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1. INLEIDING 

Pyrrolizidine-alkaloïden (PA's) zijn natuurlijke toxines die in heel wat verschillende planten voorkomen. 
Wereldwijd bevatten naar schatting meer dan 6.000 plantensoorten PA's. PA's zijn wellicht de meest 
verspreide natuurlijke toxines die in het wild levende dieren, vee en mensen kunnen treffen. 

PA's hebben een gemeenschappelijk toxiciteitsprofiel en de lever is het belangrijkste doelwit van de toxische 
stoffen. Duidelijke tekenen van toxiciteit bij alle diersoorten zijn verschillende mates van progressieve 
leverschade (centrilobulaire hepatocellulaire necrose) en veno-occlusieve ziekte. Bovendien heeft het 
Internationale Agentschap voor Kankeronderzoek (International Agency for Research on Cancer of IARC) drie 
PA's, met name lasiocarpine, monocrotaline en riddelliine, geklasseerd als 'mogelijk kankerverwekkend bij 
mensen' (Groep 2B). Verschillende PA’s verschillen mogelijks in sterkte van de toxiciteit, maar de relatieve 
sterktes zijn op dit moment niet gekend wegens een gebrek aan orale toxiciteitsgegevens voor individuele 
PA's, wat risicobeoordeling voor PA's bemoeilijkt. 

Risico's voor de mens kunnen voortvloeien uit de consumptie van met PA gecontamineerd voedsel van 
plantaardige of dierlijke oorsprong en uitbraken van toxiciteit bij vee kunnen landbouwers en 
plattelandsgemeenschappen economische schade berokkenen. Directe menselijke gevallen van vergiftiging 
via voeding werden reeds uitvoerig beschreven, waarbij de vergiftiging in sommige gevallen de dood tot 
gevolg had. Ook de consumptie van graan of graanproducten (bloem of brood) die zijn verontreinigd met 
zaden die PA's bevatten, heeft reeds uitbraken van vergiftiging veroorzaakt. Verder werden er ook al 
plantendelen die PA's bevatten, aangetroffen in voedingsmiddelen die werden bereid op basis van 
landbouwgewassen, i.e. slabladeren. Ook werden er PA's ontdekt in producten van dierlijke oorsprong, zoals 
melk en eieren, wat erop wijst dat PA's kunnen overgaan van diervoeder op eetbare weefsels. 

Hoewel er nog lacunes zijn in de beschikbare informatie over de toxiciteit en relatieve sterkte van individuele 
PA's en over het aandeel dat verschillende voedingsmiddelen hebben in de globale blootstelling, moet de 
blootstelling aan PA's via de voeding zo laag mogelijk worden gehouden gezien de mogelijke 
gezondheidsbedreigingen die de inname van deze toxines via voedingsmiddelen of diervoeder kan 
veroorzaken. Om dit te bereiken moeten er beheersmaatregelen worden genomen om de contaminatie van 
voedingsmiddelen en diervoeder met PA's te voorkomen en verminderen. 

Beheersmaatregelen om de contaminatie van voedingsmiddelen en diervoeder met PA's te voorkomen en 
verminderen, omvatten bijvoorbeeld onkruidbeheersing (verwijdering/vermindering) om blootstelling van 
dieren die voedsel produceren, waaronder vee en bijen, aan PA-bevattende planten te verminderen, alsook 
maatregelen om de aanwezigheid van PA's in onbewerkte en bewerkte grondstoffen te verminderen. Deze 
praktijkrichtlijn gaat in op onkruidbestrijding. Een doelbewust gebruik van PA-bevattende planten voor 
voedingsmiddelen en diervoeder kan om geen enkele reden worden gerechtvaardigd zonder een gepaste 
evaluatie. 

Hierbij moet wel worden benadrukt dat een totale verdelging van PA-bevattende planten niet haalbaar of 
ecologisch wenselijk is. Bovendien vermijden grazende dieren onder normale omstandigheden de meeste 
groeiende plantensoorten die PA's bevatten. Gewoonlijk eet vee PA-bevattende planten wanneer voer 
schaars wordt in periodes van droogte of overbegraasde weidegronden. Vee kan ook PA-bevattende planten 
eten wanneer die in gedroogde vorm in diervoeder aanwezig zijn. Daarom zijn, naast beheer door middel van 
onkruidbestrijding, ook goede voederpraktijken belangrijk. 

2. DOELSTELLING 

Deze Praktijkrichtlijn wil goede beheersmaatregelen aanreiken voor onkruidbestrijding van PA-bevattende 
planten om de contaminatie van voedingsmiddelen en diervoeder met PA's te voorkomen en verminderen. In 
dat opzicht bevat deze richtlijn zowel maatregelen voor het beheer van PA-bevattende planten als 
maatregelen om het vrijkomen en de verspreiding van dergelijke planten onder controle te houden. 

3. TOEPASSINGSGEBIED 

Het toepassingsgebied van deze Praktijkrichtlijn bestaat erin om raad te geven om enerzijds contaminatie van 
voedingsmiddelen en diervoeder met PA's te voorkomen en anderzijds, in gevallen waarin contaminatie niet 
volledig kan worden voorkomen, om de PA-contaminatie in voedingsmiddelen en diervoeder door middel van 
onkruidbestrijding te verminderen. Deze Praktijkrichtlijn moet samen worden gelezen met andere relevante 
Praktijkrichtlijnen om andere contaminerende stoffen in voedingsmiddelen en diervoeder te voorkomen en 
verminderen. 

4. BEOORDELING VAN DE NALEVING VAN RELEVANTE WETGEVING 

Alle beheerspraktijken die in deze Praktijkrichtlijn worden voorgesteld, moeten worden gevolgd met 
inachtneming van relevante nationale of internationale wetgeving en normen, waaronder algemene vereisten 
inzake bescherming van consumenten en werknemers. 
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5. BEPERKINGEN 

Er moet op worden gewezen dat het in sommige landen wellicht moeilijk zal zijn om de beheersmaatregelen 
die in deze Praktijkrichtlijn worden beschreven te implementeren. Dit kan het gevolg zijn van een gebrek aan 
kennis of middelen, of het gevolg van geografische, ecologische of praktische beperkingen zoals te grote 
landoppervlakken of het feit dat sommige regio's niet toegankelijk zijn voor landbouwmachines. De 
maatregelen die in deze Praktijkrichtlijn worden beschreven, moeten daarom worden beschouwd als adviezen 
en elke maatregel die in deze Praktijkrichtlijn wordt beschreven, moet door nationale overheden of andere 
professionele en adviserende instanties worden beoordeeld om na te gaan of hij geschikt en haalbaar is in het 
licht van de landspecifieke omstandigheden. 

Er bestaat op dit moment onvoldoende informatie over de doeltreffendheid van de verschillende 
beheersmaatregelen waardoor er geen volledige beoordeling van de beheersmaatregelen kan worden 
uitgevoerd. Wanneer dergelijke informatie beschikbaar wordt, zou een beoordeling van de doeltreffendheid 
van de voorgestelde beheersmaatregelen nuttig zijn om de meest geschikte combinatie te bepalen van 
maatregelen om PA-bevattende planten te beheren waardoor de kans op PA-contaminatie van 
voedingsmiddelen en diervoeder kleiner wordt. 

6. ALGEMENE PRINCIPES VOOR ONKRUIDBESTRIJDING VAN PA-BEVATTENDE PLANTEN 

Om de verspreiding van PA-bevattende planten op een gepaste manier te voorkomen en om de kosten van 
beheersmaatregelen te verlagen, is het van essentieel belang dat deze planten vroegtijdig worden 
gedetecteerd en geïdentificeerd, en dat er vervolgens actie wordt ondernomen om contaminatie van 
voedingsmiddelen en diervoeder te voorkomen. 

Om een vroegtijdige detectie mogelijk te maken, is het van essentieel belang dat landbouwers en de lokale 
bevolking (waaronder aannemers en werknemers die instaan voor het bermonderhoud) worden 
gesensibiliseerd aan de hand van goede informatie. Die informatie kan worden aangereikt via brochures of 
websites die een overzicht en beschrijving geven van de belangrijkste PA-bevattende planten, hun ecologie, 
de nood om maatregelen te nemen alsook hoe/waar. Het is daarbij belangrijk dat het type aanbevelingen 
wordt afgestemd op de specifieke situatie van de betrokken persoon: privépersonen die paarden, schapen, 
enz. houden op een klein stukje land moeten andere instructies krijgen dan professionele landbouwers. 
Verder moet er ook communicatie zijn met relevante nationale en lokale overheidsinstanties. 

Zodra de PA-bevattende planten gedetecteerd zijn en als er gepaste gegevens beschikbaar zijn, moeten de 
risico's voor de gezondheid van mensen en dieren worden bepaald zodat kan worden gekeken of er nood is 
aan een geïntegreerd onkruidbeheersingsplan. Daarbij mag niet uit het oog worden verloren dat 
verschillende PA-bevattende planten mogelijk anders reageren op specifieke beheersmaatregelen. Het is 
dan ook altijd belangrijk om de specifieke ecologie van de betrokken plant in aanmerking te nemen. 
Daarnaast moet ook rekening worden gehouden met de invloed van het weer of het klimaat.  Als men de 
verspreiding van PA-bevattende planten daadwerkelijk wil voorkomen, moeten alle landeigenaars, bewoners 
en beheerders samen hun verantwoordelijkheid nemen om ervoor te zorgen dat de verspreiding op een 
doeltreffende wijze onder controle wordt gehouden. 

7. BEOORDELING VAN DE NOOD OM MAATREGELEN TE NEMEN 

Alvorens een maatregel in overweging te nemen, moet de nood om daadwerkelijk tot actie over te gaan 
worden beoordeeld door na te gaan welke risico's de aanwezigheid van PA-bevattende planten inhoudt. Dit 
kan bijvoorbeeld worden gedaan aan de hand van een gelaagde karakterisering van de risico's die 
gebaseerd is op: 

• toxiciteit van de specifieke PA's, indien gekend, die aanwezig zijn in de plant; 

• het relevante aandeel van de verschillende PA-bevattende planten in de specifieke of totale PA-
inname van het vee of de aanwezigheid in voedingsmiddelen/diervoeder, indien gekend; 

• nabijheid van de PA-bevattende planten bij landbouwgronden en weidegronden/graslanden; 

• mate van aantasting; 

• plaatselijke omstandigheden; 

• klimaat; 

• bodemtype; en 

• vegetatiedek van het ontvangende land. 



CAC/RCP 74-2014 4 
 

De kans dat PA-bevattende planten zich verspreiden naar land dat wordt gebruikt voor landbouwdoeleinden, 
begrazing en/of productie van diervoeder/groenvoer moet de doorslaggevende factor zijn in de beoordeling 
van het risico. 

Zo werden er bijvoorbeeld principes geïdentificeerd om het risico dat jacobskruiskruid (Jacobaea vulgaris), 
een vaak voorkomende PA-bevattende plant, vormt voor het vee, te beoordelen en beheren. Deze principes 
werden gebaseerd op praktische beschouwingen aangaande de nabijheid van het jacobskruiskruid bij 
weidgronden voor vee (opsommingsteken 3 hierboven): 

• hoog risico: er is jacobskruiskruid aanwezig dat in bloei staat/zaad vormt binnen een afstand van 
50 m tot land dat wordt gebruikt om voedsel producerende dieren te laten grazen of land dat wordt 
gebruikt voor de productie van diervoeder/groenvoer; 

• gemiddeld risico: er is jacobskruiskruid aanwezig binnen een afstand van 50 m tot 100 m tot land 
dat wordt gebruikt om voedsel producerende dieren te laten grazen of land dat wordt gebruikt voor 
de productie van diervoeder/groenvoer; 

• laag risico: het land waarop jacobskruiskruid aanwezig is, bevindt zich op meer dan 100 m afstand 
tot land dat wordt gebruikt om voedsel producerende dieren te laten grazen of land dat wordt 
gebruikt voor de productie van diervoeder/groenvoer. 

Wanneer in het voorbeeld van de beheersing van jacobskruiskruid een situatie met "hoog risico" wordt 
vastgesteld, dan wordt als advies gegeven om onmiddellijk maatregelen te nemen zodanig dat de 
verspreiding van PA-bevattende planten kan worden tegengegaan door gepaste beheersingstechnieken in te 
zetten, rekening houdend met de toestand van het land. In het geval van een gemiddeld risico kan er een 
beheersingsbeleid worden ingesteld dat ervoor zorgt dat, wanneer de situatie evolueert van een gemiddeld 
naar een hoog risico, deze evolutie tijdig wordt vastgesteld en aangepakt door gepaste 
beheersingstechnieken in te zetten, rekening houdend met de toestand van het land. In het geval van een 
laag risico zijn er geen onmiddellijke maatregelen vereist. 

Vergelijkbare risicobeoordelingen en daaraan gekoppelde acties zouden ook voor andere PA-bevattende 
planten kunnen worden uitgevoerd, maar wanneer er risicozones en passende maatregelen moeten worden 
bepaald voor andere situaties, dan zal naast de verschillende elementen uit de opsomming in paragraaf 16, 
ook rekening moeten worden gehouden met de verschillende ecologie van de betrokken planten. 

8. AANBEVOLEN PRAKTIJKEN 

8.1 Beheer van de aanwezigheid van PA-bevattende planten 

Om de aanwezigheid van PA-bevattende planten te beheren, wordt bij voorkeur een combinatie van niet-
chemische en chemische maatregelen, i.e. geïntegreerde onkruidbeheersing, gebruikt om de meest 
doeltreffende resultaten te bekomen. 

Door te werken met een plan voor geïntegreerde onkruidbeheersing zou men minder moeten vertrouwen op 
en minder gebruik moeten maken van herbiciden, waardoor de kans op herbicideresistentie kleiner wordt, en 
kan men in de meeste omgevingen aan onkruidbeheersing doen. Hierbij moeten we wel opmerken dat in de 
gevallen waarin gepaste herbiciden beschikbaar zijn, het gebruik ervan alleen kan volstaan om de 
aanwezigheid van onkruid te beheersen. 

Verder moet een plan voor geïntegreerde onkruidbeheersing gepaard gaan met maatregelen die de 
verspreiding van PA-bevattende planten beperken, zodat kan worden voorkomen dat aantastingen zich 
verder gaan verspreiden. 

Bij dit alles mag niet uit het oog worden verloren dat de toepassing van de beheersmaatregelen die in dit 
hoofdstuk worden beschreven geen schadelijke gevolgen mag hebben voor de landbouw, het vee of de 
weidegronden. Sommige methodes vernietigen namelijk niet alleen de beoogde planten maar ook andere 
plantensoorten (zoals landbouwgewassen). Deze methodes moeten dan ook gericht worden toegepast voor 
de verdelging van individuele planten en moeten zorgvuldig worden gepland, rekening houdend met de 
mogelijke risico's voor de omgeving. 

8.1.1 Mechanische methodes 

PA-bevattende planten kunnen worden beheerst via mechanische methodes waarbij ze worden uitgetrokken, 
omgeploegd, vermalen of weg gehakt. Het is belangrijk dat mechanische methodes op het juiste moment 
worden toegepast. Deze maatregelen worden het best ingezet voordat de PA-bevattende planten in bloei 
komen, om de vorming en verspreiding van zaden te voorkomen. Personeel dat dergelijke maatregelen 
uitvoert, moet de nodige voorzorgen nemen om de huid te beschermen (contact met sommige PA-bevattende 
planten kan een allergische reactie veroorzaken) en inademing van pollen te voorkomen. 

Voor een doeltreffende handmatige beheersing moet ervoor worden gezorgd dat zowel de wortelkraag als alle 
grotere wortels worden verwijderd. Daarom is een handmatige beheersing wellicht enkel doeltreffend bij 
zaailingen en jonge rozetten, maar niet bij grotere planten, die gewoonlijk diepe wortels ontwikkelen. 
Bovendien kunnen aantastingen van beperkte omvang nog wel met de hand worden uitgetrokken, maar is dit 
geen kosteneffectieve oplossing voor grotere aantastingen of voor de onkruidbeheersing van grote stukken 
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land. Wanneer de planten met de hand worden uitgetrokken, moeten ze op een zodanige wijze worden 
gehanteerd en getransporteerd dat ze zich niet kunnen verspreiden, d.w.z. in hermetisch afgesloten zakken, 
en moeten ze achteraf worden vernietigd (verbrand). Verder moet worden opgemerkt dat een verstoring van 
de bodem ertoe kan leiden dat meer planten gaan ontkiemen aangezien zaden die onder de grond begraven 
waren hierdoor kunnen worden blootgesteld aan (zon)licht. 

8.1.2 Chemische methodes 

Een doeltreffende manier om PA-bevattende planten te beheersen, kan erin bestaan om ze te besproeien met 
gepaste herbiciden, op voorwaarde dat die gericht en in de aanbevolen hoeveelheid worden aangebracht. De 
gebruikte herbiciden moeten geregistreerd zijn voor toepassing in die specifieke situatie. Om hun 
doeltreffendheid te bevorderen, worden herbiciden bovendien bij voorkeur gebruikt in combinatie met andere 
beheersingsmethodes. Welk herbicide wordt gekozen, hangt af van de specifieke PA-bevattende plantensoort 
en de beschikbaarheid van gepaste herbiciden. 

Het beste moment om PA-bevattende planten met herbiciden te besproeien is meestal wanneer de planten 
actief groeien en tot bloei beginnen te komen, d.w.z. in de lente voor de eigenlijke bloei en in de herfst op de 
nieuw gevormde rozetten.  Sommige herbiciden moeten omwille van hun specifieke werkingsprincipes op 
andere momenten worden aangebracht. PA-bevattende planten mogen niet worden besproeid wanneer ze 
onder stress staan door een gebrek aan water, een teveel aan water, beschadiging door ziekte, insecten of 
mechanische instrumenten, aangezien de herbiciden dan minder doeltreffend zullen zijn. 

Het gebruik van niet-selectieve herbiciden kan de gewassoort en de omliggende gewassen, weidegronden en 
omgeving beschadigen. Daarom is het beter om selectieve herbiciden te gebruiken of om het gebruik van 
niet-selectieve herbiciden te beperken tot besproeiing van het bovendeel (spray topping) van de PA-
bevattende plant. Verder kunnen bepaalde PA-bevattende planten in de loop der tijd resistent worden tegen 
specifieke herbiciden. Er moet op worden toegezien dat werkzame stoffen in elk land geregistreerd zijn voor 
het specifieke doel waarvoor ze zullen worden gebruikt. En aangezien deze stoffen herbiciden zijn, kunnen ze 
nog altijd een nadelig effect hebben op gewassen. Ze moeten dus met de nodige voorzichtigheid worden 
gebruikt wanneer er bouwland in de buurt ligt. 

In het geval van gekende overblijvende PA-bevattende planten worden er beter systemische herbiciden 
gebruikt. Systemische herbiciden worden geabsorbeerd door de wortels of het bladoppervlak van een plant 
en worden vervolgens in het systeem van de plant overgebracht op weefsels die mogelijk veraf kunnen 
liggen van de plaats waarop het herbicide werd aangebracht. 

Bovendien moet erop worden gelet dat herbiciden worden aangebracht in geschikte weersomstandigheden. 
De effectieve concentratie van herbiciden kan namelijk worden gereduceerd wanneer het product wordt 
aangebracht in ongunstige weersomstandigheden, bijvoorbeeld wanneer het binnen de 5 uur na aanbrenging 
gaat regenen.  

8.1.3 Biologische methodes 

Er kan worden gewerkt met natuurlijke vijanden van een plant om PA-bevattende planten te beheersen. Dit 
kan een kosteneffectieve en doeltreffende methode zijn. De doeltreffendheid moet in dat geval wel bewezen 
zijn en de natuurlijke vijand mag zelf geen ecologisch probleem vormen. 

Dichte concentraties jacobskruiskruid (Jacobaea vulgaris) kunnen bijvoorbeeld worden uitgedund door de 
natuurlijke vijanden Longitarsus jacobaeae (jacobskruidaardvlo) en een combinatie van Longitarsus 
jacobaeae en Tyria jacobaeae (Sint-jacobsvlinder). Ook is vastgesteld dat Cochylis atricapitana, een in 
Europa voorkomende nachtvlinder die doordringt in de stengel en kraag van jacobskruiskruid, de hoogte van 
bloeiende planten verkleint en ervoor zorgt dat rozetten kleiner blijven en minder kans hebben om te 
overleven. Een ander biologisch bestrijdingsmiddel is Platyptillia isodactyla (jacobskruidvedermot) die als 
gebruikelijke waardplant waterkruiskruid (Senecio aquaticus) heeft. Deuterocampta quadrijuga (blauwe 
heliotroop bladkever) kan blauwe heliotroop (Heliotropium amplexicaule) volledig ontbladeren aangezien 
zowel de larven als de volwassen dieren de bladeren van deze plant eten. 

Een goede biologische bestrijding is echter slechts mogelijk voor een beperkt aantal soorten aangezien de 
kosten voor het vinden, screenen en testen van mogelijke bestrijders zeer hoog kunnen oplopen. Een 
succesvolle biologische bestrijding vraagt dan ook om uitvoerige ontwikkelings- en invoeringsfases met 
bijhorende kosten. Voor de meeste PA-bevattende planten bestaat er geen doeltreffend biologisch 
bestrijdingsmiddel. Onderzoek heeft aangetoond dat deze methodes gewoonlijk enkel zeer doeltreffend zijn in 
het geval van uitheemse planten. 

8.1.4 Andere methodes 

Bodemsolarisatie, verbranding en het gebruik van kokend water zijn andere beheersingsmethodes die kunnen 
worden gebruikt voor beperkte aantastingen. 

Aangezien is aangetoond dat een verandering in het vochtgehalte van de bodem en de aanwezigheid van 
voedingsstoffen een invloed kunnen hebben op de hoeveelheid PA in de wortels, bladeren en bloemen van 
PA-bevattende planten, kunnen teeltmethodes de hoeveelheid PA in resterende planten veranderen. Zo zal 
een hoger bodemvochtgehalte leiden tot hogere PA-concentraties in de wortels. Er wordt ook verwacht dat de 
PA-concentraties hoger zijn wanneer er weinig voedingsstoffen beschikbaar zijn. Zo werden er hogere 
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concentraties vastgesteld in planten die groeiden in zand zonder voedingsstoffen dan in zand met 
voedingsstoffen. Het is echter niet duidelijk of hetzelfde effect ook kan worden verwacht in planten die in bloei 
staan. 

Vervoer PA-bevattende planten niet als dat niet echt noodzakelijk is en dan alleen in hermetisch afgesloten 
zakken of bakken. 

Niet alle beheersmaatregelen zijn geschikt voor elk type land. Daarom worden in de volgende paragrafen 
specifieke maatregelen besproken om PA-bevattende planten te beheren naargelang het type land waarop 
ze zich bevinden: akkers, weidegronden en gebieden die grenzen aan akkers of weidegronden. 

8.1.5 Akkers 

De beste periode om mechanische methodes toe te passen op akkers, is op het moment waarop de 
gewassen beginnen te groeien. Zodra de gewassen uitgezet zijn, krijgt het onkruid weinig kans om te groeien. 
Bij gewassen zoals tarwe, gierst, enz. moeten de akkers worden gewied voordat ze worden beplant en dan 
met vaste regelmaat tijdens de eerste zes weken van de groeicyclus. Wanneer het mogelijk is om de akker 
ongeveer twee weken voor de oogst een laatste keer te wieden, dan kan dit de kans op contaminatie van de 
oogst met giftige plantendelen aanzienlijk verkleinen. Bij peulgewassen is mechanisch of handmatig wieden 
eigenlijk zelfs de enige optie wanneer er sprake is van een grote aantasting. Er moet ook goed worden gelet 
op zones die grenzen aan de akkers, omdat die een voortdurende bron van aantasting door onkruid kunnen 
vormen. 

8.1.6 Weidegronden en gebieden die grenzen aan akkers of weidegronden. 

Landeigenaars zijn wettelijk gezien gewoonlijk niet aansprakelijk voor de gebieden die grenzen aan akkers of 
weidegronden, zoals wegbermen, zijkanten van een sloot en ruderale plekken. Daarom is het voor dergelijke 
gebieden uitermate belangrijk dat alle landeigenaars, bewoners en beheerders samen hun 
verantwoordelijkheid nemen om ervoor te zorgen dat een mogelijke verspreiding van PA-bevattende planten 
op een doeltreffende wijze onder controle wordt gehouden.  

Voor een grootschalig herstel in weiden kan het gemakkelijker zijn om te maaien. Het maaien of weghakken 
van jacobskruiskruid (Jacobaea vulgaris) aan het begin of het einde van de anthese zal het aantal 
bloemkoppen verminderen. Het is daarom aanbevolen om voor het eerst te maaien wanneer de anthese bij 
de helft van de planten begint, en een tweede keer wanneer de anthese opnieuw begint bij de helft van de 
herstelde planten. Madagaskar-kruiskruid (Senecio madagascariensis) daarentegen, mag niet worden weg 
gehakt in de late lente of wanneer meer dan 25% van de planten in bloei staan, omdat de volwassen plant, 
die anders mogelijk was afgestorven, opnieuw kan gaan schieten. 

Deze mechanische methodes zijn echter niet altijd doeltreffend bij het doden van de planten en kunnen ze 
zelfs stimuleren om opnieuw te gaan schieten, wat bijvoorbeeld is vastgesteld bij jacobskruiskruid (Jacobaea 
vulgaris) en weegbreeslangenkruid (Echium plantagineum). Daarom moet er mogelijk zeer regelmatig worden 
gehakt of gemaaid, en moet deze methode worden toegepast in combinatie met andere beheersmaatregelen 
in het kader van een geïntegreerd onkruidbeheersingsplan. Zo kan een hoge maaifrequentie worden 
gecombineerd met het gebruik van extra stikstof dat snel groeiende grassoorten zal stimuleren waardoor het 
voor PA-bevattende planten moeilijker wordt om te ontkiemen en te wortelen. 

Er moet ook goed worden gelet op zones die grenzen aan de weidegronden, omdat die een voortdurende 
bron van aantasting door onkruid kunnen vormen. 

Op weidegronden kan PA-resistent vee op doeltreffende wijze worden ingezet in graaslandbeheer om PA-
bevattende planten terug te dringen omdat het de planten kan verzwakken en grootschalige zaadvorming kan 
voorkomen. Er kan gebruik worden gemaakt van anti-methaantherapie met bacteriën om de weerstand van 
herkauwers tegen de giftigheid van PA's te verbeteren. Dieren die nooit eerder werden blootgesteld aan PA's 
zijn erg vatbaar voor vergiftiging, terwijl dieren die wel al eerder werden blootgesteld aan PA-bevattende 
planten een verbeterde ontgiftingsactiviteit in de pens vertonen. Naar alle waarschijnlijkheid speelt de bacterie 
Peptostreptococcus heliotrinreducans een belangrijke rol in dit proces. 

Bovendien worden bij voorkeur niet voor voedselproductie bestemde dieren gebruikt omdat PA's uit 
veevoeder kunnen worden overgedragen op melk en andere levensmiddelen van dierlijke oorsprong. Het vee 
dat het best kan worden gebruikt, zijn schapen, in het bijzonder niet-zwangere, niet voor voedselproductie 
bestemde Merino-schapen, of geiten. Wanneer voor voedselproductie bestemde dieren worden gebruikt, 
kunnen de eetbare producten mogelijk hoge PA-gehaltes bevatten. Als voorzorgsmaatregel moeten deze 
eetbare producten apart worden gehouden en mogen ze niet worden verkocht voor menselijke consumptie tot 
is bevestigd dat ze geen PA's bevatten. Wanneer dieren worden weggehaald uit aangetaste gebieden, moet 
erover worden gewaakt dat zaden die zich mogelijk op hun hoeven, in hun vacht en in hun 
spijsverteringskanaal bevinden, niet kunnen worden overgedragen en zo mogelijk een nieuw gebied kunnen 
aantasten. Vee kan namelijk zaden verspreiden door leefbare zaden te eten die daarna in de spijsvertering 
terechtkomen. De zaden die de spijsvertering overleven, worden daarna weer uitgescheiden in de mest, die 
rijk is aan voedingsstoffen en de groei van onkruid kan bevorderen. Voor sommige soorten onkruid kan het 
dus beter zijn om dieren niet te laten grazen wanneer de planten zaad vormen; in andere gevallen kan de 
verspreiding van zaden door vee worden voorkomen door de dieren in quarantaine te plaatsen. 
Graaslandbeheer kan worden toegepast voor wijdverspreide aantastingen op laag niveau. Er moet dan wel 
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een aanzienlijk aantal weidedieren beschikbaar zijn; bovendien moeten er water en hekken worden voorzien 
of moeten de kuddes worden gehoed om hun bewegingen te controleren. Ook intensiteit en de duur van het 
grazen moeten nauwgezet worden opgevolgd en beheerd om overmatige begrazing te voorkomen. 
Overmatige begrazing kan de concurrentiekracht van de weide of van de inheemse planten namelijk schaden, 
waardoor PA-bevattende planten kunnen terugkeren en zich verspreiden over de kale bodem, wat op zijn 
beurt tot vergiftiging van het vee kan leiden. Bijgevolg wordt aanbevolen om het grazen stop te zetten 
wanneer (een aantal) PA-bevattende planten in bloei staan, omdat hun productie van PA's op dat moment 
zeer hoog is. 

8.2 Beheersing van het vrijkomen en de verspreiding van planten 

8.2.1 Identificeer welke alternatieve plantenbronnen ongewenste groei kunnen terugdringen 

Bij landbouwgewassen kan ook een goed rotatiesysteem problemen met onkruid beperken, aangezien een 
dergelijk systeem de vruchtbaarheid en structuur van de bodem verbetert en zo een grotere opbrengst 
oplevert. Een betere vruchtbaarheid zal op haar beurt de impact van onkruid beperken, en roterende 
gewassen kunnen ervoor zorgen dat onkruid minder zaad gaat vormen en minder gaat ontkiemen. Op 
weidegronden en in gebieden die grenzen aan akkers of weiden kunnen alternatieve plantenbronnen worden 
gebruikt om ongewenste groei terug te dringen, i.e. door sterke overblijvende planten aan te planten die de 
komst en de groei van PA-bevattende planten onderdrukken. Dit kan worden bereikt door 1) weidesoorten 
voor de winter te zaaien; 2) zomervoer op graasweiden te laten staan; en 3) combinaties van winter- en 
zomersoorten voor weiden te verbouwen. Het beheer van weidegronden moet ook vaak worden 
gecombineerd met andere vormen van onkruidbestrijding, zoals herbiciden en mechanische middelen. Dit 
dient te gebeuren met inachtneming van goede landbouwpraktijken, zoals zaaien op het juiste moment en de 
juiste diepte, een geschikte vruchtbaarheid en vochtigheid op het moment waarop er wordt gezaaid, wat 
belangrijk is om een goed beheer van de weidegronden te waarborgen. Verder wordt aanbevolen om gebruik 
te maken van landbouwmethodes zoals beheer van water en voedingsstoffen of grondbedekking (mulching). 
Het plantenmateriaal dat voor grondbedekking wordt gebruikt, mag geen PA-planten of zaden daarvan 
bevatten. 

8.2.2 Beheer de bewegingen van planten/zaden tussen landbouwzones en weidegronden 

Zorg dat er onkruidvrije gewassen en onkruidvrije grassen van hoge kwaliteit worden geplant en gezaaid. 
Gebruik plantenzaad dat niet gecontamineerd is (bijv. gecertificeerd zaad) wanneer dit mogelijk is onder 
nationale of regionale wetten en richtlijnen. 

8.2.3 Hou de bewegingen van plantenzaden op voertuigen en landbouwmachines onder controle 

Maak voertuigen, machines en andere uitrusting die in aangetaste gebieden worden gebruikt schoon om te 
voorkomen dat de PA-bevattende plant door verspreiding van zaden op weiden of andere landbouwgronden 
terechtkomt. Onkruidvrije bufferzones tussen aangetaste en niet-aangetaste gronden zullen helpen om 
aantastingen te beheersen. 
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8.2.4 Hou bewegingen van plantenzaden via dieren onder controle 

Als er in aangetaste gebieden vee heeft gegraasd, dan moeten de betrokken dieren meerdere dagen in 
quarantaine worden gehouden omdat zaden kunnen worden meegevoerd via de hoeven, de vacht en het 
spijsverteringskanaal van vee. Controleer de quarantainezones regelmatig om zeker te zijn dat er geen 
aantasting door PA-bevattende planten begint op te treden. 

8.2.5 Controle op bewegingen van planten en zaden van stedelijke gebieden naar landbouw- en 
weidegronden 

Bezorg tuinbouwers en eigenaars van aangrenzende eigendommen educatieve materialen waarmee ze PA-
bevattende planten correct kunnen identificeren om te voorkomen dat de ongewenste plantensoorten zich 
gaan verspreiden. Deze informatie kan worden aangevuld met nationale of regionale regelgevingen met 
betrekking tot de voortplanting, verkoop en verspreiding van PA-bevattende planten. Informeer het algemene 
publiek over hoe kan worden voorkomen dat ongewenste, PA-bevattende planten worden verspreid van 
stedelijke gebieden naar landbouw- en andere gronden. 


