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1 Inleiding 

Invasieve exotische plantensoorten zijn soorten die van nature niet in Nederland voorkomen en door 
menselijk handelen hier terecht zijn gekomen en schade aanrichten of kunnen aanrichten aan natuur, 
economie, veiligheid of gezondheid van mens en dier. Transport, handel en toerisme zijn de 
belangrijkste routes. Exoten kunnen per ongeluk hier terechtkomen, bijvoorbeeld door transporten of 
opzettelijk door het verhandelen van exotische vijver- en tuinplanten. Een klein deel van de exoten 
kan zich vestigen in onze natuur. Gaat een soort zich snel vermeerderen dan spreken we van een 
invasieve exoot. 
 
Een invasieve exoot die door terreinbeheerders als een van de belangrijkste plaagsoorten wordt 
aangemerkte is Aziatische duizendknoop (Fallopia japonica, Fallopia sachalinensis en Fallopia x 
bohemica). In Nederland komen deze uitheemse duizendknoopsoorten voor op zeer uiteenlopende 
standplaatsen, o.a. in stedelijk gebied, spoordijken, braakliggende terreinen, wegbermen (ook 
middenbermen van snelwegen), rivierkribben, bosranden, beekoevers en dijken. De aanwezigheid van 
deze soorten leidt tot het verdwijnen van inheemse flora, ze veroorzaken schade aan kapitaalgoederen 
en extra kosten voor beheerwerkzaamheden. 

1.1 Aanleiding 

Aziatische duizendknoop is zeer lastig te bestrijden. Er zijn verschillende bestrijdingsmethoden 
beschikbaar, zoals mechanisch, thermisch, chemisch of biologisch met voor- en nadelen en sterk 
variërend in effectiviteit. De meeste gangbare bestrijdingsmethoden geven, ook op langere termijn 
niet het gewenste effect, de plant blijft terugkomen. Grootschalig afgraven van de groeiplaats(en) is 
redelijk effectief maar deze aanpak genereert een groot volume van met duizendknoop besmette 
grond waarvoor momenteel nog geen effectieve verwerking bestaat en het geeft ook een groot risico 
op verdere verspreiding via machines en grondtransporten. 
 
GT-Eclipse heeft Wageningen UR gevraagd een nieuwe bestrijdingstechnologie voor Aziatische 
duizendknoop te testen op effectiviteit. In het voorliggende rapport wordt de opzet en de resultaten 
van de testen beschreven. 

1.2 Doelstelling 

De GT-Eclipse technologie is gebaseerd op het aanbrengen van een hoog elektrisch spanningsverschil 
tussen de sapstroom in de stengel van een plant en de omgeving. Doel van het onderzoek is om via 
experimenten (potproeven) vast te stellen of (1) GT-Eclipse technologie effectief is voor de bestrijding 
van Japanse duizendknoop en (2) wat de optimale instellingen van de apparatuur zijn (duur, spanning 
ed.).  
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2 Aanpak 

2.1 Plantmateriaal 

Voor de testen zijn in het veld vitale wortelstokken van Japanse duizendknoop verzameld van 
verschillende diktes en verdeeld over twee verschillende klassen (grof en fijn). Het materiaal is op 
25 februari 2019 afgeleverd. Omdat de voorbereiding van de potten (aanbrengen aardings-plaatjes) 
nog niet was afgerond is het plantmateriaal tijdelijk opgeslagen in een koelcel bij 4⁰C.  
 
Voorafgaande aan het oppotten van de wortelstokken is m.b.v. een (campinggaz) brander onderaan in 
de zijkant van de pot een gat in de wand gesmolten als doorvoer voor de aansluiting van de stroom op 
de aluminium bodemplaat (aarde) welke voor de stroom doorvoer in de pot zorgdraagt. Tijdens het 
vullen is er een steeketiket in de pot gestopt die het doorvoergat in de zijkant van de pot gedeeltelijk 
afdicht zodat er geen grond uit de pot loopt (Figuur 1). 
 
 

   

Figuur 1 Voorbereiding van de potten met aardingsplaatje (links) en kabelaansluiting (rechts). 
 
 
Op 11 maart zijn de stukken wortelstok van ca. 25 cm (i.v.m. aanwezigheid van voldoende knopen) 
opgepot in potten van vier liter (Ø 20 cm) gevuld met standaard grond (Lentse potgrond). De 
wortelstokken zijn op een diepte van ± 5cm, horizontaal, in de pot gelegd en afgedekt met ± 5cm 
potgrond. Vervolgens zijn de potten overgebracht naar een geconditioneerde kasruimte met een 
dag/nacht temperatuur van 20/18 ˚C en additionele belichting. De potten zijn naar behoefte van 
leidingwater voorzien. Tijdens de extreem warme perioden in de zomerperiode liep de temperatuur in 
de kas hoger op dan de gepande 20 ˚C. 
 
 



 

Rapport WPR-922 | 7 

   

Figuur 2 Oppotten van de wortelstokken (links) en opstelling in de kas (rechts). 
 

2.2 Stroom voorziening 

Voor de stroomvoorziening is gebruik gemaakt van een Patura P3800 multifunctioneel 
schrikdraadapparaat met onderstaande specificaties. Via een verdeelunit zijn de individuele stengels 
aangesloten op de stroombron (Figuur 3).  
 
 
Tabel 1 Specificaties Patura P3800 multifunctioneel schrikdraadapparaat. 

Omschrijving Specificatie 

Model P3800 

Soort Combi accu / lichtnet 

Voeding 12 volt / 230 volt 

Meest geschikte accu Minimaal 100 Ah 

Meest geschikte batterij Geen 

Ladingsenergie 6.3 Joule 

Impuls energie bij 500 ohm 3.8 Joule 

Maximale spanning bij 500 ohm 6300 V 

Maximale spanning onbelast 11000 V 
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Figuur 3 Aansluiting van de individuele stengels op de stroombron. 
 

2.3 Veldproeven 

De elektrificatie technologie is ook getest in een veldsituatie op een locatie van Vitens aan de 
Spechtlaan in Doorwerth. Op deze locatie met een zanderige bodem waren verschillende groeihaarden 
van Japanse duizendknoop aanwezig. Uit eerdere oriënterende testen op deze locatie was gebleken 
dat de stengels net onder het punt waar ze op de stroomvoorziening waren aangesloten na enkele 
dagen knakken waardoor er stroom weglekte en de behandeling minder effectief werd. 
 
Op de Vitens locatie zijn drie wat omvang betreft redelijk gelijke groeiplaatsen van duizendknoop 
geselecteerd (ca. 1 à 2 m2) waarop de volgende testen zijn uitgevoerd: 
Locatie 1: toepassing elektrificatie waarbij de stengels zijn opgebonden m.b.v. een stokje en knijper; 
Locatie 2: toepassing elektrificatie zonder opbinden van de stengels; 
Locatie 3: referentielocatie zonder behandeling 
 
Voor de twee elektrificatie testen zijn aparte apparaten gebruikt zodat deze elkaar niet beïnvloeden 
mocht er bij een van de testen stroom weglekken als gevolg van knakkende stengels. 
 
Na de elektrificatieperiode is bepaald in hoeverre de wortelstokken nog vitaal waren door deze (deels) 
op te graven en te beoordelen op kieming van de groeipunten (knopen). 
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Figuur 4 Aansluiting van de individuele opgebonden stengels op de stroombron(links) op de 
Vitens locatie, Doorwerth. Rechts een detailopname van de aansluiting op de stengels. 
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3 Resultaten 

3.1 Opkweek duizendknoopplanten 

Op 22 maart, 11 dagen na oppotten, kwamen de eerste uitlopers boven de grond. Na een maand 
bleek dat de groeivorm van de duizendknoop planten afweek van wat normalerwijze in het veld wordt 
waargenomen. In het veld schieten de uitlopers/stengels recht omhoog, in de kas daarentegen bleef 
de groei zeer gedrongen en stonden de stengels meer horizontaal (Figuur 5). De stengels waren al 
enigszins verhout en bleven vrij dun.  
 
 

 

Figuur 5 Vlakke groei van duizendknoop circa acht weken na oppotten. 
 
 
Als gevolg van de dunne stengels waren de standaard stekkers niet bruikbaar. Er is toen besloten om 
de stroom anders aan de plant toe te dienen. Een van de stengels is daarvoor afgeknipt en vervolgens 
is de stroomdraad m.b.v. een dun pinnetje op het snijvlak in de stengel gestoken. De pinnetjes met 
daar aan vast de stroomdraad waren niet direct voorradig, hierdoor liet het onder stroom zetten van 
de planten nog even op zich wachten.  

3.2 Effectiviteit 

Op 20 juni zijn 32 planten op het stroomapparaat aangesloten (één stengel per plant/pot). Na ruim 
vijf weken stroomtoediening waren er nauwelijks bovengrondse effecten te zien. Slecht enkele 
bladeren en stengeldelen stierven af. Het merendeel van de stengels, met elkaar verbonden via het 
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stukje wortelstok waaruit ze zijn gegroeid, vertoonden geen effect. Uit de beoordeling van het 
wortelstelsel bleek dat zowel de echte wortels als de wortelstokken nog vitaal waren (Figuur 6). Op 
basis van deze waarnemingen is besloten de proef stop te zetten. Het plantmateriaal in afgevoerd en 
vernietigd (autoclaaf). 
 
 

    

Figuur 6 Effect van stroomtoediening gedurende ruim vijf weken op de bovengrondse stengels 
(links) en het wortelstelsel (rechts). 
 

3.3 Veldproeven 

Op 13 juni 2019 zijn de planten op beide groeiplaatsen aangesloten op de elektrificatie apparatuur 
door op 10 cm boven maaiveld een stekkertje in de stengel te steken. Elk apparaat had een eigen 
aarding. Een week na de start, op 20 juni, waren de eerste symptomen zichtbaar, namelijk 
beginnende verdroging/afsterving van de bladeren. Nog een week later zijn ook effecten te zien aan 
de stengels zelf. Zes en een halve week na aanvang van de elektrificatie zijn de stengels en bladeren 
volledig afgestorven. Alle stengels dat wil zeggen zowel de opgebonden als de niet-opgebonden 
stengels stonden nog overeind. Er zijn geen verschillen in effecten op de bladeren en stengels 
geconstateerd tussen de beide behandelde groeiplaatsen. Op de referentielocatie, zonder behandeling, 
waren de planten vitaal, er was geen sprake van verdroging of afsterving van bladeren en/of stengels. 
 
Op 2 augustus zijn de wortelstokken van beide behandelde groeiplaatsen opgegraven. Hierbij bleek 
dat de stengels voornamelijk voortkwamen uit een vrij grote, vertakte wortelstok en nog een paar 
dunnere wortelstokken. De wortelstokken zaten vrij dicht onder het maaiveld. De opgegraven wortel-
stokken zijn afgespoeld met leidingwater, in stukjes van circa 20 cm geknipt en op een vochtige 
ondergrond gelegd en met dito vochtige doek afgedekt en in een plasticzak onder semi-buitenomstan-
digheden (foliekap) weggezet in een met lichtdoorlatend plastic folie afgedekt bakje.  
 
Op 5 augustus 2019, drie dagen na inzetten bleek dat alle stukken wortelstok van beide groeiplaatsen 
nog vitaal waren (Figuur 7). Er waren witte, actieve knopen zichtbaar. Een week na inzetten waren de 
knopen verder uitgegroeid. Hierna is het plantmateriaal afgevoerd en vernietigd (autoclaaf). 
 

Echte wortels 

Wortelstok 
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Figuur 7 Vitale wortelstokken drie dagen (boven) en een week (beneden) na beëindiging van de 
elektrificatie. 
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4 Conclusies 

De elektrificatie technologie, dat wil zeggen het aanbrengen van een hoog elektrisch spanningsverschil 
tussen de sapstroom in de stengel van een plant en de omgeving, is getest op effectiviteit voor 
bestrijding van Japanse duizendknoop.  
 
Na ruim vijf weken stroomtoediening aan de stengels van onder geconditioneerde omstandigheden (in 
een kas) opgekweekte duizendknoopplanten waren er nauwelijks effecten te zien aan bladeren en 
stengels. Slechts enkele individuele bladeren en stengeldelen stierven af. Aan de wortelstokken en de 
echte wortels waren geen effecten te zien. Elektrificatie lijkt onder deze omstandigheden geen 
effectieve bestrijdingsmethode voor Japanse duizendknoop. 
 
De elektrificatie technologie is ook getest in een veldsituatie op een locatie met een zanderige bodem 
waar verschillende groeihaarden van Japanse duizendknoop aanwezig waren. Circa zes weken na 
aanvang van de elektrificatie waren de stengels en bladeren volledig afgestorven. De wortelstokken 
bleken echter nog vitaal te zijn. 
 
Samenvattend kan gesteld worden dat met de elektrificatie technologie met hoge spanningen het 
mogelijk is bovengrondse delen van Japanse duizendknoop in het veld te bestrijden maar effecten op 
de wortelstokken zijn vooralsnog niet waargenomen. 
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