus-galli Herbiseed (wild collection: VS 2009) H* 

E. crus-galli Herbiseed (origineel: Frankrijk 2003; productie: VK 2009) H6* 

D. sanguinalis Herbiseed (origineel: Hongarije 2006; productie: Servië 2008) D. sanguinalis* 

D. ischaemum Herbiseed (wild collection: Servië 2009) D. ischaemum* 

P. capillare Herbiseed (origineel: VS 2002; productie: VK 2009) P. capillare* 

S. verticillata Melle 2009 S. verticillata 

1
 Het bijgegeven jaartal is het oogstjaar. 

2
 De populatie 'Adegem' is een gemengde populatie met 80% E. muricata en 20% E. crus-galli.

 

* referentiepopulaties 

 

3.2.1.2. Proefopzet 

Om op de onderzoeksvragen te kunnen antwoorden werd het concurrentievermogen bepaald 

door in de zomer van 2010 zogenaamde vervangingsreeksen op te stellen in een gerandomiseerde 

blokkenproef met telkens vier herhalingen. De volgende vervangingsreeksen werden geïnstalleerd: E. 

muricata [Damme1] – E. crus-galli [H6] (reeksnr.1), E. muricata [Damme1] – E. crus-galli [H] 

(reeksnr.2), Zea mays „LG32.15‟ – E. muricata [Damme1] (reeksnr.3) en Zea mays „LG32.15‟ – E. 

crus-galli [H6] (reeksnr.4). Elke vervangingsreeks (op basis van twee soorten) bestond uit vijf 

combinaties (aandeel soort A/aandeel soort B) nl. 2 monoculturen (100%/0% en 0%/100%) en 3 

mengculturen (75%/25%, 50%/50% en 25%/75%), in vier parallellen. De plantencombinaties werden 

volgens een vast plantstramien (Figuur 3.1 en Figuur 3.2) geïnstalleerd in grote plastic potten 

(diameter 24 cm, inhoud 10 L) gevuld met mengsel bestaande uit 2 delen zandleem en één deel 

potgrond. De totale plantdichtheid per pot was 36 planten per pot (=100%). Dit betekent dat de 

volgende combinaties (aantal planten soort A/aantal planten soort B) werden gevormd: 36/0, 27/9, 

18/18, 9/27, 0/36. Als uitgangsmateriaal voor deze plantencombinaties werd gebruik gemaakt van 

zaden, in het geval van Zea mays „LG32.15‟ (hierna weergegeven als Zea mays), en plantjes 

verkerend in het 2-blad stadium (BBCH 12), in het geval van de Echinochloa populaties. De 2-blad 

plantjes werden vooraf opgekweekt in trays en verspeend in de potten. De zaaidiepte voor de 



30 
 

maïszaden was 2 cm. Vervolgens werden de potten op eb-en-vloed tafels geplaatst in een plastic 

serre met open verticale wanden (windbreekgaas tot op 1 m hoogte) (Figuur 3.3). Watergift 

geschiedde naar behoefte. Deze potten werden één tot tweemaal bemest met 2 g/L Agrolution water 

soluble fertilizer (13+5+28) 316 Calcium Booster. Tabel 3.3 geeft voor iedere vervangingsreeks het 

zaai-, verspenings-, bemestings- en oogsttijdstip en de heersende klimatologische omstandigheden. 

Hierbij werden de BAYER-codes van E. crus-galli, E. muricata en Z. mays, respectievelijk ECHCG, 

ECHCM en ZEAMX, gebruikt bij het aangeven van de verschillende vervangingsreeksen. 

 

Na ongeveer een maand werden de potten geoogst en werden individuele planten bemeten. 

De metingen werden uitgevoerd op de planten die in Figuur 3.1 in groen of blauw staan weergegeven. 

Bij de Echinochloa-combinaties werden stoelenaantal en bladoppervlakte gemeten. Bij de combinaties 

met maïs ook nog de planthoogte. De bladoppervlakte werd bepaald met een LI-3000 portable area 

meter (LAMBDA instruments corporation) (Figuur 3.4). Onmiddellijk na deze metingen werd de 

bovengronds biomassa van alle planten gewogen tot op 0.1 g nauwkeurig. De planten in de rand en 

het centrum (in Figuur 3.1 binnen de rode kader) werden hierbij afzonderlijk gehouden. Hierna 

overnachtte de geoogste biomassa gedurende ca. 12 uur bij 75°C in de droogstoof waarna ze nog ca. 

4 uur bij 115°C gedroogd werd alvorens het drooggewicht te bepalen tot op 0.1 g nauwkeurig. 

 

     
 

0%/100% 75%/25% 50%/50% 25%/75% 100%/0%  

Figuur 3.1: Plantstramienen voor de verschillende combinaties in een vervangingsreeks (x, soort A; o, soort B). 

 

 

Figuur 3.2: Detail van proefopzet (bron: De Cauwer, 2010). 
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Tabel 3.3: Proefgegevens voor de verschillende vervangingsreeksen: nr. 1 (ECHCM Damme1 - ECHCG H6), nr. 2 

(ECHCM Damme1 - ECHCG H), nr. 3 (ZEAMX - ECHCM Damme1) en nr. 4 (ZEAMX - ECHCG H6). 

vervangingsreeks 
data 

bemesting: 
N-P-K 

gem. T 
dag/nacht 

gem. RV 
dag/nacht 

gem. 
lichtintensiteit 

Z
1
 V

2
 B

3
 O

4
 (mg/pot) (°C) (%) (lux) 

nr. 1 21.06 28.06 19.07 29.07 210-40-370 28.9 / 16.1 51.7 / 87.0 17918 

nr. 2 21.06 21.07 30.07 
09.08 

16.08 160-30-280       
130-20-230 

22.3 / 15.0 67.1 / 91.3 15817 

nr. 3 21.06 20.07 30.07 
09.08 

18.08 160-30-280       
130-20-230 

22.7 / 15.1 66.4 / 91.2 15983 

nr. 4 21.06 20.07 30.07 
09.08 

17.08 160-30-280       
130-20-230 

22.5 / 15.1 67.1 / 91.6 15632 

Z
1
: zaaien; V

2
: verspenen; B

3
: bemesten; O

4
: oogsten 

 

Figuur 3.3: Detail van vervangingsreeksen op eb- en 

vloedtafels in plastic serre (Bron: De Cauwer, 2010). 

Figuur 3.4: LI-3000 portable area meter (Bron: De 

Cauwer, 2010). 

 

3.2.1.3 Statistische verwerking 

Voor de verwerking van experiment 1 werd gebruikt gemaakt van de programma‟s Excel 

(versie 2010, Microsoft) en S-PLUS (versie 8.0, Insightful Corp, 2007). 

 

Verschillende indices naar Tuor & Froud-Williams (2002) werden bepaald. De relatieve 

opbrengst (RY) geeft de verhouding van het drooggewicht van een plant in een mengcultuur tot zijn 

drooggewicht in monocultuur: 

 

    
   

   
        

   

   
 

 

Met als parameters: 

 RYa en RYb: relatieve opbrengst van respectievelijk soort a en b 

 Yab, Yba, Yaa en Ybb: het gemiddeld drooggewicht per plant van soort a en soort b in 

respectievelijk mengcultuur (eerste twee parameters) en monocultuur (laatste twee 

parameters) 
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De relatieve totale opbrengst (RYT) geeft een indicatie in welke mate de groei van de twee 

soorten in de vervangingsreeks door dezelfde voedingselementen gelimiteerd wordt. Een RYT-waarde 

die niet significant verschilt van 1, wijst erop dat beide species beroep doen op dezelfde 

voedingsstoffen. Een RYT-waarde significant groter dan 1, wijst erop dat beide species door andere 

voedingselementen gelimiteerd worden in hun groei: 

 

            

 

De agressiviteitsindex (Aba) is een maat is voor het concurrentievermogen of de agressiviteit 

van soort b t.o.v. soort a. Als Aba niet verschilt van 0 dan hebben beide species een gelijke 

concurrentiekracht. Als Aba groter of kleiner is dan 0, dan is soort b respectievelijk 

concurrentiekrachtiger of concurrentiezwakker dan soort a: 

 

    
 

 
           

 

De relatieve verdringingscoëfficiënt (RCCab) is een indicator voor de relatieve agressiviteit van 

twee soorten. Als RCCab niet verschilt van 1 hebben beide species een gelijke concurrentiekracht. Als 

RCCab groter of kleiner is dan 1, dan is soort a respectievelijk soort b concurrentiekrachtiger: 

 

    

   

   

   

   

 

Met als parameters: 

 Wab, Wba: het gemiddeld plantgewicht in mengcultuur van resp. soort a en b 

 Waa, Wbb: het gemiddeld plantgewicht in monocultuur van resp. soort a en b 

 

De competitiviteitsindices van soort a en b (CIa en CIb) worden ook gebruikt als maat voor de 

competitiviteit. Een CIa (CIb)-waarde gelijk aan 1 wijst op een gelijke concurrentiekracht. Als CIa (CIb) 

groter of kleiner is dan 1, dan is soort a (b) respectievelijk soort b (a) concurrentiekrachtiger : 

 

     
   

   
        

   

   
 

 

De relatieve competitiviteitsvermogensindex (RCAI) is de som van de verschillende CI-

waarden voor een bepaalde soort in alle mengculturen. 

 

Voor het vergelijken van gemiddelden van onafhankelijke groepen werden met S-plus zowel 

parametrische- als niet-parametrische testen op het 5% significantieniveau gebruikt. Hiervoor werden 

eerst homoscedasticiteit en normaliteit nagegaan met respectievelijk de Modified Levene test en de 

Kolmogorov-Smirnov test of Composite Normality in combinatie met box-plot en QQ-plot van de 

residuelen. Wanneer de assumpties van normaliteit en homoscedasticiteit in alle groepen kon 
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weerhouden worden (p > 0.05) werd een onafhankelijke Two Sample t-test (bij twee gemiddelden) of 

een One-way ANOVA (bij meer dan twee gemiddelden) uitgevoerd. Wanneer de assumpties niet 

konden weerhouden worden, werd met de niet-parametrische Wilcoxon rank sum test (bij twee 

gemiddelde) of de Kruskal-Wallis rank sum test (bij meer dan twee gemiddelden) gewerkt. Om na te 

gaan waar de significante verschillen zich bevonden bij meer dan twee gemiddelden, werd de Tukey 

HSD test (in geval van homoscedasticiteit) of de Bonferroni test (geen homoscedasticiteit) gebruikt. 

 

De statistische significantie van de verschillende berekende indices werden met de One 

Sample t-test (bij normaliteit) of Wilcoxon signed rank test (bij niet-normaliteit) bepaald. 

 

3.2.2. Groeicurve E. muricata: experiment 2 

3.2.2.1. Doelstelling 

Het voorgaande experiment keek naar de aanwezigheid van verschillen in het 

concurrentievermogen tussen E. muricata en E. crus-galli. In dit luik wordt een stap verdergegaan en 

door het opstellen van groeicurves wordt onderzocht of verschillen in groeipotentieel en 

ontwikkelingssnelheid mogelijke achterliggende oorzaken van zulke concurrentieverschillen zijn. 

 

Onderzoeksvraag: 

1) Ligt een verschil in groeipotentieel en ontwikkelingssnelheid aan de basis van het competitief 

nadeel van E. muricata t.o.v. E. crus-galli? (D3) 

 

3.2.2.2. Proefopzet 

Om op de onderzoeksvraag te kunnen antwoorden werd in de zomer van 2010 een potproef 

in een gerandomiseerde blokkenproef met telkens drie herhalingen opgesteld. De onderzochte 

populaties zijn E. muricata [Damme1] en E. crus-galli [H en H6]. Op 4/8/2010 werden de populaties 

ingezaaid in vierkante plastic 1L potten gevuld met zandleemgrond (zie sectie 3.2.1. Gebruikt 

substraat). Na opkomst werd uitgedund tot 1 plant per pot. De plastic potten werden gedurende de 

hele proefperiode op eb-en-vloed tafels geplaatst en geïrrigeerd naar behoefte. 

 

Om de groeicurves te kunnen opstellen werden de verschillende populaties gedurende 6-7 

weken wekelijks ad random bemonsterd. De bemonstering startte op 18/08/2010 en werden beëindigd 

op 1/10/2010. Per bemonstering werden telkens 3 potten per populatie geanalyseerd. Afhankelijk van 

het tijdstip werden zowel bladoppervlakte en bladbiomassa als stoelen- en bladaantal bepaald. De 

bladoppervlakte werd bepaald met een LI-3000 portable area meter (LAMBDA instruments 

corporation). Onmiddellijk na deze bladoppervlaktemeting werd de bovengronds biomassa van alle 

planten gewogen tot op 0.0001 g nauwkeurig. Hierna overnachtte de geoogste biomassa gedurende 

ca. 12 uur bij 75°C in de droogstoof waarna ze nog ca. 4 uur bij 115°C gedroogd werd alvorens het 

drooggewicht te bepalen tot op 0.0001 g nauwkeurig. 



34 
 

 

Tabel 3.4 geeft de klimatologische omstandigheden weer gedurende de verschillende 

proefperiodes (dit is periode tussen zaai- en bemonsteringstijdstip). 

 

Tabel 3.4: : Klimatologische omstandigheden (dag- en nacht- T, dag- en nacht- RV en lichtintensiteit) gedurende de 

verschillende proefperiodes bij experiment 2. 

  proefperiode
1
 

gemiddelde T 
dag/nacht 

gemiddelde RV 
dag/nacht 

gemiddelde 
lichtintensiteit 

   (°C) (%) (lux) 

meting 1 04.08 - 18.08 20.1 / 14.9 68.6 / 92.4 17158 

meting 2 04.08 - 26.08 22.6 / 16.4 68.4 / 89.4 16815 

meting 3 04.08 - 03.09 20.6 / 14.4 70.4 / 91.0 15623 

meting 4 04.08 - 10.09 20.3 / 14.0 70.6 / 91.2 15172 

meting 5 04.08 - 17.09 19.8 / 13.9 70.9 / 91.4 15196 

meting 6 04.08 - 24.09 19.7 / 13.5 71.0 / 91.6 15059 

meting 7 04.08 - 01.10 19.0 / 13.1 72.7 / 92.4 14529 

1
 de proefperiode beslaat de periode vanaf zaai tot meting 

 

3.2.2.3. Statistische verwerking 

Voor de verwerking van experiment 2 werd gebruikt gemaakt van de programma‟s S-PLUS 

(versie 8.0, Insightful Corp, 2007) en R (versie 2.13.1, R Development Core Team, 2011). 

 

Het opstellen van de niet-lineaire regressie van de droge biomassa en de bladoppervlakte 

maakt gebruik van R. Het blok-effect op de gegevens werd via een variantieanalyse gecontroleerd en 

was steeds niet-significant. De gegevens van de drie blokken werden vervolgens voor analyse 

gepooled. Het model waaraan gefit werd, was het gompertz model zoals gebruikt in het commando 

SSgompertz (Ogasawara & IMS Lab Inc., 2011): 

 

                 

 

Met als parameters: 

 a: de bovengrens van de curve 

 b: een numerieke parameter gerelateerd aan de waarde van de functie bij x = 0 (de 

verschuiving in de tijd) 

 c: een numerieke parameter gerelateerd aan de schaal van de x-as (de groeiratio) 

 

Hierin is Yx de bovengrondse droge biomassa (g) of bladoppervlakte (cm
2
) per plant x dagen 

na zaai. 

 

Voor het vergelijken van gemiddelden m.b.v. S-PLUS werd op identieke wijze als bij 

experiment 1 te werk gegaan (zie sectie 3.3.1.3. Statistische verwerking). 
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3.2.3. Herbicidengevoeligheid E. muricata: experimenten 3 - 7 

3.2.3.1. Doelstellingen 

In de secties rond bestrijding [2.1.3. Belang voor onkruidbestrijding; 2.2.5. Belang voor 

onkruidbestrijding (bis)] werd reeds gewezen op de verschillende inter- en intraspecifieke 

gevoeligheden voor herbiciden in de groep van de onkruidgiersten en op de beperkte beschikbare 

informatie hieromtrent. In diezelfde secties kwam tevens het belang van een goed gekozen 

toepassingstijdstip (met betrekking tot het onkruidstadium) naar voor. In het licht van deze scriptie is 

het echter nog onduidelijk welke positie E. muricata voor deze invloeden inneemt t.o.v. E. crus-galli. 

 

Onderzoeksvragen: 

1) E. crus-galli, E. muricata, D. ischaemum, D. sanguinalis, P. capillare en S. verticillata kennen een 

verschillende interspecifieke gevoeligheid voor herbiciden gebruikt tegen onkruidgiersten in maïs? 

(D4) 

2) Wordt het verschil in herbicidengevoeligheid tussen E. muricata en E. crus-galli, gezien hun intra-

specifieke variatie, bepaald door de gebruikte populaties of kan op soortniveau een algemeen verschil 

aangetoond worden? (D5) 

3) Is E. muricata meer dan E. crus-galli gevoelig aan een goed gekozen toepassingstijdstip toegespitst 

op zijn ontwikkelingsstadium? (D6) 

 

3.2.3.2. Proefopzet 

De verschillende onderzoeksvragen werden geverifieerd door het in de zomer van 2010 

opstellen van dosis-respons potproeven in een gerandomiseerde blokkenproef met telkens drie 

herhalingen. 

 

Onderzoeksvraag (D4) werd beantwoord met de experimenten 3, 4 en 5. Experiment 3 was 

een oriënterende proef waarbij de gevoeligheid van zes onkruidgiersten (E. muricata [Damme1], E. 

crus-galli [Lokeren, H en H6], D. ischaemum, D. sanguinalis, P.capillare en S. verticillata) ten aanzien 

van de HPPD-remmer topramezon (ARIETTA
®
) en de ALS-remmer nicosulfuron (KELVIN

®
) werd 

onderzocht. In de experimenten 4 en 5 werd gefocust op E. muricata en E. crus-galli gebruikmakend 

van een breder herbicidenspectrum. In experiment 4 werd de gevoeligheid van E. muricata [Damme1] 

en E. crus-galli [Lokeren, H en H6] voor na-opkomst toepassing (POST) van vier HPPD-remmers 

[mesotrion (CALLISTO
®
), sulcotrion (MIKADO

®
), tembotrion (LAUDIS

®
) en topramezon (ARIETTA

®
)], 

één ALS-remmer [nicosulfuron (KELVIN
®
)] en één ACCase-remmer [cycloxydim (FOCUS PLUS

®
)] 

bepaald. De gebruikte triketonen worden in België uitsluitend POST toegepast, hoewel ze ook 

bodemactiviteit hebben (Bulcke et al., 1996; Cools, 1996; Maeghe, 2000; Schönhammer et al., 2006; 

Schulte & Köcher, 2009). Experiment 5 bepaalde daarom ook de gevoeligheid van E. muricata 

[Damme1] en E. crus-galli [H en H6] ten aanzien van voor-opkomst toepassing (PRE) van mesotrion, 
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sulcotrion en topramezon. Het gaf daarmee ook een idee van de bijdrage van de bodemactiviteit van 

deze triketonen in de werking van POST toegediende triketonen. 

 

Onderzoeksvraag (D5) werd beantwoord met experiment 6. Hierbij werden een aantal 

populaties van zowel E. muricata [Adegem, Damme1 en Damme2] als E. crus-galli [Beitem, Lokeren, 

Reninge, H en H6] met een POST toepassing van topramezon behandeld. 

 

Onderzoeksvraag (D6) werd beantwoord met experiment 7. De populaties E. muricata 

[Damme1] en E. crus-galli [H en H6] werden met een POST toepassing topramezon in verschillende 

bladstadia behandeld. 

 

De geteste populaties en de gebruikte herbiciden staan in resp. Tabel 3.5 en Tabel 3.6 per 

experiment weergegeven. 

 

Tabel 3.5: Overzicht van de in de dosis-respons proeven gebruikte testpopulaties. 

experiment populatie 

 E. crus-galli E. muricata andere 

3 Lokeren, H, H6 Damme1 D. ischaemum, D. sanguinalis, P. capillare, S. verticillata 

4 Lokeren, H, H6 Damme1  

5 H, H6 Damme1  

6 Beitem, 
Lokeren, 
Reninge, H, H6 

Adegem, 
Damme1, 
Damme2 

 

7 H, H6 Damme1  

 

De opstelling van de experimenten 3 - 7 waren gelijklopend. In elke proef werd voor elke 

gebruikte populatie de vooropgestelde herbiciden in zes tot zeven dosissen in 3 parallellen getest en 

vergeleken met een controle. Hiervoor werden plantjes opgekweekt in plastic potjes (9 cm diameter) 

gevuld met zandleemgrond (zie sectie 3.2.1. Gebruikt substraat). Bij de experimenten 3, 4, 6 en 7 

werd afhankelijk van de kiembaarheid (De Cauwer, 2010; niet gepubliceerde data) van de populaties 

20 tot 50 zaden per potje gezaaid. De Digitaria, Panicum en Setaria populaties kenden een 

oppervlakte zaai (geen zaadbedekking), maar de Echinochloa populaties werden met 2 mm 

zandleemgrond bedekt. Bij het ontwikkelen van twee echte bladeren (BBCH 12) werden de 

kiemplanten random uitgedund tot vijf per potje. In experiment 5 werden per potje 5 voorgekiemde 

zaden (BBCH 05) op 4 mm diepte gezaaid. Deze werden bekomen door de zaden op petrischalen met 

bevochtigd filterpapier (Rotilabo, 9 mm, type 112A) in een kiemkamer onder een 16u licht / 8u donker 

regime te plaatsen. 

 

Alle herbiciden werden met TeeJet XR11002 spleetdoppen (TeeJet Technologies Wheaton, 

USA) bij een druk van 180kPa en met een spuitvolume van 300 L ha
-1

 toegepast (Figuur 3.5). De 

bespuitingen vonden telkens in de voormiddag tussen 9u en 12u plaats. Bij experimenten 3, 4 en 6 

was het toepassingsstadium BBCH 13 - 14 (3 tot 4 echte bladeren). Bij experiment 5 vond de 

herbicidentoepassing onmiddellijk na zaai, BBCH 05, plaats. Bij experiment 7 werd de toepassing bij 
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drie verschillende stadia uitgevoerd: één echt blad (BBCH 11), drie echte bladeren (BBCH 13) en vier 

echte bladeren (BBCH 14). De potjes werden gedurende de hele proefperiode op de betonnen bodem 

in een plastiek serre met open wanden tot op 1 m hoogte geplaatst en met sprinklers (geplaatst in de 

nok van de serre) al naar behoefte met water voorzien. 

 

Tabel 3.6: Overzicht van de verschillende herbiciden en de toegepaste dosissen gebruikt in de verschillende dosis-

respons experimenten. 

herbicide dosis (g a.s. ha
-1

) experiment 

ACCase-inhibitor (A)
1
    

  cycloxydim 0 - 3.1 - 6.3 - 12.5 - 25 - 50 - 100 - 200 4 

(FOCUS PLUS, 100g a.s. L
-1

, EC, BASF 
Belgium) h  

   

ALS-inhibitor (B)
1
   

  nicosulfuron 0 - 2.5 - 5 - 10 - 20 - 40 - 80 - 160 3, 4 

(KELVIN, 40g a.s. L
-1

, SC, DuPont De 
Nemours) h  

   

HPPD-inhibitoren (F2)
1
   

  mesotrion 0 - 5 - 10 -20 - 40 - 80 - 160 - 320 4, 5 

(CALLISTO, 100g a.s. L
-1

, SC, Syngenta 
Crop Protection) h  

  sulcotrion 0 - 15 - 30 - 60 - 120 - 240 - 480 - 960 4, 5 

(MIKADO, 300g a.s. L
-1

, SC, Bayer 
CropScience) h  

  tembotrion
2
 0 - 5.5 - 11 - 22 - 44 - 88 - 176 - 352 4 

(LAUDIS, 44g a.s. L
-1

, OD, Bayer 
Cropscience) h  

  topramezon
3
 0 - 1.6 - 3.2 - 6.3 - 12.6 - 25.2 - 50.4 - 100.8 3, 4, 5, 6, 7 

(ARIETTA, 336g a.s. L
-1

, SC, BASF 
Belgium) h   
1
 HRAC-groep   

2
 tembotrion werd toegepast in combinatie met de safener isoxadifen-ethyl aanwezig in het handelsproduct 

LAUDIS (2:1 ratio) 
3
 om bladopname te verbeteren werd 1L ha

-1
 triglyceride olie toegevoegd aan de spuitoplossing (ACTIROB B, 

812g a.s. L
-1

, EC, Novance) 

 

Ongeveer veertien en achtentwintig dagen na behandeling werd de bovengrondse biomassa 

geoogst bij respectievelijk POST (experimenten 3, 4, 6 en 7) en PRE (experiment 5) behandeling. 

Samen met de proefperiode staan de klimatologische omstandigheden in Tabel 3.7 weergegeven 

a.d.h.v. de gemiddelde dag- en nachttemperatuur, de gemiddelde dag en nacht relatieve vochtigheid 

en de gemiddelde lichtintensiteit. Dit zowel vòòr, tijdens als nà behandeling. 

 

3.2.3.7. Statistische verwerking 

De statistische verwerking van de verschillende dosis-respons proeven gebeurde met het 

programma R (versie 2.13.1, R Development Core Team, 2011). Het opstellen van de niet-lineaire 

regressie van de gegevens is gebaseerd op Knezevic et al. (2007) en maakt gebruik van het R-

software extensie package voor dosis-responscurves drc (Ritz & Streibig, 2005). Het blok-effect op de 
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bovengrondse verse biomassa werd via een variantieanalyse gecontroleerd en was steeds niet-

significant. De gegevens van de drie blokken werden vervolgens voor analyse gepooled. 

 

Voor experimenten 3, 4, 5 en 6 werden alle gebruikte populaties samen per gebruikt herbicide 

gefit. Bij experiment 7 echter werden per populatie simultaan de dosis-responscurves voor de drie 

toepassingsstadia gefit. In de analyse werd steeds getest op het 5% significantieniveau. Het initieel 

niet-lineair regressiemodel was steeds het log-logistic model met vier parameters (Streibig et al., 

1993): 

    
   

                     
 

Met als parameters: 

 e: de ED50- waarde (de herbicidendosis nodig voor 50% biomassareductie) 

 b: de relatieve helling van de curve bij het punt e 

 c: de ondergrens van de curve 

 d: de bovengrens van de curve 

 

Hierin is Y de bovengrondse biomassa (g) per pot bij de toegepaste herbicidendosis x. Met 

behulp van een likelihood-ratio-test werd nagegaan of het initieel model tot een drie parameter log-

logistic model kon gereduceerd worden. In dit laatste geval wordt de parameter c gelijkgesteld aan 0. 

Indien de dataset na het uitvoeren van een Levene-test niet homoscedastisch bleek, werd een Box-

Cox transformatie op het gebruikte model uitgevoerd (Streibig et al., 1993). Indien het log-logistic 

model niet voldeed werd het vier parameter Weibull model met dezelfde parameters als het log-

logistic model getest (Streibig et al., 1993): 

 

                                   
 

Volgens een gelijklopend procédé werd nagegaan of het model tot een drie parameter Weibull 

model, met c gelijk aan 0 (Streibig et al., 1993), kon gereduceerd worden en of een Box-Cox 

transformatie noodzakelijk was om homoscedasticiteit te garanderen. 

 

Voor het vergelijken van de verschillende dosis-responscurves werden effect dosage ED50 en 

ED90 en selectivity indices SI(50,50) en SI(90,90) bepaald. De ED50 en ED90 zijn de dosissen vereist 

om de biomassa met respectievelijk 50% en 90% te reduceren. De selectivity index SI(50,50) 

enerzijds en SI(90,90) anderzijds is de ratio tussen de ED50 dosissen respectievelijk ED90 dosissen 

van twee verschillende dosis-responscurves die men wenst te vergelijken. Zowel ED- als SI-waarden 

werden afgeleid uit het regressiemodel door toepassing van de delta methode (Van der Vaart, 1998). 

 

De analyse is gebaseerd op de actuele biomassa (bovengrondse verse biomassa per pot), 

maar zoals aanbevolen door Knezevic et al. (2007) is voor de grafische voorstelling de relatieve 

biomassa gebruikt (bovengrondse verse biomassa per pot als percentage van de gemiddelde 

controle). 
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Tabel 3.7: Overzicht van de verschillende proefperiodes en hun klimatologische parameters (dag- en nacht- T, dag- en nacht-RV en lichtintensiteit) vòòr, tijdens en nà bespuiting bij de 

verschillende dosis-responsexperimenten. 

 proefperiode vòòr bespuiting  tijdens bespuiting  nà bespuiting 

  
gem. T 

dag/nacht 
gem. RV 
dag/nacht 

gem. 
lichtintensiteit 

 

datum 
BBCH-
stadium 

gem. 
T 

gem. 
RV 

gem. 
lichtintensiteit 

 
gem. T 

dag/nacht 
gem. RV 
dag/nacht 

gem. 
lichtintensiteit 

  (°C) (%) (lux)      (°C) (%) (lux)  (°C) (%) (lux) 

exp. 3 03.08 - 02.09 20.5 / 14.6 72.1 / 91.9 15691  20.08 13-14 27.0 52.4 26845  20.6 / 14.6 71.3 / 91.8 15595 

exp. 4 30.06 - 28.07 31.4 / 17.1 47.4 / 84.6 19891  14.07 13-14 34.7 38.7 25784  26.4 / 15.2 56.6 / 89.3 15870 

exp. 5 31.08 - 30.09 - / - - / - -  31.08 05 18.6 74.5 23159  18.2 / 12.4 73.1 / 92.9 13900 

exp. 6 19.07 - 16.08 25.3 / 15.7 60.6 / 90.1 15852  02.08 13-14 20.7 74.4 22801  20.7 / 14.5 72.2 / 92.6 15749 

exp. 7 03.08 - 07.09 21.3 / 15.2 71.1 / 91.7 16047  23.08 14 21.4 84.0 15268  19.3 / 13.0 69.8 / 91.2 15171 

 07.08 - 07.09 21.4 / 15.5 72.1 / 92.0 15729  23.08 13 21.4 84.0 15268  19.3 / 13.0 69.8 / 91.2 15171 

 13.08 - 07.09 21.4 / 15.8 72.4 / 91.5 15066  23.08 11 21.4 84.0 15268  19.3 / 13.0 69.8 / 91.2 15171 

 

 

Figuur 3.5: Detail van bespuiting (Bron: De Cauwer, 2010). 
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4. RESULTATEN EN DISCUSSIE 

4.1. Resultaten 

4.1.1. Concurrentievermogen E. muricata: experiment 1 

Heeft E. muricata een competitief nadeel t.o.v. E. crus-galli? (D1) 

 

Figuur 4.1 en 4.2 tonen vervangingsreeks 1 en 2 met respectievelijk E. muricata [Damme1] - 

E. crus-galli [H6] en E. muricata [Damme1] - E. crus-galli [H]. In Tabel 4.1 en 4.2 zijn het gemiddeld 

aantal stoelen, de gemiddelde droge biomassa en de gemiddelde bladoppervlakte per plant 

weergegeven voor de verschillende reeksen. In beide vervangingsreeksen is E. crus-galli significant 

competitiever dan E. muricata in termen van biomassa en bladoppervlakte. In reeks 1 beperken de 

significante verschillen zich tot E. crus-galli: bij een aandeel van 25% is de bladoppervlakte significant 

groter dan in monocultuur en bij een aandeel van 25% en 50% geldt dit ook voor de droge biomassa. 

In reeks 2 treden zowel bij E. crus-galli [H] als bij E. muricata significante verschillen op. Bij E. crus-

galli [H] stijgt de biomassa en bladoppervlakte per plant met afnemend aandeel in mengcultuur t.o.v. 

monocultuur. Bij E. muricata daarentegen, is een significant lagere biomassa, bladoppervlakte en 

stoelenaantal waar te nemen in de mengculturen t.o.v. de monoculuur. 

 

 

Figuur 4.1: Waargenomen (verwachte) relatieve opbrengst RY (vRY) en relatieve totale opbrengst RYT (vRYT) van de 

soortencombinatie E. muricata [Damme1] - E. crus-galli [H6] (vervangingsreeks 1) met bijhorende SE-waarden. De 

gebruikte plantencombinaties (procentuele plantenaandelen staan vermeld in subscript) zijn: (1) ECHCG H6100 – 

ECHCM0, (2) ECHCG H675 - ECHCM25, (3) ECHCG H650 - ECHCM50, (4) ECHCG H625 - ECHCM75 en (5) ECHCG0 - ECHCM100. 
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Figuur 4.2: Waargenomen (verwachte) relatieve opbrengst RY (vRY) en relatieve totale opbrengst RYT (vRYT) van de 

soortencombinatie E. muricata [Damme1] - E. crus-galli [H] (vervangingsreeks 2) met bijhorende SE-waarden. De 

gebruikte plantencombinaties (procentuele plantenaandelen staan vermeld in subscript) zijn: (1) ECHCG H100 – 

ECHCM0, (2) ECHCG H75 - ECHCM25, (3) ECHCG H50 - ECHCM50, (4) ECHCG H25 - ECHCM75 en (5) ECHCG0 - ECHCM100. 

 

De verschillende berekende indices van de twee vervangingsreeksen staan in Tabel 4.3. De 

RYT-waarden in reeks 2 zijn niet significant verschillende van 1 en wijzen erop dat E. muricata 

[Damme1] en E. crus-galli [H] door dezelfde voedingselementen gelimiteerd worden in hun groei. De 

RYT-waarden in reeks 1 zijn echter vooral significant groter dan 1. E. muricata [Damme1] en E. crus-

galli [H] lijken een eerder complementair vraag naar voedingselementen te hebben. De verschillende 

competitiviteitsindices beamen de sterkere competitiviteit van E. crus-galli. Behoudens de combinaties 

75%/25% is Amc significant kleiner dan 0, wat wijst op een grotere agressiviteit van E. crus-galli. De 

convexe curve van E. crus-galli en de concave curve van E. muricata in Figuur 4.2 bevestigen dit. 

Convexe curves stellen immers een grotere agressiviteit voor en concave een kleinere. RCCmc is 

significant kleiner dan 1 wat duidt op een lagere competitiviteit voor E. muricata en in tegenstelling tot 

CIm was CIc steeds significant groter dan 1. Tot slot is RCAI van E. crus-galli voor vervangingsreeks 1 

en 2 respectievelijk 1.32 en 3.14 maal groter dan van E. muricata. 

 

Tabel 4.3: Indices (±SE) bij de interactie E. muricata [Damme1] - E. crus-galli [H en H6]. Relatieve totale opbrengst 

(RYT), agressiviteitsindex van E. muricata vs. E. crus-galli (Amc), relatieve verdringingscoëfficiënt van E. muricata vs. E. 

crus-galli (RCCmc), competitiviteitsindex van E. crus-galli (CIc) en E. muricata (CIm) en de bijhorende relatieve 

competitiviteitsvermogensindex (RCAI). 

mengcultuur RYT±SE Amc±SE RCCmc±SE CIc±SE CIm±SE 

reeks 1:      
ECHCG H675-ECHCM25 1.11±0.029* -0.21±0.012*** 0.83±0.033** 1.16±0.016** 0.97±0.032NS 

ECHCG H650-ECHCM50 1.23±0.061NS -0.10±0.003* 0.72±0.020* 1.38±0.054* 1.07±0.077NS 

ECHCG H625-ECHCM75 1.16±0.012** -0.32±0.008*** 0.70±0.027* 1.51±0.051** 1.05±0.032NS 

RCAI    4.03±0.063 3.06±0.052 

reeks 2:      
ECHCG H75-ECHCM25 1.21±0.042NS -0.08±0.024NS 0.26±0.077*** 1.43±0.046** 0.55±0.114NS 

ECHCG H50-ECHCM50 1.11±0.111NS -0.27±0.024** 0.38±0.065** 1.75±0.088** 0.68±0.147NS 

ECHCG H25-ECHCM75 1.13±0.065NS -0.49±0.002** 0.26±0.023NS 2.55±0.130* 0.65±0.042NS 
RCAI    5.90±0.245 1.88±0.093 

NS, niet significant p>0.05; * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001 
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Heeft E. muricata een groter opbrengstreducerend vermogen in maïs dan E. crus-galli? (D2) 

 

Figuren 4.3 en 4.4 geven vervangingsreeksen 3 en 4 met respectievelijk Z. mays - E. muricata 

[Damme1] en Z. mays - E. crus-galli [H6]. Het gemiddeld aantal stoelen, de gemiddelde droge 

biomassa, bladoppervlakte en hoogte per plant worden weergegeven in Tabel 4.4 en 4.5. De tabellen 

en figuren illustreren dat enkel E. muricata een significant lagere biomassa produceert in mengcultuur. 

Bij Z. mays en E. crus-galli zijn de verschillen niet significant. In reeks 3 wijzigt de bladoppervlakte 

vrijwel enkel significant tussen ECHCM50-ZEAMX50 en ECHCM25-ZEAMX75. De bladoppervlakte in 

reeks 4 blijft ongewijzigd voor E. crus-galli, maar hoewel niet significant lijkt de bladoppervlakte voor 

maïs af te nemen als zijn aandeel 25 % bedraagt. Algemeen heeft E. muricata dus een lagere 

competitiviteit t.ov. Z. mays dan E. crus-galli [H6]. 

 

 

Figuur 4.3: Waargenomen (verwachte) relatieve opbrengst RY (vRY) en relatieve totale opbrengst RYT (vRYT) van de 

soortencombinatie Z. mays - E. muricata [Damme1] (vervangingsreeks 3) met bijhorende SE-waarden. De gebruikte 

plantencombinaties (procentuele plantenaandelen staan vermeld in subscript) zijn: (1) ZEAMX100 – ECHCM0, (2) 

ZEAMX75 – ECHCM25, (3) ZEAMX50 – ECHCM50, (4) ZEAMX25 – ECHCM75 en (5) ZEAMX0 - ECHCM100. 
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Figuur 4.4: Waargenomen (verwachte) relatieve opbrengst RY (vRY) en relatieve totale opbrengst RYT (vRYT) van de 

soortencombinatie Z. mays - E. crus-galli [H6] (vervangingsreeks 4) met bijhorende SE-waarden. De gebruikte 

plantencombinaties (procentuele plantenaandelen staan vermeld in subscript) zijn: (1) ZEAMX100 – ECHCG H60, (2) 

ZEAMX75 – ECHCG H625, (3) ZEAMX50 – ECHCG H650, (4) ZEAMX25 – ECHCG H675 en (5) ZEAMX0 - ECHCG H6100. 

 

De verschillende berekende indices voor deze twee vervangingsreeksen staan in Tabel 4.6. 

De RYT-waarden zijn telkens niet significant verschillend van 1 en wijzen er dus op dat Z. mays en 

beide Echinochloa spp. door dezelfde voedingselementen gelimiteerd worden in hun groei. RCCmmaïs 

is vrijwel steeds significant verschillend van 1, maar RCCcmaïs enkel wanneer het aandeel Z. mays 

75% bedraagt. Z. mays lijkt dus competitiever te zijn dan E. muricata, maar niet ten opzichte van E. 

crus-galli. De verschillende A-waarden zijn niet eenduidig, maar de vorm van de figuren geven 

eenzelfde indicatie. Ook de verschillende CI-waarden lijken dit te beamen. Tot slot is RCAI van Z. 

mays respectievelijk 1.62 en 1.31 maal groter dan van E. muricata en E. crus-galli. 

 

Tabel 4.6: Indices (±SE) bij de interactie E. muricata [Damme1] – Z. mays en E. crus-galli [H6] – Z. mays. Relatieve 

totale opbrengst (RYT), agressiviteitsindex van E. muricata of E. crus-galli vs. Z. mays (respectievelijk Ammaïs en Acmaïs), 

relatieve verdringingscoëfficiënt van E. muricata of E. crus-galli vs. Z. mays (respectievelijk RCCmmaïs en RCCcmaïs), 

competitiviteitsindex van Z. mays (CImaïs), E. muricata (CIm) en E. crus-galli (CIc) en de bijhorende relatieve 

competitiviteitsvermogensindices (RCAI). 

mengcultuur RYT±SE Ammaïs±SE RCCmmaïs±SE CImaïs±SE CIm±SE 

reeks 3:      

ZEAMX75-ECHCM25 1.00±0.046NS -0.12±0.037NS 0.79±0.078* 1.05±0.090* 0.86±0.010NS 

ZEAMX50-ECHCM50 0.96±0.030NS -0.12±0.003* 0.59±0.004** 1.23±0.027** 0.69±0.025NS 

ZEAMX25-ECHCM75 0.97±0.094NS -0.31±0.044NS 0.57±0.084NS 1.53±0.153NS 0.79±0.058NS 

RCAI    3.80±0.089 2.35±0 

mengcultuur RYT±SE Acmaïs±SE RCCcmaïs±SE CImaïs±SE CIc±SE 

reeks 4:      

ZEAMX75-ECHCG H625 1.01±0.038NS -0.17±0.029** 0.89±0.198* 1.02±0.050* 0.95±0.134NS 

ZEAMX50-ECHCG H650 0.98±0.018NS -0.08±0.037NS 0.74±0.128NS 1.14±0.069NS 0.82±0.082NS 

ZEAMX25-ECHCG H675 0.97±0.025NS -0.27±0.038* 0.71±0.078NS 1.26±0.093NS 0.87±0.056NS 

RCAI    3.46±0.130 2.64±0.042 

NS, niet significant p>0.05; * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001 
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Tabel 4.1: Plantkarakteristieken van vervangingsreeks 1: E. muricata [Damme1] – E. crus-galli [H6]. 

plant- 
combinatie 

gem. aantal stoelen/plant
1
  gem. bladoppervlakte/plant

1
 (cm

2
)   gem. droge biomassa/plant

1
 (g) 

E. muricata Damme1 E. crus-galli H6   E. muricata Damme1 E. crus-galli H6   E. muricata Damme1 E. crus-galli H6 

ECHCM100-ECHCG H60 3.4±0.18a -  358.6±6.07a -  2.2±0.10a - 

ECHCM75-ECHCG H625 3.2±0.14a 3.2±0.19a  351.7±27.20a 327.7±10.19a  2.3±0.07a 3.8±0.13a 

ECHCM50-ECHCG H650 3.3±0.28a 3.5±0.33a  408.7±53.80a 253.8±1.82b  2.3±0.17a 3.5±0.14a 

ECHCM25-ECHCG H675 3.6±0.35a 3.3±0.17a  373.5±14.48a 231.3±19.83b  2.1±0.07a 2.9±0.04b 

ECHCM0-ECHCG H6100 - 3.3±0.18a  - 239.0±3.45b  - 2.5±0.10b 
1
 Waarden gevolgd door een verschillende letter zijn significant verschillend volgens Tukey HSD of Bonferroni test op het 5% significantieniveau. Enkel 

vergelijking binnen de soort. 

 

Tabel 4.2: Plantkarakteristieken van vervangingsreeks 2: E. muricata [Damme1] – E. crus-galli [H]. 

plant- 
combinatie 

gem. aantal stoelen/plant
1
   gem. bladoppervlakte/plant

1
 (cm

2
)   gem. droge biomassa/plant

1
 (g) 

E. muricata Damme1 E. crus-galli H   E. muricata Damme1 E. crus-galli H   E. muricata Damme1 E. crus-galli H 

ECHCM100-ECHCG H0 3.4±0.13a -  506.3±13.92a -  2.9±0.11a - 

ECHCM75-ECHCG H25 2.9±0.18ab 4.7±0.36a  243.6±23.04b 898.0±66.56a  1.9±0.12ab 7.8±0.40a 

ECHCM50-ECHCG H50 2.9±0.09ab 4.3±0.19a  245.1±11.52b 588.5±33.34b  2.0±0.42ab 5.3±0.27b 

ECHCM25-ECHCG H75 2.3±0.22b 3.5±0.18a  248.3±57.67b 428.0±38.89b  1.6±0.33b 4.3±0.14bc 

ECHCM0-ECHCG H100 - 2.9±0.31a  - 427.3±104.98b  - 3.0±0.01c 
1
 Waarden gevolgd door een verschillende letter zijn significant verschillend volgens Tukey HSD of Bonferroni test op het 5% significantieniveau. Enkel 

vergelijking binnen de soort. 

 

Tabel 4.4: Plantkarakteristieken van vervangingsreeks 3: Z. mays – E. muricata [Damme1]. 

plant- 
combinatie 

gem. aantal stoelen/plant
1
   gem. bladoppervlakte/plant

1
 (cm

2
)   gem. droge biomassa/plant

1
 (g)   gem. hoogte/plant

1
 (cm) 

E. muricata Damme1 Z. mays   E. muricata Damme1 Z. mays   E. muricata Damme1 Z. mays   E. muricata Damme1 Z. mays 

ECHCM100-ZEAMX0 2.9±0.21a -  435.6±25.58ab -  2.8±0.06a -  77.0±2.38a - 

ECHCM75-ZEAMX25 3.0±0.20a -  440.9±44.86ab 867.5±69.62ab  2.2±0.16b 6.0±0.60a  75.1±2.51a 79.2±2.65a 

ECHCM50-ZEAMX50 2.6±0.27a -  319.6±59.35a 1035.1±55.36a  1.9±0.07b 4.8±0.11a  65.4±4.21a 86.0±2.44a 

ECHCM25-ZEAMX75 3.5±0.18a -  570.6±58.68b 752.3±12.66b  2.4±0.03ab 4.1±0.35a  71.6±3.05a 77.6±2.66a 

ECHCM0-ZEAMX100 - -  - 693.5±18.02b   - 3.9±0.07a   - 80.6±2.90a 
1
 Waarden gevolgd door een verschillende letter zijn significant verschillend volgens Tukey HSD of Bonferroni test op het 5% significantieniveau. Enkel vergelijking binnen de 

soort. 
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Tabel 4.5: Plantkarakteristieken van vervangingsreeks 4: Z. mays – E. crus-galli [H6]. 

plant- 
combinatie 

gem. aantal stoelen/plant
1
   gem. bladoppervlakte/plant

1
 (cm

2
)   gem. droge biomassa/plant

1
 (g)   gem. hoogte/plant

1
 (cm) 

E. crus-galli H6 Z. mays   E. crus-galli H6 Z. mays   E. crus-galli H6 Z. mays   E. crus-galli H6 Z. mays 

ECHCG H6100-ZEAMX0 3.2±0.21a -  363.3±33.20a -  3.6±0.07a -  97.1±2.37a - 

ECHCG H675-ZEAMX25 3.3±0.18a -  382.9±34.26a 574.8±29.34a  3.1±0.20a 4.5±0.33a  107.8±3.34a 75.6±4.93a 

ECHCG H650-ZEAMX50 3.0±0.22a -  365.6±21.39a 725.9±35.20a  2.9±0.29a 4.1±0.25a  100.0±5.02a 75.8±2.25a 

ECHCG H625-ZEAMX75 2.8±0.21a -  366.3±29.69a 703.8±18.10a  3.4±0.48a 3.7±0.18a  104.33±2.76a 79.3±2.40a 

ECHCG H60-ZEAMX100 - -  - 711.9±56.83a  - 3.6±0.19a  - 85.1±3.25a 
1
 Waarden gevolgd door een verschillende letter zijn significant verschillend volgens Tukey HSD of Bonferroni test op het 5% significantieniveau. Enkel vergelijking binnen 

de soort. 

 

 

Figuur 4.5: Vervangingsreeks 1 met van links naar rechts ECHCM0 - ECHCG H6100, 

ECHCM25 - ECHCG H675, ECHCM50 - ECHCG H650, ECHCM75 - ECHCG H625 en ECHCM100 

– ECHCG H60 (Bron: De Cauwer, 2010). 

 

Figuur 4.6: Vervangingsreeks 3 met van links naar rechts ECHCM100 – ZEAMX0, 

ECHCM75 – ZEAMX25, ECHCM50 – ZEAMX50, ECHCM25 – ZEAMX75 en ECHCM0 - ZEAMX100 

(Bron: De Cauwer, 2010). 
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4.1.2. Groeicurve E. muricata: experiment 2 

Ligt een verschil in groeipotentieel en ontwikkelingssnelheid aan de basis van het competitief 

nadeel van E. muricata t.o.v. E. crus-galli? (D3) 

 

De gefitte gompertz curves voor de droge biomassa en bladoppervlakte van E. muricata 

[Damme1] en E. crus-galli [H en H6] staan in Figuur 4.7. Tabel 4.7 geeft de bijhorende 

parameterwaarden. Het gemiddeld aantal stoelen en bladeren per plant en de gemiddelde droge 

biomassa en bladoppervlakte per plant voor de verschillende populaties worden weergegeven in 

Tabel 4.8, 4.9, 4.10 en 4.11. Bij de eerste vijf bemonsteringstijdstippen zijn er geen significante 

verschillen tussen E. muricata en E. crus-galli. De significant hogere bladoppervlakte van E. muricata 

bij het laatste bemonsteringstijdstip duidt op een potentieel hogere biomassa dan E. crus-galli. Dit 

laatste wordt bevestigd in Tabel 4.7 met een potentiële opbrengst voor E. muricata en E. crus-galli [H6 

en H] van respectievelijk 9.6 g, 3.4 g en 7.5 g. E. muricata bereikt echter i.v.m E. crus-galli minder snel 

zijn potentiële opbrengst door een lager groeiratio (hoogste c-waarde) (Tabel 4.7). Dit wordt bevestigd 

in Figuur 4.7, waar E. muricata initieel de laagste curve is. Dit bleek ook uit de tragere fenologische 

ontwikkeling: bij de laatste bemonstering was bij E. muricata en E. crus-galli [H] de pluim reeds 

zichtbaar, maar stond enkel E. crus-galli [H6] in bloei. De lagere groeisnelheid kan het competitief 

nadeel van E. muricata t.o.v. E. crus-galli, zoals aangetoond in experiment 1, verklaren. 

A B  

Figuur 4.7: Gompertz curves voor de droge biomassa (A) en bladoppervlakte (B) per plant van E. muricata [Damme1] 

en E. crus-galli [H en H6]. 
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Tabel 4.7: Modelparameters van de gefitte gompertzcurves. 

 
species populatie 

modelparameters
1
 

 a b c 

biomassa 

E. muricata Damme1 9.58739 NS 16.17015 NS 0.95370 *** 

E. crus-galli H6 3.39736 *** 47.83115 NS 0.91048 *** 

 H 7.52094 NS 17.39199 NS 0.94615 *** 

bladoppervlakte 

E. muricata Damme1 392.1544 * 17.2495 NS 0.9337 *** 

E. crus-galli H6 139.10846 *** 45.10548 NS 0.87574 *** 

 H 250.16210 *** 34.41119 NS 0.89905 *** 
1
 significantieniveau: NS = niet significant; * = p<0.05; ** = p<0.01; *** p<0.001 

 

 

Tabel 4.8: Gemiddeld aantal stoelen per plant met bijhorende SE van E. crus-galli [H en H6] en E. muricata [Damme1] 

voor de verschillende bemonsteringstijdstippen. 

dagen na zaai 
aantal stoelen/plant

1
 

E. crus-galli H E. crus-galli H6 E. muricata Damme1 

14 - - - 

22 - - - 

30 1.7±0.33a 2.3±0.33a 1±0.58a 

37 5.3±0.88a 6±0.58a 5.7±1.20a 

44 7.3±1.20a 6±0.58a 5.7±0.67a 

51 8.3±0.33a 7.3±0.33a 8.3±0.33a 

58 8.3±1.20a 7±0b - 
1
 Waarden gevolgd door een verschillende letter zijn significant verschillend 

volgens Tukey HSD of Bonferroni test op het 5% significantieniveau. Enkel 
vergelijking binnen de bemonsteringstijdstippen. 

 

 

Tabel 4.9: Gemiddeld aantal bladeren per plant met bijhorende SE van E. crus-galli [H en H6] en E. muricata [Damme1] 

voor de verschillende bemonsteringstijdstippen. 

dagen na zaai 
aantal bladeren/plant

1
 

E. crus-galli H E. crus-galli H6 E. muricata Damme1 

14 - - - 

22 - - - 

30 5±0a 5.7±0.33a 5±0a 

37 7±0a 7±0a 7±0a 

44 - - - 

51 8.3±0.33a 7.3±0.33a 8.3±0.33a 

58 7.7±0.33a 6±0b - 
1
 Waarden gevolgd door een verschillende letter zijn significant verschillend 

volgens Tukey HSD of Bonferroni test op het 5% significantieniveau. Enkel 
vergelijking binnen de bemonsteringstijdstippen. 
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Tabel 4.10: Gemiddelde bovengrondse droge biomassa per plant met bijhorende SE van E. crus-galli [H en H6] en E. 

muricata [Damme1] voor de verschillende bemonsteringstijdstippen. 

dagen na zaai 
bovengrondse droge biomassa/plant

1
 (mg) 

E. crus-galli H E. crus-galli H6 E. muricata Damme1 

14 4.1±0.58a 5.1±0.40a 3.3±0.91a 

22 65.4±4.62a 55.3±1.56a 42.9±8.22a 

30 218.8±31.03a 294.5±27.38a 176.1±33.30a 

37 733.3±120.19a 666.7±66.67a 600.0±100.00a 

44 1850.6±414.83a 1594.8±50.87a 1279.0±211.80a 

51 2488.3±516.12a 2325.3±182.95a 2270.7±210.60a 

58 3788.9±572.89a 2725.8±343.25a - 
1
 Waarden gevolgd door een verschillende letter zijn significant verschillend 

volgens Tukey HSD of Bonferroni test op het 5% significantieniveau. Enkel 

vergelijking binnen de bemonsteringstijdstippen. 
 

Tabel 4.11: Gemiddelde bladoppervlakte per plant met bijhorende SE van E. crus-galli [H en H6] en E. muricata 

[Damme1] voor de verschillende bemonsteringstijdstippen. 

dagen na zaai 
bladoppervlakte

1
 (cm

2
/plant) 

E. crus-galli H E. crus-galli H6 E. muricata Damme1 

14 0.8±0.13a 1.0±0.28a 0.8±0.34a 

22 21.3±2.23a 18.6±0.45a 15.5±3.01a 

30 49.1±8.11a 52.6±1.62a 34.1±5.16a 

37 135.2±29.93a 104.2±13.80a 109.4±5.58a 

44 188.6±32.04a 121.8±3.25a 164.0±23.99a 

51 200.1±17.61ab 140.4±7.30a 234.1±25.10b 

58 240.0±33.37a 127.8±10.97b - 
1
 Waarden gevolgd door een verschillende letter zijn significant verschillend 

volgens Tukey HSD of Bonferroni test op het 5% significantieniveau. Enkel 
vergelijking binnen de bemonsteringstijdstippen. 

 

4.1.3. Herbicidengevoeligheid E. muricata: experiment 3 - 7 

E. crus-galli, E. muricata, D. ischaemum, D. sanguinalis, P. capillare en S. viridis kennen een 

verschillende interspecifieke gevoeligheid voor herbiciden gebruikt tegen onkruidgiersten in 

maïs? (D4) 

 

Experiment 3 

De gefitte dosis-respons curves van zes onkruidgiersten (E. muricata [Damme1], E. crus-galli 

[Lokeren, H en H6], D. ischaemum, D. sanguinalis, P.capillare en S. verticillata) ten aanzien van de 

ALS-remmer nicosulfuron en de HPPD-remmer topramezon worden weergegeven in Figuur 4.8. Voor 

de dosis-respons curves van nicosulfuron en topramezon ontbreekt respectievelijk P.capillare en E. 

muricata [Damme1] omdat in beide gevallen geen significant model kon gefit worden. In Tabel 4.12 

staan de bijhorende ED50- en ED90-waarden. De curves en ED-waarden tonen een significant 

verschillende gevoeligheid van de zes onkruidgiersten t.a.v. nicosulfuron en topramezon en getuigen 

van grote interspecifieke verschillen binnen de groep van de onkruidgiersten. De ED90-waarden 

verschillen tot een factor zes tussen de geteste species voor nicosulfuron en factor zeven voor 

topramezon. Ook binnen E. crus-galli varieert de gevoeligheid aanzienlijk. 
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A B  
Figuur 4.8: Dosis-respons curves van E. muricata [Damme1], E. crus-galli [H, H6 en Lokeren], D. ischaemum, D. 

sanguinalis, P.capillare en S. verticillata voor de ALS-remmer nicosulfuron (A) en de HPPD-remmer topramezon (B) bij 

POST-toepassing (BBCH 13-14). 

 
Tabel 4.12: ED50- en ED90-waarden met SE van E. muricata [Damme1], E. crus-galli [H, H6 en Lokeren], D. ischaemum, 

D. sanguinalis, P.capillare en S. verticillata voor de ALS-remmer nicosulfuron (A) en de HPPD-remmer topramezon (B) 

bij POST-toepassing (BBCH 13-14). 

species populatie  nicosulfuron   topramezon
1
 

      ED50 ED90   ED50 ED90 

D. ischaemum     9.0±4.39 30.4±17.16 1.4±NA 1.8±NA 

D. sanguinalis   9.3±1.41 10.3±0.66  0.9±0.80 2.5±1.78 

E. crus-galli H  11.0±0.47 17.8±1.01  2.5±0.34 11.1±3.74 

 H6  7.1±0.45 10.3±0.76  0.7±1.28 1.9±0.92 

 Lokeren  10.2±0.53 11.0±3.11  4.4±0.94 14.7±5.67 

E. muricata Damme1  11.6±0.39 17.9±10.6  - - 

P. capillare   - -  1.3±1.56 11.9±36.09 

S. verticillata   1.6±0.70 5.2±1.45  2.0±0.29 3.0±0.92 
1
 NA (Not Applicable): De waarde kon niet bepaald worden. 

 
Experiment 4 

De gefitte dosis-respons curves van E. muricata [Damme1] en E. crus-galli [Lokeren, H en H6] 

voor na-opkomst toepassing van de ACCase-remmer cycloxydim, de ALS-remmer nicosulfuron en de 

HPPD-remmers mesotrion, sulcotrion, tembotrion en topramezon worden weergegeven in Figuur 4.9. 

Tabel 4.13 geeft de bijhorende ED50- en ED90-waarden. De verschillende curves en ED-waarden 

tonen significante verschillen tussen E. muricata en E. crus-galli voor de verschillende herbiciden. 

Opvallende is echter het erg grote verschil in gevoeligheid tussen E. muricata en E. crus-galli ten 

aanzien van de HPPD-remmers sulcotrion en topramezon (zie ook Figuur 4.10). De ED90 van E. crus-

galli is voor sulcotrion en topramezon respectievelijk een factor vier en drie tot twaalf lager. Dit 

betekent dat voor deze herbiciden E. muricata, in tegenstelling tot de E. crus-galli populaties, het 

twee- tot drievoudige van de maximale toegelaten velddosis (i.e. 450 g a.s. ha
-1

 sulcotrion en 50.4 g 

a.s. ha
-1

 topramezon) nodig heeft om een biomassareductie van 90% te behalen. Verder tonen Figuur 

4.9 en Tabel 4.13 ook een grote variabiliteit in gevoeligheid tussen de verschillende E. crus-galli 

populaties ten aanzien van de verschillende geteste herbiciden. 
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A B  

C D

E F  

Figuur 4.9: Dosis-respons curves van E. muricata [Damme1] en E. crus-galli [H, H6 en Lokeren] voor de ACCase-

remmer cycloxydim (A), de ALS-remmer nicosulfuron (B) en de HPPD-remmers mesotrion (C), sulcotrion (D), 

tembotrion (E) en topramezon (F) bij POST-toepassing (BBCH 13-14). 
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Tabel 4.13: ED50- en ED90-waarden (±SE) van E. muricata [Damme1] en E. crus-galli [H, H6 en Lokeren] voor de ACCase-

remmer cycloxydim, de ALS-remmer nicosulfuron en de HPPD-remmers mesotrion, sulcotrion, tembotrion en 

topramezon bij POST-toepassing (BBCH 13-14) en de respectievelijke maximaal toegelaten velddosissen. Niet 

significante verschillen (gebaseerd op de selectiviteitsindices en bijhorende p-waarden) hebben dezelfde letter, enkel 

vergelijking voor dezelfde ED-waarde bij hetzelfde herbicide. 

herbicide  E. muricata   E. crus-galli   toegelaten dosis
1
 

  Damme1   H H6 Lokeren  (g a.s. ha
-1

) 

cycloxydim ED50 17.1±2.38a  18.5±2.18a 16.2±1.88a 18.7±1.95a   
200 

 ED90 28.7±2.14a  32.1±5.03a 29.0±4.29a 35.1±3.84a  

nicosulfuron ED50 9.9±0.87a  14.7±1.10b 11.2±0.98a 18.9±1.97c  
60 

 ED90 18.9±2.23a  20.0±1.50a 19.9±2.64a 41.7±5.92b  

mesotrion ED50 63.3±4.78a  46.5±3.67bc 37.5±2.69b 48.3±3.18c  
150 

 ED90 99.0±9.52ab  63.7±13.43a 72.8±14.75ab 96.0±13.37b  

sulcotrion ED50 158.3±39.26a  51.3±7.64b 69.6±12.42ab 88.2±13.49a  
450 

 ED90 1075.9±382.38a  244.4±81.00a 287.2±91.22a 266.7±89.69a  

tembotrion ED50 30.6±3.86a  18.8±2.10bc 18.4±1.76b 23.3±1.74ac  
99 

 ED90 41.2±3.32a  46.4±12.59a 31.1±4.82a 34.2±5.63a  

topramezon ED50 70.0±9.35a  12.9±2.23b 3.6±0.60c 11.0±1.10b  
50.4 

  ED90 185.0±72.78a  56.1±19.70ab 17.0±6.02ab 15.8±3.24b  
1
 bron: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (2011) 

 

A B  

Figuur 4.10: Dosis-respons reeks van (A) E. crus-galli [H6] en (B) E. muricata [Damme1] voor topramezon. Dosering 

van links naar rechts is op beide figuren (g a.s. ha
-1
): 100.8, 50.4, 25.2, 12.6, 6.3, 3.2, 1.6 en 0 (Bron: De Cauwer, 2010). 

 

Experiment 5 

De dosis-respons curves van E. muricata [Damme1] en E. crus-galli [H en H6] voor PRE-

toepassing (BBCH 05) van de HPPD-remmers mesotrion, sulcotrion en topramezon staan in Figuur 

4.11. Tabel 4.14 geeft de bijhorende ED50- en ED90-waarden. Zowel E. crus-galli als E. muricata 

vertonen voor de gebruikte HPPD-remmers in PRE-toepassing geen significant verschillende 

gevoeligheid (Figuur 4.12), hoewel dit bij POST-toepassing van sulcotrion en topramezon in 

experiment 4 weldegelijk het geval was. Bij PRE-toepassing wordt enkel voor mesotrion bij E. 

muricata [Damme1] en E. crus-galli [H6] een significant lagere ED50 t.o.v. E. crus-galli [H] 

waargenomen, wat een hoge gevoeligheid voor lage dosissen mesotrion aangeeft. Echter, om een 

goede beheersing van beide species met topramezon te bereiken dient de maximaal toegelaten dosis 

(i.e. 50.4 g a.s. ha
-1

) toegepast te worden. 
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A B  

C  

Figuur 4.11: Dosis-respons curves van E. muricata [Damme1] en E. crus-galli [H en H6] voor de HPPD-remmers 

mesotrion (A), sulcotrion (B) en topramezon (C) bij voor-opkomst toepassing. 

 

Tabel 4.14: ED50- en ED90-waarden (±SE) van E. muricata [Damme1] en E. crus-galli [H en H6] voor de HPPD-remmers 

mesotrion, sulcotrion en topramezon bij voor-opkomst toepassing en de maximaal toegelaten velddosissen. Niet 

significante verschillen (gebaseerd op de selectiviteitsindices en bijhorende p-waarden) hebben dezelfde letter, enkel 

vergelijking voor dezelfde ED-waarde bij hetzelfde herbicide. 

herbicide  E. muricata  E. crus-galli   toegelaten dosis
1
 

  Damme1   H H6  (g a.s. ha
-1

) 

mesotrion ED50 6.5±5.81a  29.6±2.73b 7.8±2.79a   
150 

 ED90 88.4±68.99a  39.4±3.38a 75.5±28.16a  

sulcotrion ED50 41.0±16.06ab  38.6±2.87b 29.9±4.20a  
450 

 ED90 143.0±70.99a  56.4±5.69ab 62.1±9.48b  

topramezon ED50 32.8±5.84a  33.2±2.93a 31.9±3.85a  
50.4 

  ED90 56.5±13.96a  51.1±5.54a 47.5±7.64a   
1
 bron: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (2011) 
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A  B  C  

Figuur 4.12: Dosis-respons t.a.v. mesotrion (A), sulcotrion (B), topramezon (C) van, van links naar rechts, E. crus-galli 

[H6], E. muricata [Damme1] en E. crus-galli [H]. De dosering (g a.s. ha
-1
) staat in toenemende volgorde van boven naar 

beneden: (A) 0, 5, 10, 20, 40, 80, 160, 320; (B) 0, 15, 30, 60, 120, 240, 480, 960; (C) 0, 1.6, 3.2, 6.3, 12.6, 25.2, 50.4, 100.8 

(Bron: De Cauwer, 2010). 

 

Wordt het verschil in herbicidengevoeligheid tussen E. muricata en E. crus-galli, gezien hun 

intraspecifieke variatie, bepaald door de gebruikte populaties of kan op soortniveau een 

algemeen verschil aangetoond worden? (D5) 

 

Experiment 6 

De dosis-respons curves van E. muricata [Adegem, Damme1 en Damme 2] en E. crus-galli 

[Beitem, Lokeren, Reninge, H en H6] voor een POST-toepassing van de HPPD-remmer topramezon 

in het 3-4 bladstadium (BBCH 13-14) staan in Figuur 4.13. In Tabel 4.15 staan de bijhorende ED50- en 

ED90-waarden. Zoals experiment 3 en 4 aangaven, zijn de verschillen in gevoeligheid voor POST-

toepassing van topramezon binnen E. crus-galli aanzienlijk. Dit wordt nogmaals aangetoond in dit 

experiment. In vergelijking met de andere E. crus-galli populaties vereist de populaties [Reninge] een 

dosis die 3 tot 9 maal hoger ligt om een biomassareductie van 90% te behalen. Echter, de geteste 

populaties E. muricata vereisen allen een dosis die nog een factor 2 tot 3 hoger ligt. De maximaal 

toegelaten dosis topramezon (i.e. 50.4 g a.s. ha
-1

) volstaat i.t.t. E. crus-galli populaties niet voor E. 

muricata populaties. 
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Figuur 4.13: Dosis-respons curves van verschillende E. crus-galli [Beitem, Lokeren, Reninge, H en H6] en E. muricata 

[Adegem, Damme1 en Damme2] populaties voor de HPPD-remmer topramezon bij POST-toepassing (BBCH 13-14). 

 

Tabel 4.15: ED50- en ED90-waarden (±SE) van E. crus-galli [Beitem, Lokeren, Reninge, H en H6] en E. muricata [Adegem, 

Damme1 en Damme2] voor de HPPD-remmer topramezon bij POST-toepassing (BBCH 13-14). 

species populatie 
topramezon 

ED50 ED90 

E. crus-galli Beitem 5.1±0.37 6.9±0.43 

 H 5.5±0.65 10.8±1.83 

 H6 2.7±0.44 3.2±0.15 

 Lokeren 4.6±0.32 6.8±0.52 

 Reninge 13.5±1.54 27.6±4.76 

E. muricata Adegem 25.1±2.52 52.1±6.85 

 Damme1 49.2±2.97 64.1±13.80 

  Damme2 29.5±11.13 84.7±51.12 

 

Figuur 4.14: Gevoeligheid van de verschillende E. crus-galli en E. muricata populaties ten aanzien van 25.2 g a.s. ha
-1
 

topramezon (POST) (Bron: De Cauwer, 2010). 



55 
 

Is E. muricata meer dan E. crus-galli gevoelig aan een goed gekozen toepassingstijdstip 

toegespitst op zijn ontwikkelingsstadium? (D6) 

 

Experiment 7 

De curves van E. muricata [Damme1] en E. crus-galli [H en H6] voor POST-toepassing van de 

HPPD-remmer topramezon in drie verschillende bladstadia (BBCH 11, 13 en 14) zijn weergegeven in 

Figuur 4.15. Tabel 4.16 geeft de bijhorende ED50- en ED90-waarden. Figuur 4.16 toont de ED90-

waarden van de verschillende populaties en verschillende bladstadia relatief t.o.v. de ED90-waarde 

van E. crus-galli [H] in het 1-blad stadium (i.e. 2.7 g a.s. ha
-1

). Uit deze figuur en Figuur 4.17 blijkt dat 

E. muricata meer dan E. crus-galli gevoelig is aan het gekozen bladstadium. Vergelijkbaar met de 

voorgaande experimenten was E. muricata [Damme1] een factor zes tot veertien minder gevoelig aan 

POST-toepassing topramezon. Voor E. muricata [Damme1] is de ED90-dosis het laagst bij het 3-blad 

stadium. Bij E. crus-galli [H] neemt de ED90-dosis toe met het bladstadium en is in het 4-blad stadium 

het dubbele van het 1-blad stadium. 

A B  

C  

Figuur 4.15: Dosis-respons curves van E. muricata [Damme1] (A) en E. crus-galli [H (B) en H6 (C)] voor de HPPD-

remmer topramezon in POST-toepassing bij telkens drie verschillende bladstadia (BBCH 11, 13 en 14). 
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Tabel 4.16: ED50- en ED90-waarden (±SE) van E. muricata [Damme1] en E. crus-galli [H en H6] voor de HPPD-remmer 

topramezon in POST-toepassing bij telkens drie verschillende bladstadia (BBCH 11, 13 en 14). Niet significante 

verschillen (gebaseerd op de selectiviteitsindices en bijhorende p-waarden) hebben dezelfde letter, enkel vergelijking 

voor dezelfde ED-waarde in eenzelfde populatie over alle bladstadia heen. 

bladstadium   E. muricata   E. crus-galli 

   Damme1   H H6 

BBCH 11 ED50 6.5±2.84a  1.6±0.15a 1.5±0.18a 

 ED90 38.0±16.62a  2.7±1.02ab 2.8±0.26a 

BBCH 13 ED50 5.4±1.48a  1.8±0.12a 1.2±0.16a 

 ED90 15.6±3.13b  3.2±0.54b 2.7±0.27a 

BBCH 14 ED50 4.9±1.12a  3.0±0.13b 0.2±0.25b 

  ED90 21.3±7.19ab  5.1±0.49a 2.2±0.68a 

 

 

Figuur 4.16: Invloed van het bladstadium op de effectiviteit van de HPPD-remmer topramezon bij toepassing op E. 

muricata [Damme1] en E. crus-galli [H en H6]. Niet significante verschillen tussen opeenvolgende punten (gebaseerd 

op de selectiviteitsindices en bijhorende p-waarden) hebben dezelfde letter, enkel vergelijking binnen de populatie. 

 

A B  

Figuur 4.17: Dosis-respons reeks van (A) E. crus-galli [H6] en (B) E. muricata [Damme1] voor topramezon in het, van 

boven naar onder, 4-, 3-, 2- en 1-blad stadium. Dosering van links naar rechts is op beide figuren (in g a.s. ha
-1
): 100.8, 

50.4, 25.2, 12.6, 6.3, 3.2, 1.6 en 0 (Bron: De Cauwer, 2010). 
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4.2. Discussie 

4.2.1. Concurrentievermogen E. muricata: experiment 1 

De bekomen RYT waarden waren vrijwel allen niet significant verschillend van 1. Dit impliceert 

dat zowel Z. mays als beide Echinochloa spp. gebruik maakten van dezelfde voedingselementen voor 

hun groei en ontwikkeling. Dit kon verwacht worden, gezien hun genetische en morfologische 

verwantschap. Het zijn beide C4-grassen, die behoren tot de onderfamilie van de Panicoideae, met 

een vergelijkbare wortelarchitectuur en stengel- en bladmorfologie. Enkel vervangingsreeks 1 gaf bij 

de combinaties 25%/75% en 75%/25% significante verschillen. Hoewel waarschijnlijk E. crus-galli [H6] 

en E. muricata weldegelijk dezelfde voedingsstoffen benodigen voor hun groei, hinderen ze elkaar 

minder in hun groei doordat ze wellicht geen gelijktijdige aanspraak maken op de aanwezige 

voedingsstoffen-sinks dit ten gevolge van hun asynchroon groeipatroon (zie verderop). Naast een 

verschil in mineralenopnamepatroon verschillen beide soorten mogelijk ook in hun totale mineralen-

behoefte gezien hun verschil in potentiële opbrengst. 

 

Vervangingsreeks 3 gaf een significante daling in biomassa voor E. muricata in combinatie 

met Z. mays. Voor E. crus-galli [H6] was er daarentegen in vervangingsreeks 4 geen verschil in 

biomassa tussen planten groeiend in monocultuur en planten groeiend in mengcultuur met Z. mays. 

Daartegenover nam, hoewel niet significant, de droge biomassa per plant bij Z. mays zowel in 

combinatie met E. muricata als E. crus-galli [H6], toe met afnemend aandeel in mengcultuur. De 

planthoogte van de verschillende species wijzigde in geen van de reeksen significant (zie Tabel 4.4 en 

4.5). Bij Z. mays is de intraspecifieke concurrentie wellicht veel sterker dan de interspecifieke 

concurrentie.  

 

Ook E. crus-galli leek meer hinder te ondervinden van intraspecifieke competitie. Hoewel in 

combinatie met Z. mays de biomassa en bladoppervlakte van E. crus-galli [H6] niet significant 

wijzigden, toonden E. crus-galli [H en H6] in combinatie met het competitief zwakkere E. muricata in 

mengcultuur een hogere bladoppervlakte en bovengrondse biomassa per plant. Onderzoek in tomaat 

(Lycopersicon esculentum L.) wees erop dat E. crus-galli meer onder intraspecifieke competitie te 

lijden had dan onder interspecifieke competitie met tomaat (Norris et al., 2001a). In afwezigheid van 

een gewas nam de biomassa per plant E. crus-galli af als de densiteit toenam (Norris et al., 2001b). 

Onder klimaatscondities van Californië startte in tomaat de intraspecifieke competitie van E. crus-galli 

vanaf 0.5 - 1 plant m
-1

 gewasrij (Norris et al., 2001b). Resultaten uit Duitsland gaven aan dat het 

vergroten van de afstand tussen individuele planten van 7.5 naar 60 cm leidde tot een vervijfvoudiging 

in droog gewicht, aantal stoelen en bloeiwijzen (Holm et al., 1977). 

 

Vervangingsreeks 1 en 2 gaven aan dat in combinatie met E. muricata E. crus-galli [H] 

competitiever was dan E. crus-galli [H6]. Vervangingsreeks 3 en 4 gaven een betere competitiviteit 

van Z. mays. Het is echter erg moeilijk algemene uitspraken rond de competitiviteit van deze species 

te doen. Er zijn immers grote intraspecifieke verschillen in competitiviteit bij E. crus-galli en E. 
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muricata origines (Barrett & Wilson, 1981). Bovenstaande resultaten dienen dan ook voorzichtig 

geïnterpreteerd te worden. 

 

De verschillen in competitievermogen tussen E. crus-galli [H en H6] en E. muricata berusten 

wellicht ondermeer op een verschil in groeisnelheid en ontwikkelingspatroon. Tabel 4.7 geeft voor E. 

muricata de laagste groeisnelheid, maar ook de grootste potentiële biomassa en bladoppervlakte. 

Echter, hoewel niet significant, tonen Figuur 4.7, Tabel 4.10 en 4.11 voor E. crus-galli [H6] een 

snellere begingroei, zowel in biomassa als bladoppervlakte, dan E. muricata hetgeen bij groei in 

competitie met buurplanten in mengcultuur een belangrijk voordeel is. De concurrentie voor licht is 

immers een erg belangrijke factor. In de sectie 2.2.2.4. werd reeds verwezen naar de erg nefaste 

invloed van schaduw op de biomassaproductie van E. crus-galli. Hetzelfde kan dus waarschijnlijk voor 

E. muricata gesteld worden. Voor de initiële groei leek E. crus-galli [H] zich intermediair op te stellen. 

Anderzijds ontwikkelden E. crus-galli [H6] en E. muricata niet echt synchroon. E. crus-galli [H6] kende 

weliswaar een snelle aanzet, maar groeide weinig massaal uit. Het stoelenaantal, de biomassa en 

bladoppervlakte van E. crus-galli [H6] waren eerder beperkt. Als gevolg ondervond E muricata weinig 

of geen hinder. Ze “vermeden” elkaar min of meer qua ontwikkeling. Beiden vertonen in Figuur 4.1 

bijgevolg een convexe curve. E. crus-galli [H] daarentegen had wel een meer synchrone ontwikkeling 

met E muricata. E. crus-galli [H] bezit dezelfde architectuur als E muricata, maar had op de eerste vijf 

bemonsteringstijdstip meer stoelen (Tabel 4.8) en een groter bladoppervlak (Tabel 4.11) hetgeen hem 

zeer competitief maakte. Figuur 4.2 geeft voor E. crus-galli [H] en E muricata respectievelijk een 

convexe en een concave curve. Hierbij dient opgemerkt dat E. crus-galli [H] niet uit NW-Europa komt 

(zie Tabel 3.2). 

 

Het competitievermogen van de verschillende species wordt echter mee door verscheidene 

andere (niet onderzochte) factoren bepaald. Om verschillen in competitievermogen scherper te 

verklaren is er evenwel nood aan extra verklarende parameters zoals bv. bewortelingspatroon en 

wortelmassa (beiden belangrijk voor wat betreft het ondergrondse concurrentievermogen), 

planthoogte…. 

 

4.2.2. Groeicurve E. muricata: experiment 2 

Het aantal stoelen was bij experiment 2 niet significant verschillend tussen E. crus-galli en E. 

muricata. Hoewel bij experiment 1 significantie niet werd nagegaan tussen de verschillende species, 

lijkt ook hier bevestigd dat in monocultuur het aantal stoelen onderling niet verschilde tussen E. crus-

galli en E. muricata. Ook Barrett & Wilson (1981) vonden geen significant verschil in aantal stoelen per 

plant tussen E. crus-galli en E. muricata. Zij wezen echter wel op een grote variatie in stoelenaantal 

tussen populaties. 

 

Literatuurgegevens wijzen op een grote range in biomassa voor zowel E. crus-galli (Norris, 

1996a) als E. muricata (Barrett & Wilson, 1981), maar echter ook op een grotere potentiële opbrengst 
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voor E. muricata (Barrett & Wilson, 1981). Experiment 2 bevestigt dit met een respectievelijk 

potentiële biomassa opbrengst voor E. muricata en E. crus-galli [H6 en H] van respectievelijk 9.6 g, 

3.4 g en 7.5 g. Ook de significant hogere bladoppervlakte van E. muricata bij het laatste 

bemonsteringstijdstip duidt op een potentieel hogere biomassa dan E. crus-galli. De biomassa‟s waren 

echter erg laag i.v.m. Barrett & Wilson (1981). Dit was waarschijnlijk het gevolg van de beperkte 

proefperiode, het moment (augustus-september) waarop het experiment plaatsvond en de heersende 

weersomstandigheden. Een late kieming zorgt immers voor een snelle bloei en een beperkte 

biomassa (Barrett & Wilson, 1981; Maun & Barrett, 1986; Norris, 1996a). Barrett & Wilson (1981) 

wezen ook op de grote intraspecifieke variabiliteit in biomassaproductie bij beide species. De 

biomassa van E. crus-galli [H6 en H], respectievelijk 3.4 g en 7.5 g, bevestigen dit. De verschillen zijn 

waarschijnlijk gerelateerd met de timing van reproductie. Een late bloei is gecorreleerd met hogere 

bovengrondse biomassa productie (Barrett & Wilson, 1981). De resultaten van experiment 2 sluiten 

hierbij aan. Bij de laatste bemonstering bloeide E. crus-galli [H6] (BBCH 65) volop, terwijl E. muricata 

en E. crus-galli [H] nog maar in pluim kwamen (BBCH 51-53). Barrett & Wilson (1981) gaven in dit 

opzicht aan dat bij Californische E. crus-galli populaties gemiddeld 32 dagen vroeger bloeien dan E. 

muricata. 

 

4.2.3. Herbicidengevoeligheid E. muricata: experiment 3 - 7 

In sectie 2.1.3. Belang voor onkruidbestrijding (bis) werd reeds gewezen op de interspecifieke 

verschillen in gevoeligheid voor herbiciden. In experiment 3 liepen de interspecifieke verschillen in 

ED90-waarden op tot een factor zes tussen de geteste species voor nicosulfuron en factor zeven voor 

topramezon. De waargenomen variatie is een bevestiging van de interspecifieke verschillen en zijn in 

lijn met eerdere onderzoeken naar de herbicidengevoeligheid van Digitaria spp., Echinochloa spp., 

Panicum spp. en Setaria spp. (Swanton et al., 1996; Alister & Kogan, 2005). 

 

Damalas et al. (2008) onderzochten de herbicidengevoeligheid van drie Echinochloa spp., 

waaronder E. crus-galli. Rangschikking volgens hun gevoeligheid aan de geteste herbiciden kwam 

overeen met hun rangschikking naar groeisnelheid (de snelste groeier was tevens het gevoeligst). 

Deze vaststelling lijkt gezien de resulaten uit experiment 2 en 4 ook voor E. muricata en E. crus-galli 

te gelden in het geval van de HPPD-remmers sulcotrion en topramezon in POST-toepassing. Voor 

cycloxydim, nicosulfuron, mesotrion en tembotrion werden evenwel geen verschillen in gevoeligheid 

opgemeten. Mogelijk zijn E. muricata bladeren moeilijker te bevochtigen waardoor een verschil in 

bladopname aanwezig was. Uit onderzoek van Sanyal et al. (2006) bleek echter dat E. crus-galli 

bladeren op zich al moeilijk te bevochtigen zijn. Een verschil in morfologische en fysicochemische 

bladkenmerken tussen Europese en stekelige hanenpoot kan dus aan de basis liggen al zijn 

verschillen in metabolisme en gevoeligheid van het betrokken target enzym niet uit te sluiten. 

 

Voor tembotrion kan het gebrek aan verschillen in gevoeligheid tussen E. muricata en E. crus-

galli bij POST-toepassing te maken hebben met de fysicochemische eigenschappen van de actieve 

stof en/of handelsproduct. Volgens Santel (2009) zorgt de aanwezigheid van een O-CH2-CF3-keten in 
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het triketon-ring-systeem hierbij voor een snelle passage doorheen hydrofiele en lipofiele lagen zodat 

inwerkingsplaats snel bereikt wordt. Bovendien werd tembotrion toegepast als olie dispersie (OD). 

Deze formulering verbetert de retentie en zorgt voor een meer gelijkmatige bevochtiging van het 

bladoppervlak. De lipofiele componenten van deze dispersie bevorderen eveneens een snelle 

doorgang doorheen de waslaag. Hierdoor is het gevaar voor afspoeling door regen of irrigatie veel 

kleiner. Santel (2009) bekwam een snellere opname voor OD-formulering van tembotrion i.v.m. 

suspensie concentraat (SC) formulering van mesotrion en topramezon. 

 

In experiment 5 werd bij PRE-toepassing in tegenstelling tot de POST-toepassing in 

experiment 4 geen verschil in sensitiviteit tussen E. muricata en E. crus-galli vastgesteld voor 

sulcotrion en topramezon. Dit lijkt een bevestiging van de moeilijkere bladopname van sulcotrion en 

topramezon, aangezien er voor de wortelopname geen significante verschillen in ED90–waarden zijn 

vastgesteld bij de drie toegepaste HPPD-remmers. Hoewel de resultaten van experiment 5 een goede 

bodemwerking gaven voor mesotrion en sulcotrion, spreken andere auteurs van een beperkte 

bodemwerking van mesotrion (Maeghe, 2000) en sulcotrion (Cools, 1996) t.a.v. E. crus-galli. Zo gaf 

Maeghe (2000) als ED50 voor mesotrion bij E. crus-galli de maximaal toegelaten velddosis van 150 g 

a.s. ha
-1

. Experiment 5 gaf echter een ED50 van 40 en 75 g a.s. ha
-1

 voor respectievelijk E. crus-galli 

[H] en E. crus-galli [H6]. Dit kan te wijten zijn aan verschillen in proefomstandigheden o.a. gebruikte 

populatie, substraat, waterstatus….. Bovendien werd in de geciteerde onderzoeken het herbicide 

gelijkmatig ingewerkt (PPI) in de potjes en werd subirrigatie toegepast. In experiment 5 daarentegen 

gebeurde de toepassing op het oppervlak (PRE) en werden de potjes beregend met sprinklers. 

 

Uit experiment 7 bleek dat E. muricata een zes- tot veertienvoudige dosis i.v.m. E. crus-galli 

vereistte om 90 % reductie in biomassa te krijgen. Ook het optimale bladstadium voor bestrijding 

verschilde aanzienlijk tussen E. muricata en E. crus-galli. Figuur 4.16 illustreert de erg lage 

gevoeligheid van E. muricata in het 1- en 4-blad stadium (resp. BBCH 11 en 14). De lage gevoeligheid 

in het 1-blad stadium was waarschijnlijk een gevolg van de erecte bladstand waardoor het 

contactoppervlak beperkt was en de retentie beperkt werd door afdruipen. In latere stadia is er meer 

een gebogen bladstand waardoor het contactoppervlak toeneemt en de retentie verbetert. Ondanks 

deze toename had E. muricata een lagere gevoeligheid in het 4-blad stadium zoals ook voor E. crus-

galli [H6] het geval bleek. Verschillen in herbicidengevoeligheid tussen planten verkerend in 

verschillend bladstadium zijn wellicht ook te verklaren door verschillen in morfologische (o.a. aantal 

stomata) en fysicochemische bladkenmerken (o.a. dikte en samenstelling van de epicuticulaire 

waslaag) (Sanyal et al., 2006). Deze bladkenmerken bepalen in belangrijke mate de mate en snelheid 

van opname. In dit opzicht gaven Leah et al. (1995) aan dat propanil-opname bij E. colona significant 

afnam bij oudere ontwikkelingsstadia. Holloway (1970) bevestigde op zijn beurt dat de dikte, 

chemische samenstelling en structuur van de epicuticulaire waslaag afhankelijk is van de leeftijd van 

de plant. Wijzigingen in het metabolisme met de ouderdom van de plant vallen echter niet uit te 

sluiten. Hierbij aansluitend werd in sectie 2.1.3. Belang voor onkruidbestrijding reeds gewezen op de 

voorkeur voor herbicidentoepassing in jong stadium. Dit is niet enkel voor een betere werking op zich, 
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maar ook voor de hogere gewasselectiviteit. In de praktijk moet evenwel ook rekening gehouden 

worden met de gespreide kieming van vele onkruidgiersten. Zo wezen Swanton et al. (1996) en 

Sikkema et al. (2005) erop dat door de gespreide opkomst van E. crus-galli een latere toepassing, 

rond het 6-blad stadium, veelal effectiever is of dat een hogere dosering noodzakelijk is om een goede 

bestrijding te behalen. De toevoeging van een persistent bodemherbicide om nakiemers te bestrijden 

is wellicht een veiligere optie…. 

 

De intraspecifieke verschillen in gevoeligheid voor herbiciden bij Echinochloa spp. waar 

eerder sprake van was (Giannopolitis & Vassiliou, 1989; Rutledge et al., 2000; Vasilakoglou & Dhima, 

2005; Vidotto et al., 2007; Damalas et al., 2008), werden bevestigd in experiment 6. De resultaten 

gaven grote verschillen aan binnen E. muricata en E. crus-galli voor topramezon. Deze grote 

variabiliteit in gevoeligheid ten aanzien van herbiciden kan wellicht verklaard worden door de grote 

genetische variabiliteit binnen een soort (Asins et al., 1999). Deze variatie treedt op als gevolg van 

een beperkte kruisbestuiving (Maun & Barrett, 1986; Danquah et al., 2002). Ook Damalas et al. (2006) 

constateerden bij verschillende Echinochloa spp. in rijst dat de herbicidengevoeligheid gelinkt was aan 

de morfologische variatie binnen de soort. Ruiz-Santaella et al. (2006) daarentegen vonden geen 

significante intraspecifieke verschillen in gevoeligheid. Het geeft aan dat de werking van verschillende 

middelen best op een grote groep populaties gebaseerd zijn, eerder dan op veel planten uit een 

beperkt aantal populaties en dat een eenmalige herbicidentoepassing op een populatie Echinochloa 

spp. een wisselvallig resultaat kan geven (Asins et al., 1999). 

 

Experiment 6 bevestigde tegelijk ook dat verschillen in gevoeligheid voor topramezon, los van 

de populatieverschillen, kunnen doorgetrokken worden op soortniveau. De resultaten hieruit geven 

aan dat E. muricata populaties steeds een lagere gevoeligheid t.a.v. topramezon hadden dan E. crus-

galli populaties. Hoewel beide soorten nauw verwant zijn en veelal samen voorkomen (Maun & 

Barrett, 1986; Hoste, 2004) wijst dit op het ontbreken van hybridisatie. Hoste (2004) en Gould et al. 

(1972) rapporteerden eerder dat er geen interspecifieke hybriden gekend zijn. In dit opzicht kan 

hetgeen Tabacchi et al. (2006) aanhaalde voor rijstteelt ook gesteld worden voor de maïsteelt in 

Vlaanderen: namelijk dat een eenvoudige en betrouwbare determinatiesleutel voor Echinochloa spp. 

een must is voor een duurzame en kosten-effectieve landbouwpraktijk. 

 

Opvallend is de variabiliteit in ED90-dosis van topramezon tussen de verschillende 

experimenten bij zowel E. crus-galli als E. muricata. Hoewel E. crus-galli steeds gevoeliger bleek, was 

zowel binnen als tussen populaties de variatie erg groot. Binnen de populatie E. muricata [Damme1] 

bijvoorbeeld was deze dosis voor experiment 4 een factor drie en tien hoger i.v.m. respectievelijk 

experiment 6 en 7. In verhouding tot E. crus-galli [H6] had E. muricata [Damme1] in experiment 4 en 7 

respectievelijk een twaalf- en zevenvoudige dosis nodig om 90% controle te behalen. Wanneer deze 

resultaten naast de klimatologische parameters in Tabel 3.7 gelegd worden, is een duidelijk verband 

met relatieve luchtvochtigheid en temperatuur vòòr het toepassingstijdstip op te maken. De hoogste 

dosissen (experiment 4) kwamen overeen met de periode met laagste relatieve vochtigheid en 
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hoogste temperaturen. Het omgekeerde geldt eveneens. In experiment 7, waar de laagste ED90-

dosissen bekomen werden, werd de bespuiting voorafgegaan door de periode met de hoogste 

relatieve vochtigheid en de laagste temperatuur. De Cauwer et al. (2010) wijzen in dit opzicht op de 

invloed van de weersomstandigheden op de werking van herbiciden. Zo is de dikte, chemische 

samenstelling en structuur van de epicuticulaire waslaag afhankelijk van de omgeving waarin de plant 

groeit (Holloway, 1970). 

 

Hoewel E. muricata en E. crus-galli in Vlaanderen veelal samen in en langs maïsakkers 

voorkomen (Hoste, 2004), leek experiment 1 rond concurrentiekracht uit te wijzen dat E. muricata 

competitief benadeeld is. Dit zowel t.o.v. E. crus-galli als t.o.v. Z. mays. Desondanks is E. muricata 

lokaal reeds goed ingeburgerd. Dit kan mogelijk verklaard worden door zijn lage gevoeligheid ten 

aanzien van sulcotrion en topramezon. Dit effect is gezien het verschil in jaar van introductie op de 

Belgische markt (1992 en 2008 voor respectievelijk sulcotrion en topramezon), wellicht voornamelijk 

toe te schrijven aan frequentere sulcotrion toepassingen in het verleden. 

 

De verschillende experimenten gaven een beeld van de concurrentiekracht en de 

herbicidengevoeligheid van E. crus-galli en E. muricata. De vraag kan gesteld worden, wat gezien 

deze kennis de bestrijdingsdrempel voor beide soorten is. Onderzoek in suikerbieten gaf aan dat 

economische bestrijdingsdrempels voor E. crus-galli moeilijk te gebruiken zijn daar ze ook in lage 

densiteit een enorme hoeveelheid zaden kunnen produceren en op korte termijn voor grote problemen 

kunnen zorgen (Norris, 1992b; Norris et al., 2001b). Hoewel de potentiële zaadproductie in maïs veel 

lager ligt (zie sectie 2.2.4. Concurrentiekracht), is het toch nog erg hoog. Onderzoek naar de 

bestrijdingsdrempel van fluweelblad (Abutilon theophrasti Medicus) in maïs wierp de assumptie op dat 

voor onkruiden die een gelijkaardig probleem stellen als fluweelblad (i.e. reproductieve plasticiteit, 

concurrentiekracht, bestrijdingsproblemen,…), de bestrijdingsdrempel nul is (Zanin & Sattin, 1988). 

 

Tot slot, er werd reeds op gewezen dat de taxonomische moeilijkheden binnen het genus 

Echinochloa zorgen voor de bijhorende nefaste gevolgen bij de interpretatie van onderzoeksresultaten 

(Holm et al., 1977; Barrett & Wilson, 1981). In dit opzicht werden zaden van de referentiepopulatie E. 

crus-galli [H] bij Herbiseed aangekocht als E. muricata. Na determinatie van de planten bleek het 

echter om E. crus-galli te gaan. Ook P. capillare werd oorspronkelijk bij Herbiseed aangekocht als P. 

dichotomiflorum. Dit werd in beide gevallen tevens bevestigd door Ivan Hoste, medewerker van de 

Nationale Plantentuin van België. Gezien de grote inter- en intraspecifieke verschillen in 

herbicidengevoeligheid kan internationaal gebruik van deze “referentiepopulaties” leiden tot 

verwarrende of tegenstrijdige resultaten. 
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4.2.4. Verder onderzoek 

De bekomen resultaten en de gevoerde discussie gaven aanleiding tot een aantal nieuwe 

vragen die men zich kan stellen. Hieronder staan dan ook enkele suggesties voor verder onderzoek 

geformuleerd: 

 

De resultaten uit de vervangingsreeksen zijn niet zomaar te extrapoleren naar de 

praktijk. Om een realistisch beeld van opbrengstreductie in maïs door E. muricata te kennen, 

is een veldproef noodzakelijk. Het gebruik van verschillende populaties is hierbij onontbeerlijk 

om een globaalbeeld te kunnen scheppen. 

 

E. crus-galli komt in vele onderzoek naar voor als een gevoelige soort i.v.m andere 

Echinochloa spp., maar kan dit veelal compenseren door zijn aanpassingsvermogen 

(gespreide kieming, snelle groei, verscheidenheid aan groeihabitats). Het is echter onduidelijk 

in welke mate E. muricata dit aanpassingsvermogen ook heeft. Onderzoek naar kieming en 

dormantie-doorbreking van E. muricata is in die zin wenselijk. 

 

In de discussie wordt een moeilijkere bladopname bij E. muricata als mogelijke 

verklarende factor voor zijn lagere herbicidengevoeligheid opgeworpen. Onderzoek naar de 

morfologie en fysicochemische samenstelling van de bladeren, de invloed van weers-

omstandigheden en ouderdom hierop en de interactie met herbiciden bij E. muricata kan dit 

mogelijk scherper onderbouwen. 

 

Meer fundamenteel tot slot, is de nood aan een eenduidige taxonomie van bij 

uitbreiding het gans genus Echinochloa. 
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5. BESLUIT 

De recent vastgestelde aanwezigheid en opgang van E. muricata in Vlaamse maïsakkers en 

zijn verwarring met E. crus-galli wierp vragen op rond het concurrentievermogen en de chemische 

bestrijdingsmogelijkheden van deze soort. Meer bepaald in welke mate E. crus-galli en E. muricata 

rond deze twee onderwerpen verschillen. A.d.h.v. de verschillende onderzoeksvragen, die een 

leidraad vormden doorheen deze scriptie, wordt hierop een antwoord geformuleerd. 

 

(D1) Heeft E. muricata een competitief nadeel t.o.v. E. crus-galli? 

De vervangingsreeksen E. muricata [Damme1] - E. crus-galli [H6] en E. muricata [Damme1] - 

E. crus-galli [H] gaven aan dat E. crus-galli significant competitiever was dan E. muricata in termen 

van biomassa en bladoppervlakte. Dit was minder uitgesproken wanneer de groei van beide 

concurrerende soorten asynchroon verliep zoals dit het geval was bij E. muricata [Damme1] en E. 

crus-galli [H6]. De resultaten verschilden dan ook tussen beide E. crus-galli populaties met E. crus-

galli [H] als meest competitieve populatie. De verschillende competitiviteits-indices beaamden de 

sterkere competitiviteit van E. crus-galli. Echter, een studie waarin meer populaties worden 

opgenomen zou mogelijk een ander beeld kunnen opleveren. 

 

(D2) Heeft E. muricata een groter opbrengstreducerend vermogen in maïs dan E. crus-galli? 

De vervangingsreeksen Z. mays - E. muricata [Damme1] en Z. mays - E. crus-galli [H6] gaven 

aan dat, hoewel Z. mays en beide Echinochloa spp. gebruik maakten van dezelfde voedings-

elementen, enkel E. muricata een significant lagere biomassa produceerde in mengcultuur. Bij zowel 

Z. mays als E. crus-galli [H6] waren de verschillen niet significant. E. muricata had dus een lager 

opbrengstreducerend vermogen in Z. mays dan E. crus-galli. De verschillende competitiviteitsindices 

bevestigden dat Z. mays competitiever was dan E. muricata, maar niet ten opzichte van E. crus-galli. 

Echter, ook hier zou een studie met meer populaties mogelijk een ander beeld kunnen opleveren. 

 

(D3) Ligt een verschil in groeipotentieel en ontwikkelingssnelheid aan de basis van het 

competitief nadeel van E. muricata t.o.v. E. crus-galli? 

De significant hogere bladoppervlakte van E. muricata bij het laatste bemonsteringstijdstip en 

het gefitte model duidden op een potentieel hogere biomassa dan bij E. crus-galli [H en H6]. Door een 

lagere groeisnelheid liep de biomassaproductie van E. muricata echter gedurende de proefperiode 

initieel achter op E. crus-galli. De lagere groeisnelheid kan een deel van de verklaring voor het 

competitief nadeel van E. muricata t.o.v. E. crus-galli zijn. 

 

(D4) E. crus-galli, E. muricata, D. ischaemum, D. sanguinalis, P. capillare en S. viridis kennen 

een verschillende interspecifieke gevoeligheid voor herbiciden gebruikt tegen onkruidgiersten 

in maïs? 

Zowel voor de ALS-remmer nicosulfuron als de HPPD-remmer topramezon waren de 

verschillen in gevoeligheid van zes onkruidgiersten (E. muricata [Damme1], E. crus-galli [Lokeren, H 
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en H6], D. ischaemum, D. sanguinalis, P.capillare en S. verticillata) bij POST-toepassing in het 3-4 

bladstadium (BBCH 13-14) erg groot en getuigden van grote interspecifieke verschillen binnen de 

groep van de onkruidgiersten. De ED90-waarden verschilden tot een factor zes tussen de geteste 

species voor nicosulfuron en factor zeven voor topramezon. S. verticillata en D. ischaemum waren 

respectievelijk het meest en minst nicosulfuron-gevoelige onkruidgierst. Voor topramezon waren D. 

ischaemum en E. crus-galli [Lokeren] respectievelijk het meest en minst topramezon-gevoelige 

onkruidgierst. 

 

Uitgebreider onderzoek toegespitst op E. crus-galli en E. muricata met de ACCase-remmer 

cycloxydim, de ALS-remmer nicosulfuron en de HPPD-remmers mesotrion, sulcotrion, tembotrion en 

topramezon bij POST-toepassing in het 3-4 bladstadium (BBCH 13-14) op E. muricata [Damme1] en 

E. crus-galli [Lokeren, H en H6] gaf voor sulcotrion en topramezon een opvallende lagere gevoeligheid 

bij E. muricata. Voor deze herbiciden had E. muricata, in tegenstelling tot de E. crus-galli populaties, 

het twee- tot drievoudige van de maximale toegelaten velddosis in België (i.e. 450 g a.s. ha
-1

 

sulcotrion en 50.4 g a.s. ha
-1

 topramezon) nodig om een biomassareductie van 90% te behalen. 

 

PRE-toepassing (BBCH 05) van de HPPD-remmers mesotrion, sulcotrion en topramezon gaf 

bij E. muricata [Damme1] en E. crus-galli [H en H6] geen significante verschillen in gevoeligheid (op 

ED90-niveau). De verschillen in gevoeligheid ten aanzien van sulcotrion en topramezon in POST-

toepassing lagen dus waarschijnlijk aan een verminderde bladopname, al kan een verschillend 

metabolisme of een verschillende gevoeligheid van het HPPD-enzym niet worden uitgesloten. 

 

(D5) Wordt het verschil in herbicidengevoeligheid tussen E. muricata en E. crus-galli, gezien 

hun intraspecifieke variatie, bepaald door de gebruikte populaties of kan op soortniveau een 

algemeen verschil aangetoond worden? 

De verschillen in gevoeligheid voor POST-toepassing van topramezon in het 3-4 bladstadium 

(BBCH 13-14) bij zowel E. muricata [Adegem, Damme1 en Damme2] als E. crus-galli [Beitem, 

Lokeren, Reninge, H en H6] waren erg groot. Echter, de geteste populaties E. muricata vereistten 

allen een dosis die een factor 2 tot 3 hoger lag dan de minst gevoelige populatie E. crus-galli 

[Reninge]. De maximaal toegelaten dosis topramezon (i.e. 50.4 g a.s. ha
-1

) volstond i.t.t. E. crus-galli 

populaties niet voor E. muricata populaties om een biomassareductie van 90% te behalen. 

 

(D6) Is E. muricata meer dan E. crus-galli gevoelig aan een goed gekozen toepassingstijdstip 

toegespitst op zijn ontwikkelingsstadium? 

Niet enkel was E. muricata [Damme1] over de verschillende bladstadia heen een factor zes tot 

veertien minder gevoelig aan POST-toepassing topramezon, maar ook bleek E. muricata meer dan E. 

crus-galli gevoelig aan het gekozen bladstadium. De laagste ED90-dosis voor E. muricata [Damme1] 

lag bij het 3-blad stadium. Daartegenover nam bij E. crus-galli [H] de ED90-dosis toe met het 

bladstadium en was de herbicidengevoeligheid van E. crus-galli [H6] onafhankelijk van het 

bladstadium. 
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Bijlage I: gebruikte modellen en bijhorende parameters van de verschillende dosis-respons curves 

Experiment 3 

Tabel I.1: Modelparameters (±SE) met bijhorende p-waarde van het vier parameter Weibull model voor de verschillende species en populaties bij behandeling met nicosulfuron. 

species populatie modelparameters 

  b  c  d  e 

  gem. ± SE p-waarde  gem. ± SE p-waarde  gem. ± SE p-waarde  gem. ± SE 
p-
waarde 

D. ischaemum  0.989699±0.582188 0.0917  0.055883±0.198068 0.7783  2.056256±0.395652 0.0000  13.104737±5.121196 0.0117 

D. sanguinalis  12.211166±26.275152 0.6430  0.280506±0.146814 0.0584  5.704501±0.180259 0.0000  9.609217±0.841193 0.0000 

E. crus-galli H 2.526627±0.301972 0.0000  0.514151±0.163470 0.0021  12.073564±0.330310 0.0000  12.771458±0.509079 0.0000 

 H6 3.203884±0.575704 0.0000  0.525230±0.146688 0.0005  7.055798±0.269180 0.0000  7.909218±0.469787 0.0000 

 Lokeren 14.952774±42.888863 0.7280  0.844765±0.146814 0.0000  8.771075±0.192236 0.0000  10.432908±1.270539 0.0000 

E. muricata Damme1 2.762446±0.289255 0.0000  1.132915±0.171293 0.0000  13.760521±0.288426 0.0000  13.258000±0.502319 0.0000 

P. capillare  - -  - -  - -  - - 

S. verticillata  0.998618±0.542878 0.0683  0.343137±0.155062 0.0288  7.278364±0.359412 0.0000  2.259257±0.603749 0.0003 

 

Tabel I.2: Modelparameters (±SE) met bijhorende p-waarde van het vier parameter log-logistic model voor de verschillende species en populaties bij behandeling met topramezon. 

species populatie modelparameters
1
 

  b  c  d  e 

  gem. ± SE p-waarde  gem. ± SE p-waarde  gem. ± SE p-waarde  gem. ± SE p-waarde 

D. ischaemum  8.474969±NA NA  0.079262±0.2120233 0.7091  1.288200±0.5195050 0.0143   1.354839±NA NA 

D. sanguinalis  2.211386±3.2339022 0.4952  0.149695±0.2657653 0.5742  4.564985±0.5195028 0.0000  0.920175±0.8037829 0.2542 

E. crus-galli H 1.483554±0.2948206 0.0000  0.572254±0.3791149 0.1334  10.709183±0.5096656 0.0000  2.522129±0.3383612 0.0000 

 H6 2.196862±4.7221662 0.6425  0.615988±0.2776582 0.0281  7.189274±0.5192558 0.0000  0.706624±1.2828661 0.5826 

 Lokeren 1.832444±0.4391112 0.0001  0.793772±0.3567622 0.0277  6.614075±0.4622191 0.0000  4.422573±0.9362747 0.0000 

E. muricata Damme1 - -  - -  - -  - - 

P. capillare  0.999057±1.5130852 0.5102  -0.006506±0.4754191 0.9891  1.967702±0.5203131 0.0002  1.322296±1.5553204 0.3967 

S. verticillata  5.217335±2.6588370 0.0517  0.215353±0.2358424 0.3627  4.890656±0.5194497 0.0000  1.961660±0.2930421 0.0000 
1
 NA (Not Applicable): De waarde kon niet bepaald worden 
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Experiment 4 

Tabel I.3: Modelparameters (±SE) met bijhorende p-waarde van het getransformeerd vier parameter log-logistic model voor de verschillende species en populaties bij behandeling met 

cycloxydim. 

species populatie modelparameters 

  b  c  d  e 

  gem. ± SE p-waarde  gem. ± SE p-waarde  gem. ± SE p-waarde  gem. ± SE p-waarde 

E. crus-galli H 3.971891±1.504291 0.0099  0.957353±0.209032 0.0000  14.742625±1.082874 0.0000  18.452049±2.182229 0.0000 

 H6 3.799434±1.297782 0.0044  0.553823±0.149392 0.0004  13.754809±1.099901 0.0000  16.243337±1.879644 0.0000 

 Lokeren 3.502716±0.766876 0.0000  0.330963±0.106365 0.0025  14.511995±1.046011 0.0000  18.735811±1.945742 0.0000 

E. muricata Damme1 4.243110±1.034878 0.0001  0.122384±0.042564 0.0051  12.660718±1.432873 0.0000  17.120528±2.377886 0.0000 

 

Tabel I.4: Modelparameters (±SE) met bijhorende p-waarde van het vier parameter Weibull model voor de verschillende species en populaties bij behandeling met nicosulfuron. 

species populatie modelparameters 

  b  c  d  e 

  gem. ± SE p-waarde  gem. ± SE p-waarde  gem. ± SE p-waarde  gem. ± SE p-waarde 

E. crus-galli H 3.91829±0.94168 0.0001  2.98209±0.42604 0.0000  15.30503±0.39429 0.0000  16.14360±1.08052 0.0000 

 H6 2.06763±0.40115 0.0000  1.59566±0.42798 0.0003  14.03511±0.48101 0.0000  13.31419±1.19658 0.0000 

 Lokeren 1.51361±0.30155 0.0000  0.75825±0.50905 0.1400  14.37152±0.50232 0.0000  24.04804±2.20738 0.0000 

E. muricata Damme1 1.86118±0.34793 0.0000  0.71009±0.41552 0.0911  15.24412±0.73419 0.0000  12.07023±0.97223 0.0000 

 

Tabel I.5: Modelparameters (±SE) met bijhorende p-waarde van het getransformeerd vier parameter log-logistic model voor de verschillende species en populaties bij behandeling met 

mesotrion. 

species populatie modelparameters 

  b  c  d  e 

  gem. ± SE p-waarde  gem. ± SE p-waarde  gem. ± SE p-waarde  gem. ± SE p-waarde 

E. crus-galli H 6.98710±3.13165 0.0283  2.36730±0.36450 0.0000  16.13766±0.36758 0.0000  46.49031±3.66836 0.0000 

 H6 3.31962±0.87114 0.0003  1.79676±0.40477 0.0000  14.14446±0.41236 0.0000  37.53782±2.69190 0.0000 

 Lokeren 3.19897±0.60046 0.0000  0.93387±0.35369 0.0099  14.58874±0.39257 0.0000  48.30169±3.18353 0.0000 

E. muricata Damme1 4.90749±1.37485 0.0006  1.23129±0.32804 0.0003  13.35569±0.47242 0.0000  63.26657±4.77896 0.0000 
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Tabel I.6: Modelparameters (±SE) met bijhorende p-waarde van het drie parameter log-logistic model voor de verschillende species en populaties bij behandeling met sulcotrion. 

species populatie modelparameters 

  b  d  e 

  gem. ± SE p-waarde  gem. ± SE p-waarde  gem. ± SE p-waarde 

E. crus-galli H 1.40644±0.26901 0.0000  16.93038±0.80938 0.0000  51.24976±7.63933 0.0000 

 H6 1.54993±0.33679 0.0000  14.07134±0.86394 0.0000  69.58394±12.42116 0.0000 

 Lokeren 1.98594±0.65770 0.0033  14.12505±0.81679 0.0000  88.20328±13.49235 0.0000 

E. muricata Damme1 1.14655±0.24214 0.0000  15.10470±1.20306 0.0000  158.31252±39.25948 0.0001 

 

Tabel I.7: Modelparameters (±SE) met bijhorende p-waarde van het getransformeerd vier parameter log-logistic model voor de verschillende species en populaties bij behandeling met 

tembotrion. 

species populatie modelparameters 

  b  c  d  e 

  gem. ± SE p-waarde  gem. ± SE p-waarde  gem. ± SE p-waarde  gem. ± SE p-waarde 

E. crus-galli H 2.42859±0.71220 0.0010  1.72516±0.40528 0.0001  16.65835±0.91747 0.0000  18.78818±2.10241 0.0000 

 H6 4.20851±1.54895 0.0080  1.25352±0.23545 0.0000  14.17304±0.84113 0.0000  18.44802±1.75528 0.0000 

 Lokeren 5.77114±2.44745 0.0207  0.94719±0.20760 0.0000  13.76013±0.70220 0.0000  23.33748±1.74231 0.0000 

E. muricata Damme1 7.41583±2.54203 0.0045  0.74787±0.18413 0.0001  14.08155±0.98075 0.0000  30.62730±3.86129 0.0000 

 

Tabel I.8: Modelparameters (±SE) met bijhorende p-waarde van het drie parameter log-logistic model voor de verschillende species en populaties bij behandeling met topramezon. 

species populatie modelparameters 

  b  d  e 

  gem. ± SE p-waarde  gem. ± SE p-waarde  gem. ± SE p-waarde 

E. crus-galli H 1.49150±0.39951 0.0003  14.93593±0.70325 0.0000  12.86170±2.23466 0.0000 

 H6 1.42126±0.30281 0.0000  13.84250±0.80810 0.0000  3.61332±0.60039 0.0000 

 Lokeren 5.95070±4.33516 0.1735  12.95204±0.54384 0.0000  10.95373±1.10493 0.0000 

E. muricata Damme1 2.25990±0.95770 0.0206  12.94905±0.66205 0.0000  69.95483±9.34741 0.0000 
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Experiment 5 

Tabel I.9: Modelparameters (±SE) met bijhorende p-waarde van het drie parameter Weibull model voor de verschillende species en populaties bij behandeling met mesotrion. 

species populatie modelparameters 

  b  d  e 

  gem. ± SE p-waarde  gem. ± SE p-waarde  gem. ± SE p-waarde 

E. crus-galli H 4.169960±1.163795 0.0006  2.061206±0.090119 0.0000  32.296270±2.660419 0.0000 

 H6 0.529734±0.124867 0.0001  1.882298±0.123925 0.0000  15.642055±4.145997 0.0004 

E. muricata Damme1 0.459800±0.212553 0.0342  0.978035±0.161130 0.0000  14.417225±9.488783 0.1335 

 

Tabel I.10: Modelparameters (±SE) met bijhorende p-waarde van het drie parameter Weibull model voor de verschillende species en populaties bij behandeling met sulcotrion. 

species populatie modelparameters 

  b  d  e 

  gem. ± SE p-waarde  gem. ± SE p-waarde  gem. ± SE p-waarde 

E. crus-galli H 3.16587±0.65784 0.0000  2.29167±0.10040 0.0000  43.31268±3.25408 0.0000 

 H6 1.64237±0.46425 0.0008  1.83960±0.11504 0.0000  37.37430±4.05148 0.0000 

E. muricata Damme1 0.96135±0.43689 0.0316  0.97838±0.13768 0.0000  60.04531±20.23222 0.0043 

 

Tabel I.11: Modelparameters (±SE) met bijhorende p-waarde van het drie parameter Weibull model voor de verschillende species en populaties bij behandeling met topramezon. 

species populatie modelparameters 

  b  d  e 

  gem. ± SE p-waarde  gem. ± SE p-waarde  gem. ± SE p-waarde 

E. crus-galli H 2.77551±0.86005 0.0020  3.54507±0.13014 0.0000  37.86183±2.72368 0.0000 

 H6 3.02574±1.29776 0.0230  2.34892±0.12369 0.0000  36.04035±3.92118 0.0000 

E. muricata Damme1 2.20214±0.93819 0.0221  1.69924±0.12282 0.0000  38.68904±6.61751 0.0000 
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Experiment 6 

Tabel I.12: Modelparameters (±SE) met bijhorende p-waarde van het vier parameter Weibull model voor de verschillende species en populaties bij behandeling met topramezon. 

species populatie modelparameters 

  b  c  d  e 

  gem. ± SE p-waarde  gem. ± SE p-waarde  gem. ± SE p-waarde  gem. ± SE p-waarde 

E. crus-galli Beitem 4.05925±1.17125 0.0007  1.48878±0.39915 0.0003  13.66951±0.48416 0.0000  5.59289±0.32406 0.0000 

 H 1.76072±0.38283 0.0000  0.81789±0.42103 0.0538  11.20815±0.53477 0.0000  6.74172±0.79449 0.0000 

 H6 7.13949±7.46650 0.3404  0.56730±0.34166 0.0987  10.62314±0.54457 0.0000  2.85279±0.31864 0.0000 

 Lokeren 2.99767±0.56421 0.0000  1.50864±0.38217 0.0001  15.17333±0.51460 0.0000  5.17909±0.32243 0.0000 

 Reninge 1.67783±0.30756 0.0000  0.85910±0.56271 0.1288  14.39205±0.45409 0.0000  16.77847±2.01537 0.0000 

E. muricata Adegem 1.64726±0.31610 0.0000  0.43818±0.71565 0.5412  15.72894±0.44169 0.0000  31.37588±2.82993 0.0000 

 Damme1 4.53067±3.89981 0.2470  0.76798±0.76409 0.3163  10.37292±0.34797 0.0000  53.36299±4.00758 0.0000 

 Damme2 1.13672±0.34341 0.0011  1.09246±1.82195 0.5496  10.16329±0.46116 0.0000  40.67524±17.66694 0.0226 
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Experiment 7 

Tabel I.13: Modelparameters (±SE) met bijhorende p-waarde van het getransformeerd vier parameter log-logistic model voor de verschillende bladstadia van E. muricata [Damme1] bij 

behandeling met topramezon. 

bladstadium modelparameters 

(BBCH) b  c  d  e 

 gem. ± SE p-waarde  gem. ± SE p-waarde  gem. ± SE p-waarde  gem. ± SE p-waarde 

11 1.248491±0.469618 0.0100  -0.029297±0.058273 0.6169  1.605894±0.278009 0.0000  6.544203±2.835682 0.0244 

13 2.092167±0.569202 0.0005  0.063288±0.030681 0.0434  2.429433±0.388236 0.0000  5.444718±1.484391 0.0005 

14 1.501703±0.324485 0.0000  0.966828±0.308545 0.0027  11.961236±1.102837 0.0000  4.930153±1.115278 0.0000 

 

Tabel I.14: Modelparameters (±SE) met bijhorende p-waarde van het vier parameter log-logistic model voor de verschillende bladstadia van E. crus-galli [H] bij behandeling met 

topramezon. 

bladstadium modelparameters 

(BBCH) b  c  d  e 

 gem. ± SE p-waarde  gem. ± SE p-waarde  gem. ± SE p-waarde  gem. ± SE p-waarde 

11 3.97016±2.67734 0.1429  0.10888±0.19876 0.5857  5.00902±0.32997 0.0000  1.56996±0.15088 0.0000 

13 4.06008±1.04469 0.0002  0.61571±0.19798 0.0028  8.55694±0.32989 0.0000  1.83708±0.11982 0.0000 

14 4.12709±0.85140 0.0000  0.91858±0.20237 0.0000  12.42651±0.33187 0.0000  2.97682±0.13492 0.0000 

 

Tabel I.15: Modelparameters (±SE) met bijhorende p-waarde van het getransformeerd vier parameter log-logistic model voor de verschillende bladstadia van E. crus-galli [H6] bij 

behandeling met topramezon. 

bladstadium modelparameters 

(BBCH) b  c  d  e 

 gem. ± SE p-waarde  gem. ± SE p-waarde  gem. ± SE p-waarde  gem. ± SE p-waarde 

11 3.3823822±0.6167726 0.0000  0.0358624±0.0068474 0.0000  1.9915157±0.2208687 0.0000  1.4644319±0.1754708 0.0000 

13 2.6807810±0.5499189 0.0000  0.2895604±0.0342116 0.0000  6.8642726±0.5579488 0.0000  1.1797760±0.1609602 0.0000 

14 0.9425479±0.4992442 0.0634  0.9773482±0.1669887 0.0000  10.8403772±0.7861481 0.0000  0.2126113±0.2452160 0.3891 

 



 

 


