Effectieve bestrijding van
Aziatische duizendknopen
Deze factsheet is opgesteld in samenwerking met Natuur & Ruimte Invasieve Exoten.

Aziatische duizendknopen zijn invasieve exoten waarvan de bestrijding een lange
adem vraagt. Aziatische duizendknopen hebben een sterke concurrentiekracht in
verhouding tot inheemse vegetatie. Bovendien zijn Aziatische duizendknopen in
staat om schade toe te brengen aan gebouwen, infrastructuur, dijken en leidingen.
Duizendknoopbestrijding:
methodes combineren & lange adem
De bestrijding van Aziatische duizendknopen is complex.
Duizendknopen hebben grote wortelstokken vanuit waar ze
weer uit kunnen lopen na bijvoorbeeld een maaibeurt.
Bestrijding van duizendknopen vraagt een lange adem.
Vaak zijn meerdere jaren en een combinatie van methodes
nodig om de duizendknoop effectief te bestrijden.

Bewezen effectieve methodes
Om Aziatische duizendknopen te bestrijden zijn al veel
methodes toegepast. In deze factsheet geven we u graag
een overzicht van bewezen effectieve methodes voor de
bestrijding van Aziatische duizendknoop. Alle methodes
in dit overzicht worden uitgevoerd zonder het gebruik van
gifstoffen of verdelgers. Uitgangspunt vormt de reductie
in biomassa van de duizendknoop na de verschillende
behandelstadia. Experimentele methoden zoals bestrijding
met elektriciteit zijn in dit overzicht buiten beschouwing
gelaten omdat ze (nog) niet bewezen effectief zijn.

Tips bij duizendknoopbestrijding
Wilt u Aziatische duizendknoop laten bestrijden in uw gemeente, beheergebied van uw waterschap, of natuurterrein?
Denk dan bij het opvragen van offertes goed na over de volgende punten:
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Heet water
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Om effectief te zijn moet begrazing maandelijks plaats

Bij grote oppervlakten kan begrazing
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Schapen begrazing

teren waardoor deze tot een halt komt. In natuurterreinen is
het vaak ongewenst om zo vaak te laten begrazen. Dan kan
er voor worden gekozen om de begrazing af te stemmen op
het natuurbeheer en tussendoor de duizendknopen af te
maaien.

Bodemresetten

Door anearobe bacteriën te vermeerderen met Herbie-korrels

In depot en op vlakken zonder

worden sterven wortels van de duizendknoop af.

obstakels.

De inhoud van deze factsheet is zorgvuldig opgesteld samen met Natuur & Ruimte - Invasieve Exoten,

Kijk voor een video over al deze methoden op

op basis van onderzoek van Stichting Probos, Natuur & Ruimte en expert judgement.

www.ranox.nl/duizendknoopbestrijding

Meer weten?

Volg ons op social media:

Neem dan vrijblijvend contact op met RANOX natuuraannemer. Wij komen graag
een keer bij u langs om van gedachten te wisselen of een korte presentatie te geven.

Hoe zijn wij te bereiken?
T 085 75 00 600 E info@ranox.nl W www.ranox.nl

