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Distelbestrijding
Informatie voor pachters van grond van
de provincie Noord-Holland
Op het door u gepachte perceel kunnen distels voorkomen. Distelbestrijding is een kwestie van lange adem:
effectieve bestrijding kost meerdere jaren. De distels
hebben namelijk een ver kruipend, sterk vertakt wortelstelsel. De wortels zijn erg bros, en zelfs wortelstukjes
van nog geen centimeter kunnen weer tot een nieuwe
plant uitgroeien. Ook uit zaden kunnen nieuwe planten
groeien. De zaadpluisjes laten in de regel de zaadjes
dicht bij de moederplant vallen, waardoor de verspreiding via zaad niet heel ver komt. Als het wortelstelsel
langere tijd met rust wordt gelaten sterft de plant
uiteindelijk af.

Voorjaar de beste tijd
Distels zijn het meest gevoelig voor bestrijding in het voorjaar
(vlak voor de bloemvorming). De voedingsreserve in de wortel is
dan het laagst. Door distels in het voorjaar te bestrijden bent u
de bloemknopvorming en de aanleg van wortelreserves voor.
Door verschillende invloeden op de distelontwikkeling, zoals
weersomstandigheden, verschilt het groeistadium per perceel.
Om het juiste tijdstip van de bestrijding te bepalen, is het
belangrijk op elk perceel de ontwikkeling van de distels te
volgen. Elke gelegenheid in het bouwplan moet aangegrepen
worden.
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Mechanische bestrijding
Grootschalige mechanische bestrijding is toegestaan op
percelen buiten het Natuurnetwerk Nederland (NNN), behalve
in de bloemrijke kruidenstroken langs randen van het perceel.
U kunt bijvoorbeeld grootschalig bestrijden door het toepassen
van een selectief en systematische werkend gewasbeschermingsmiddel in de graanteelt. Doe intensieve mechanische
bestrijding onder droge omstandigheden zodat de wortelstokken uitdrogen.
Ligt uw perceel buiten het NNN en is het aangemerkt als
weidevogelgebied? Dan is het fijn als u bij de bestrijding
rekening houdt met het broedseizoen. Kies bij voorkeur voor
handmatig en pleksgewijze bestrijding. Of laat het eerst
controleren op nesten van weidevogels door bijvoorbeeld een
agrarische natuurvereniging.

Distelbestrijding in bloemrijke kruidenstroken
In de bloemrijke kruidenstroken kunnen akkerdistels, in
overleg met de provincie, pleksgewijs en handmatig worden
bestreden.

Tips voor de kruidenrand:
> Probeer vestiging van distels te voorkomen.
>	Haal alleenstaande planten weg en verhinder nieuwe
uitlopen. Verwijder de distel alleen als de distel in z’n geheel
(inclusief alle wortels) kan worden verwijderd.
>	Verdroog de grond, distels gedijen namelijk vooral goed
vochtige, voedselrijke grond.
>	Maak gebruik van meerjarige gras-klaver weiden of luzerne
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in de vruchtwisseling.
>	Ploeg mislukte inzaai van gras-klaver of luzerne tijdig onder.
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>	Vermijd uitspoeling van mineralen (met name stikstof) naar

Noord-Holland.

diepere lagen.
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>	Zorg voor snelle start van het gewas, waardoor de distels
minder kans krijgen.

Meer informatie: www.noord-holland.nl/verpachtingen
Voor vragen kunt u bellen met de pachttelefoon, tel. (023) 514 2434

Meer informatie distelbestrijding
Meer informatie over distelbestrijding is te vinden op de
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website van biokennis en in de eindrapportage FAB op de
website van kennisakker.
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