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Die grootte van onkruid, grondvog en temperatuur kan die doeltreffende 
werking van onkruiddoders verseker. Met die toepassing van herlewings- 

en geenbewerkingspraktyke sal produketikette egter aangepas moet 
word om voorsiening te maak vir die hoër teenwoordigheid van humus, 

wat die werking van onkruiddoders kan beïnvloed. 

Faktore wat werking van 
onkruiddoder maak of breek

D
aar bestaan onsekerheid oor 
wat nodig is vir die optimale 
werking van onkruiddoders. 
Dié bespreking steun op die 
jongste wetenskaplike kennis 
en behels ’n beste-praktyk-
benadering. 

Om mee te begin, kyk ons na drie kern-
waarhede vir suksesvolle onkruidbeheer:
1  Hoe kleiner (of jonger) onkruid by die 

behandeling met onkruiddoders is, hoe gro-
ter is die kans op goeie beheer.
2  Hoeveel onkruiddoder die plant opneem, 
is belangriker as die dosis en hoe dit toe-
gedien is.
3  Temperatuur en vog (in sekere kombi-
nasies) kan daartoe lei dat te veel óf te min 
onkruiddoder opgeneem word. Te veel hou 

die risiko van gewasskade in, en te min het 
swak onkruidbeheer tot gevolg. In albei ge-
valle sal opbrengsverlies die resultaat wees.

Al die tegniese vereistes vir goeie onkruid-
beheer kan onder dié drie genoemde feite 
ingedeel word. Dit geld vir sowel grondtoe-
gediende (vooropkoms) as looftoegediende 
(na-opkoms) onkruiddoders. 

GRONDTOEGEDIENDE 
ONKRUIDDODERS
(VOOROPKOMS) 
Plantwortels is die belangrikste toegangs- 
roete vir die opname van onkruiddoders 
uit die grond. Tog is daar sekere onkruid-
doders wat hoofsaaklik opgeneem word  
deur daardie plantdele wat uit saad ontspring 
en boontoe ontwikkel, soos in die geval van 
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die asetanilied- 
groep (byvoor- 
beeld aceto chlor, 
alachlor en metola
chlor), wat deur grassaailinge se koleoptiel 
(skede om die eerste ware blaar) opgeneem 
word terwyl saailinge begin opkom. Gras-
saailinge wat reeds opgekom het, word swak 
of geensins deur asetanilied-onkruiddoders 
beheer nie. Dié groep onkruiddoders is ui-
ters belangrik vir grasbekamping – asetani-
lied-produkte is juis die onkruiddoders op die 
mark by wie die minste onkruidweerstands-
probleme aangeteken is.

Onkruiddoders het ’n sekere hoeveelheid 
grondvog vir doeltreffende opname nodig. 
Hoeveel moet dit wees? Die antwoord is net 
soveel as wat vir die aktiewe groei van plan-

te nodig is, omdat die onkruiddoder in die 
grond saam met die water en voedingstowwe 
daaruit opgeneem word.

Wanneer grondvog beperkend raak vir die 
groei van plante, neem die opname van on-
kruiddoders ook af. Verwelkte onkruidplante 
is ’n sekere teken dat die opname van on-
kruiddoders eers vir alle praktiese doeleindes 
gestaak is of te stadig gaan wees. 

Hoë grondvog saam met aansienlike oor-
hoofse watertoediening (reën en besproeiing) 
kan onkruiddoders loog vanuit die grondsone 
waar onkruid se wortels dit moet opneem. 
Loging is nog ’n groot probleem vir die aseta-
niliedgrasdoders, want hulle moet naby die 
grondoppervlak bly om opgeneem te word 
deur die koleoptiel-dele van grasse, wat in 
die algemeen vlak ontkiemers is.

Die sterkte waarmee onkruiddoders in 
grond op grondkolloïede (klei- en organiese 
deeltjies kleiner as 1 mikron) vasgehou word, 
bepaal die onkruiddoder se beskikbaarheid 
vir opname deur wortels en ander onder-
grondse plantdele. 

Buiten die elektriese lading op kolloïede, is 
die grondvog en grond-pH bepalend vir die 
sterkte waarmee onkruiddoders deur klei en 
organiese kolloïede vasgelê word. 

Die onkruiddoder word grootliks deur die 
organiese kolloïede (humus) vasgehou, en in 
’n mindere mate deur klei.

PRODUKETIKETTE MOET 
AANGEPAS WORD
Die vraag ontstaan waarom die dosis op 
die etikette van onkruiddoders slegs deur 
die klei-inhoud bepaal word. Die verklaring 
hiervoor is eerstens dat die klei-inhoud in ’n 
land minder varieer as die organiese-mate-
riaal-inhoud. Tweedens is die ontleding van 
die organiese materiaal duurder as dié van 
die klei-inhoud. Laastens is daar gewoonlik ’n 
sterk positiewe korrelasie tussen die klei- en 
organiese-materiaal-inhoud, wat beteken hoe 
meer die klei is, hoe meer organiese materiaal 
(humus-fraksie) bevat die grond.

Omdat organiese kolloïede belangriker as 
klei is vir die vaslegging van onkruiddoders, 
bestaan die risiko dat die opbou van bete-
kenisvolle vlakke organiese materiaal, by-  
voorbeeld deur geenbewerkingspraktyke, 
daartoe kan lei dat onkruiddoders swakker 
werk omdat hul beskikbaarheid vir wortel-  
en koleoptielopname beperk word. 

Produk etikette van die betrokke onkruid-
doders behoort dus voorsiening te maak vir 
die beduidende verhoging van die organiese 
kolloïedfraksie (humus-fraksie) van grond. 

Die afbreek van die meeste onkruiddoders 
in die grond word hoofsaaklik deur mibrobes 
gedoen wat die molekule, wat organies van 
aard is, as voedsel benut. Grondvog en tem-

peratuur, en tot ’n mindere mate grond-pH, 
is bepalend van die grondmikrobe-getalle en 
-aktiwiteit. 

Lae grondvog, veral in droogte- en koue-
toestande, kan mikrobes tydelik onderdruk. 
Dit kan veroorsaak dat onkruiddoders swak-
ker afgebreek word, en gevolglik kan dit ge-
voelige opvolggewasse beskadig. 

Geenbewerkingpraktyk bevorder mikro-
bes wat onkruiddoders vinniger “opvreet”, 
en kan op dié manier die tydperk van doel-
treffende onkruidbeheer verkort. 

Die gevolg is dat onkruide wat oor die 
hele groeiseisoen opkom, soos purperwinde 
(Ipomoea purpurea), kakiebos (Tagetes mi
nuta), knapsekêrel (Bidens spp.), skraalhans 
(Conyza spp.) en kruisvingergras (Digitaria 
sanguinalis), die kloue van onkruiddoders 
kan ontsnap en tot die einde van die seisoen 
met die gewas meeding. Boonop kan dit saad 
vir die toekoms produseer. 

LOOFTOEGEDIENDE
ONKRUIDDODERS
(NA-OPKOMS)
’n Mens sou reken dat na-opkoms-onkruid-
doders, wat hoofsaaklik deur blare opgeneem 
word, aan minder beperkende faktore as die 
middels vir vooropkoms blootgestel is. Die 
vraag is of dit inderdaad die geval is. 

Grond en mikrobes kan in dié geval uitge-
skakel word, maar nie water en temperatuur 
nie, en ook nie die komplekse aard van blaar-
oppervlakke wat meer struikelblokke vir die 
opname van onkruiddoders as plantwortels 
bied nie. 

Blaareienskappe is van die uiterste belang, 
asook die gebruik van bymiddels wat ontwerp 
is om eienskappe van die onkruiddoder en 
die blaaroppervlak só te omvorm dat die on-
kruiddoder blare makliker en vinniger kan 
binnedring. 

Plantgrootte is ’n funksie van massa en vo-
lume, en dit het ’n invloed op die konsentrasie 
van ’n onkruiddoder binne-in plante. Nog be-
langriker is die konsentrasie wat opbou in die   
onkruiddoder se setel-van-aksie, byvoorbeeld 
’n ensiem wat genoegsaam geïnhibeer moet 
word om die plant te laat vrek.

Indien die totale voorraad van so ’n ensiem 
net gedeeltelik geïnhibeer word, sal plante 
beskadig word, maar nie vrek nie. En in die 
geval waar net ’n deel van daardie ensiem 
se totale voorraad geïnhibeer word, en ’n 
ander deel nie, sal plante gedeeltelik vrek, 
maar nie die hele plant nie. ’n Mens sien 
dit byvoorbeeld in gevalle waar beskadigde 
plante hergroei vertoon. 

Daarom is dit belangrik dat die konsentra-
sie van ’n onkruiddoder, dit wil sê die “dood-
maakkonsentrasie”, sover moontlik regdeur 
die plant teenwoordig is.

ONKRUIDDODERWEERSTAND
Toediening van onkruiddoders op onkruid-
plante wat verby die ideale groeistadium vir 
doeltreffende bestryding is, kan daartoe lei 
dat te min of te lae konsentrasie onkruiddo-
der binne-in plante aanwesig is. Die etikette 
van sekere produkte stel byvoorbeeld die 
sesblaarstadium as ideaal vir goeie onkruid-
bestryding.

Swak beheer van té groot onkruidplante is 
die onmiddellike probleem, maar die langer-
termynprobleem is dat dit die ontwikkeling 
van onkruidweerstand, spesifiek “metabo-
liese weerstand”, teen daardie onkruiddoder 
bevorder. Dié situasie beskryf ek as “onbe-
doelde onderdosering”. 

Onlangse wetenskaplike bevindings oor 
die rol van groeistadium en temperatuur in 
die beheer van kleinskraalhans (Conyza bo
nariensis) met glifosaat, is dat hierdie doder 
die beste werk op klein onkruide (vier tot 
ses blare) en wanneer dit toegedien word 
onder koel toestande van ongeveer 10-20 °C 
(SA Journal of Botany volume 21, bl. 248-
256, Okumu, Vorster & Reinhardt).

Bespuiting onder warm toestande (30  °C 
en hoër) kan die werking van die onkruid-
doder ver swak, omdat die waterdeel van 
spuitdruppels by hoë temperature vinniger 
verdamp, en die onkruiddoderdeel op blare 
in ’n vorm laat wat moeiliker opneembaar is. 
In kristallynvorm is onkruiddoders moeilik 
opneembaar en val makliker van blare af. In 
die geval van wateroplosbare onkruiddoders 
soos glifosaat en glufosinaat, is dit nodig dat 
’n optimale hoveelheid watermolekule die 
onkruiddodermolekule as’t ware vergesel 
tydens opname deur blare. Hoë temperatu-
re dra ook by tot verwelking by plante, ’n 
toestand wat die teiken vir na-opkoms-toe-
gediende doders verklein. Blare is gerol en 
hang na onder, en haartjies en was op die 
blaaroppervlak raak digter saamgepak, met 
die gevolg dat minder van die doder opge-
neem word.

In die genoemde gevalle word aanvaar 
dat die dosisse van die onkruiddoders reg 
gekies en opgemaak word, spuittoerusting 
in goeie toestand is en korrek gekalibreer 
word, asook dat alle etiketvoorskrifte nou-
geset nagekom word. 

Let ook daarop om nie ongeregistreerde 
produkte en mengsels van produkte te ge-
bruik nie. 
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’n Kleinskraalhansplant teen ongeveer die sesblaarstadium. Plante 
van dié grootte, en kleiner as dit, bied die beste kans vir goeie  
bestryding met ’n na-opkomstoegediende onkruiddoder soos 
glifosaat. FOTO’S: CHARLIE REINHARDT

Hierdie kleinskraalhansplant het herstel nadat dit 
met glifosaat op ’n té groot groeistadium behan-
del is. Dit  het daarna van die basis af uitgeloop 
en is nou meerstammig pleks van enkelstam-
mig. Let op die dooie kleinskraalhansplante 
onder in die foto — hulle was op die ideale 
groeistadium tydens bespuiting met glifosaat.


