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1. Inleiding
Over de verspreiding van Cirsium arvense L. Scop, door middel van zaad
in cultuurland zijn de meningen verdeeld, vooral wat betreft het
"besmetten" van landbouwgronden in de Usselmeerpolders door akker—
distelkiemplanten afkomstig van zaden uit akkerdistelhaarden buiten
de akkers.
Aangezien de zgn. distelverordening in de Usselmeerpolders niet van
toepassing is, kunnen akkerdistelhaarden hier ongestoord groeien.
Dit heeft tot gevolg dat het akkerdistelzaad in ruime mate kan worden verspreid over de aangrenzende landbouwpercelen. Onderzoek hiernaar is al een aantal jaren gaande. Genoemd kan worden onder meer
enig onderzoek van D. Bakker en J. Diender in 1956.
In mei 1976 werd nogmaals onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van
kieming en vestiging van akkerdistelkiemplanten in landbouwgewassen.
2. Verspreiding akkerdistels
De verspreiding van akkerdistels kan op twee manieren plaatsvinden:
A. bij grondverzet tijdens het afschuiven van sloot en tochtwallen
(waar meestal veel akkerdistels staan) worden stukjes wortelstok
(Rhizomen) verplaatst, hieruit kunnen nieuwe scheuten ontstaan,
welke na verloop van I a 2 seizoenen weer nieuwe akkerdistelplanten
geven (vegetatieve verspreiding).
B. Door zaden welke vanuit akkerdistelhaarden op het omringende cultuurland terecht komen en zich daar als kiemplant vestigen
(generatieve verspreiding).
Een groot gedeelte van de verspreiding van de akkerdistel vindt
plaats door middel van zaad. In augustus verlaten de meeste zaden het zijn eigenlijk vruchten - de uitgebloeide vrouwelijke bloemhoofdjes.
De zaden zijn in het bezit van een geveerde haarkrans, die als een
zweefinrichting werkt (zie figuur 1.). Deze kunnen bij droog en zonnig weer en krachtige wind een afstand van enkele kilometers overbruggen. De meeste zaden komen echter in de buurt van de moederplanten terecht waar ze kunnen kiemen. Door allerlei omstandigheden
(weinig licht/voedselgebrek) hebben deze meestal niet de mogelijkheid om uit te groeien tot jonge planten met overwinteringsorganen.
De weersomstandigheden spelen bij het zgn. "stuiven" van de akkerdistelhaarden een belangrijke rol. Als tijdens de afrijpingsperiode
van het zaad het weer nat en vochtig is, zal niet veel zaad met
pluis uit de 0 bloemhoofdjes vrijkomen. De verspreiding wordt dan
bemoeilijkt, wat tot gevolg heeft dat de ontwikkeling en vestiging
van kiemplanten op landbouwgronden minder intensief is.
3. Kiemingsvoorwaarden
Na de verspreiding van het zaad is het in de regel nog onvoldoendi,
nagerijpt om tot kieming over te gaan.
Het merendeel van de zaden moet nog enige tijd narijpen (dormancy).
De narijping duurt enige maanden. Inmiddels is de buitentemperatuur
te laag geworden om kieming nog mogelijk te maken. Deze zaden blijven in de wintermaanden dan ter plaatse liggen, om in het volgende
voorjaar te kunnen kiemen.
Akkerdistelzaad kiemt het beste bij sterke temperatuurschomraelingen,
in het bijzonder wanneer overdag de temperatuur boven de 25°C stijgt
en 's nachts niet beneden 5-J0°C daalt.

- 6 -

In het voorjaar wordt in de bovenste centimeters van de bodem op
terreinen met een open vegetatie (landbouwgewassen) dikwijls aan
deze voorwaarde voldaan.
De kieming van de zaden vindt in mei plaats. Vervolgens ontwikkelt
de plant zich tot jonge, winterharde Akkerdistelplant, waarbij voor
de winter invalt ondergrondse organen (Rhizomen) worden aangelegd
(zie figuur 2.). Voldoende licht en een goede vocht- en mineralenvoorziening zijn in de groeiperiode vereist.
4. Vestigingsmogelijkheden in landbouwgewassen
Onder vestiging van Cirsium arvense L. scop, in cultuurland kan worden verstaan dat akkerdistelkiemplanten zich in landbouwgewassen
kunnen ontwikkelen en handhaven, en voor de winter in staat zijn
ondergrondse organen aan te leggen, zodat van blijvende vestiging
sprake kan zijn.
Op vrijwel alle moderne akkerbouwbedrijven in de Usselmeerpolders
wordt chemische onkruidbestrijding toegepast, meestal met 2, 4 - 5
D of M.C.P.A.
Het effect van deze bestrijding op akkerdistelkiemplanten blijkt in
de praktijk zeer goed te voldoen: het merendeel van de akkerdistelkiemplanten overleeft de bespuiting niet. Verder zullen mechanische
bewerkingen het aantal akkerdistelkiemplanten behoorlijk kunnen verminderen.
Bovendien zijn lage temperaturen beneden het vriespunt tijdens de
kieraplantstadia in staat om akkerdistelkiemplanten te vernietigen
en zo blijvende vestiging voorkomen.
Het percentage kiemplanten dat uiteindelijk voor blijvende vestiging
in aanmerking komt is moeilijk precies te bepalen, maar zal in de
regel zeer gering zijn.
5. Ligging akkerdistelhaarden en proefkavels
Een globale inventarisatie van de akkerdistelhaarden in 0. en Z.
Flevoland werd in aug./sept. '75 uitgevoerd.
Voor het merendeel kwamen de akkerdistelhaarden voor in jonge bosaanplant. Aan de hand van de kaart met de ligging van de akkerdistelhaarden, werd een drietal proefkavels uitgezocht met een zo gunstig
mogelijke ligging ten opzichte van de akkerdistelhaarden (zie figuur
3a).

Het ging om de volgende proefkavels:
Kavel F 32 (0. Flevoland) ingezaaid met suikerbieten, voorvrucht
wintertarwe (verpacht).
Kavel W 65 (0. Flevoland) ingezaaid met wintertarwe voorvrucht haver.
Kavel OZ 29 (Z. Flevoland) ingezaaid met zomergerst voorvrucht wintertarwe (zie kaart I.).
Verwaeht werd dat voldoende akkerdistelzaad in het voorgaande jaar
op de proefkavels was terechtgekomen en dat er akkerdistelkiemplanten
aanwezig zouden zijn.
6. Verschillen tussen de kavels wat betreft aantallen kiemplanten
In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van het gemiddeld aantal akkerdistelkiemplanten/m in een aantal landbouwgewassen
in 0. en Z. Flevoland in mei '76, op diverse afstanden van de
akkerdistelhaarden. De gemiddelden zijn telkens bepaald aan de hand
van tien vakjes met een oppervlakte van een m2.
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Uit de tabel blijkt duidelijk dat de gemiddelde aantallen kiemplanten/m^ afnemen naarmate de afstand tot de akkerdistelhaard groter
wordt. Duidelijk komt dit ook naar voren in figuur 4.
De aantallen kiemplanten/m^ gekoppeld aan de zelfde afstanden geven
enig verschil te zien tussen de drie kavels. Op kavel F 32 zijn altijd meer kiemplanten/m^ dan op kavel W 65, en op kavel W 65 weer
altijd meer dan op kavel OZ 29.
Deze verschillen in aantallen kiemplanten/m2 op de zelfde afstanden
zouden als volgt verklaard kunnen worden:
A. door de beschaduwing door de verschillende landbouwgewassen.
(granen op de kavels W 65 en OZ 29).
Op F 32 stonden suikerbietplantjes van 1,5 cm hoog. Deze laten de
grond kaal dus laten wellicht meer ruimte voor de Akkerdistelkiemplanten dan met name het wintergraan.
B. een grotere zaadproduktie in de dichtstbijzijnde akkerdistelhaarden geeft meer kans op kiemkrachtige zaden.
C. ook zal de ligging van de akkerdistelhaard en de heersende windrichtingen tijdens het "stuiven" van de akkerdistels van invloed
kunnen zijn geweest op de aantallen kiemplanten/m2.

Tabel 1. Gem. aantal akkerdistelkiemplanten/m^ in landbouwgewassen op,
verschillende afstanden van akkerdistelhaarden in mei '76 in
0. en Z. Flevoland
Kavel
nr.

Afstand
in m.

Gem. aantal
Voorvrucht
kiemplanten/
in *75

F 32

15
50
100
150
200
250
300
350
400

6
4
2
2
1
0,6
0,5
0,8
0

W 65

10
25
50
100

3
2
1
I

0Z 29

10
25
35
50
100

1,6
1,6
0,5
0,3
0,3

W. Tarwe

Haver

W. Tarwe

Gewas
in '76

Aantal
proefveldjes

Suikerbieten
+_ 1-1,5
cm hoog

10

W. Tarwe
+_ 20-25
cm hoog

10

Zomergerst
•f 5-10 cm
hoog

10

a»

- 8 7. Aantallen kiemplanten/m2 bij toenemende afstand tot de akkerdistelhaard
In figuur 4 is aangegeven het aantal kiemplanten/m2 bij toenemende
afstand tot de akkerdistelhaard op alle drie kavels. De grafiek toont
duidelijk aan dat, naarmate de afstanden vanaf de akkerdistelhaarden
toenemen, het aantal kiemplanten aanmerkelijk vermindert.
In alle gevallen werd na 100 m nog maar 20 a 30% van het aantal kiemplanten dicht nabij de akkerdistelhaard waargenomen.
Zoals in dit verslag al eerder is vermeld kunnen akkerdistelzaden
door hun perfecte zweefvermogen onder bepaalde weersomstandigheden
(gunstige wind b.v. thermiek) grote afstanden afleggen van meerdere
kilometers.
In het proefobject op kavel F 32 bleken echter in 1976 op een afstand van 400 m tot de akkerdistelhaard geen kiemplanten meer
aanwezig te zijn.
Op de kavels W 65 en OZ 29 werden op grotere afstand dan 100 m tot de
akkerdistelhaard geen tellingen verricht.
Samenvatting en conclusies
De verspreiding en vestiging van akkerdistelkiemplanten uit zaad
in landbouwgewassen in de Usselmeerpolders, heeft in voorgaande
jaren al tot veel discussies aanleiding gegeven.
Vooral van de zijde van de landbouworganisaties heeft men aangedrongen op bestrijding van de akkerdistelhaarden in de Usselmeerpolders.
Aangezien de zgn. distelverordening niet van toepassing was, bleven
boeren (pachters) en bovengenoemde organisaties kritiek uitoefenen
op deze voor de boeren ongewenste gang van zaken.
Mede hierdoor heeft men gemeend over dit probleem een wat uit^ebreider onderzoek te moeten verrichten.
Vanuit de Rijksdienst voor de Usselmeerpolders werd dit onderzoek
ter hand genomen door de afd. Biologie sectie landschapsoecologie.
Een aantal aspecten van de ecologie van de Akkerdistel is in dit
onderzoek betrokken. De aanwezigheid van kiemplanten in relatie
tot toenemende afstand tot de dichstbijzijnde Akkerdistelhaard is
hiervan een onderdeel.
Uit het voorliggende verslag blijkt dat de aanwezigheid van een
Akkerdistelhaard de hoeveelheid kiemplanten sterk beinvloedt. Op
drie proefkavels blijkt deze invloed in 1976 zich echter niet over
grote afstanden uit te strekken. Op afstanden van 10 a 20 m tot de
Akkerdistelhaard komen in 1976 kiemplanten voor in dichtheden van
gemiddeld bijna twee (kavel OZ 29) tot gemiddeld zes (kavel F 32)
exemplaren per vierkante meter. Bij toenemende afstand tot de Akkerdistelhaard nemen deze dichtheden in 1976 binnen honderd meter af
met minimaal 70% tot resp. 0,3 en 2,0 exemplaren per m . Op de kavel
met de hoogste dichtheid werden op de tien proefvakjes van een
vierkante meter op 400 m afstand tot de Akkerdistelhaard geen kiemplanten meer aangetroffen. In hoeverre de gemeten kieming ook tot
blijvende vestiging heeft geleid is niet nagegaan. Het ligt voor
de hand om een zeer hoge mortaliteit onder de kiemplanten te veronderstellen ten gevolge van de weersomstandigheden, de bodembewerking en de onkruidbestrijding, gezien de relatief grote aantallen
kiemplanten in verhouding tot het aantal Akkerdistelplanten tijdens
de oogst.
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