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1. Klimaatverandering  in België

Wat staat ons 
te wachten?

(24/01/2018)



Gas %

Stikstof (N2) 78.1

Zuurstof (O2) 20.1

Argon (Ar) 0.93

Koolstofdioxide

(CO2)

0.04

Waterdamp (H2O) 0.1 to 1

• CO2= belangrijkste broeikasgas

• Aardoppervlaktetemperatuur: - zonder H2O and CO2 = –18oC; met H2O and CO2=   15oC

1.1. Broeikaseffect
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CO2 concentratie is op drift

CO2 toename gebeurt “traag” (1.6 ppm jaar-1). 

Echter: differentiële macro-omgevingen bestaan nu reeds



Sinds ’50: toename CO2 met 21% 

Waar gaan we naartoe?

Bron: IPCC, 2001



1.2. Klimaatsvoorspellingen voor België
(eind 21ste eeuw versus eind 20ste eeuw)

– Temperatuur (scenario A2): 
• Stijging wintertemperatuur: 2.9-4.9°C
• Stijging zomertemperatuur: 3.1-6.6°C

– Minder vorstdagen
– Meer extreme verschijnselen: 

uitzonderlijk warme zomers, hittegolven

– Neerslag
• Winter: +6 tot 23%
• Zomer: 0 tot -50%
• Toename hevige regenbuien

– Meer stormwinden

Versterkt broeikaseffect beïnvloedt temperatuur, neerslag, hydrologie, luchtcirculatie. 



2. Klimaatverandering en 
onkruidbiologie

• Impact op plantengroei

• Impact op reproductie en zaadverspreiding

• Impact op risicoplanten

Stevenen we af op een onkruidparadijs?



2.1. Impact op plantengroei

Naar: Patterson et al., 1999
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• Plantengroei: bepaald door veranderingen in CO2 concentratie, temperatuur, 
beschikbaarheid van water en nutriënten 

• CO2:
– Enige C-bron voor planten! 

CO2 + H2O + licht O2 + organische C

• Omzetting zonne-energie in chemische energie

6 CO2 + 6 H2O               C6H12O6 + 6 O2

koolhydratenkoolstofdioxide

sucrose

water zuurstof



Relatie tussen fotosynthesesnelheid en bladtemperatuur voor C3 en C4

planten groeiend bij huidige en toekomstige atmosferische CO2 concentraties

96% van alle plantensoorten (nl. C3 soorten) groeien onder suboptimale CO2 condities



Bovengrondse groei onkruiden

De meeste onkruiden groeien sneller en worden steeds groter onder invloed van T- en 
CO2- stijging



Impact op flora
Meer klimplanten/windende planten

• (Houtige) klimplanten  worden competitief 
bevoordeligd in een  CO2-rijke omgeving

• Weinig geïnvesteerd in steunweefsel, des te 
meer in bladproductie (Ziska et al., 2007)

Zwaluwtong
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Naar: Ziska, 2002

Respons van succesvolle meerjarige onkruiden op recente stijgingen van de 
atmosferische CO2 concentratie?

Responsie t.o.v. recente CO2 stijging is 

gemiddeld 3x  sterker dan voor overige

onkruiden. 

Preferentiële allocatie assimilaten naar

ondergrondse plantendelen

sterke groeirespons op vroegere en 
toekomstige stijgingen in CO2 concentraties!



McPeek & Wang, 2007

Aantal zaden + 32%
Zaadgewicht + 12%
Zaadpluis + 15%
Lengte parapluutje + 16%

2.2. Impact op generatieve reproductie en zaadverspreiding
paardenbloem (Taraxacum officinale)

320 ppm CO2

Aantal hoofdjes + 83% 
Steellengte + 23%

Kieming + 44%
Biomassa zaailing x 22

730 ppm CO2



2.3. Impact op toxicologie risicoplanten

Meer groei + hogere concentratie gifstoffen

Doornappel, Datura stramonium (Ziska et al., 
2005): 
Hogere [CO2] : [scopolamine]↑, [atropine]=
Hogere T : [scopolamine]=, [atropine] ↑

Sint-janskruid, Hypericum perforatum (Zobayed
& Saxena (2004) :
Hogere [CO2]:  meer hypericine, pseudohypericine
(Zobayed & Saxena (2004)



3. Klimaatverandering en nieuwe 
invasieve onkruiden

• Invasieve plantensoorten vormen een toenemende bedreiging 

• Geografische verspreiding onkruiden

– Veelal negatieve relatie tussen competitiviteit en koudetolerantie

• Thermofiele onkruiden worden belangrijker: knopkruiden, doornappel, 
amaranten, onkruidgiersten, zwarte nachtschade (Scottish Agricultural College, 
2007)

• Sterk vochtbehoevende onkruiden krijgen het lastiger: vogelmuur

• Zachtere winters, minder vorstdagen →

– Meer overleving van marginaal koude-tolerante onkruiden: Sorghum 
halepense, Cyperus rotundus

– Meer inburgeringskansen: kansen tot zaadzetting voor exoten



De onkruidflora zal wijzigen… Ten goede?

Doornappel (Datura stramonium)

Alsemambrosia (Ambrosia artemisiifolia)

Fluweelblad (Abutilon theophrasti )

Kielduizendknoop (Fallopia spp.)



Datura stramonium, Doornappel

Abutilon theophrasti, fluweelblad



Cuscuta campestris (veldwarkruid)



Digitaria ciliaris subsp. 
nubica

Nieuwe vingergrassen in maïs
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H: 122 cm

H: 46 cm

H: 37 cm

H: 25 cm

Kunnen zaadzetten 
door warm najaar, 
vroege lente

(De Cauwer et al., 2014)



Meer aardappelopslag in het vooruitschiet



4. Klimaatverandering en gewas-
onkruid relaties

CO2
Is CO2 bemesting  niet een zegen voor onze landbouw?



CO2 bemesting is potentieel opbrengststimulerend bij C3 gewassen

“We are living in an increasingly lush environment of plants and animals as a result of 
the carbon dioxide increase.  This is a wonderful and unexpected gift from the 

industrial revolution.” (Wall Street Journal, 4 dec 1997)

Bron: Bron: Département de Géographie, UCL

Response of wheat cultivars to rising CO2

Atmospheric carbon dioxide
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WINTERTARWE (C3) MAIS (C4)
Onkruidflora
C3 Duist (C3) Melganzenvoet (C3)

Vogelmuur (C3) Zwarte nachtschade (C3)
Straatgras (C3) Vogelmuur (C3)

Akkerviooltje (C3) Perzikkruid (C3)
Kleefkruid (C3) Klein kruiskruid (C3)

Gewone kamille (C3) Kweekgras (C3)
Herik (C3) Straatgras (C3

Ereprijs sp. (C3)
Gewone klaproos (C3)
Klein kruiskruid (C3)

Kweekgras (C3)
Italiaans raaigras (C3)

C4 knolcyperus (C4)
Papegaaienkruid (C4)

Europese hanenpoot (C4)
Harig vingergras (C4)
Kransnaaldaar (C4)
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Naar: Patterson et al., 1999

Maar ook gewas-begeleidende onkruiden vertonen sterke respons op 
CO2 en kennen een veel grotere genetische diversiteit….

Hoge waarschijnlijkheid dat gewassen nog 
meer zullen lijden onder competitie vanwege 
onkruiden

Onkruidbestrijding wordt nog 
belangrijker in toekomstig 

klimaat!



Invloed CO2 stijging op gewas/onkruid competitie

Enkel bij de combinatie C4 onkruid/C3

gewas wordt het gewas bevoordeligd door  

CO2 stijging! 

C3-onkruid:

Fluweelblad (Abutilon theophrasti )

Melganzenvoet (Chenopodium album)

C4-onkruid:

Papegaaienkruid (Amaranthus retroflexus)

C3-gewas:

Sojaboon (Glycine max)

C4-gewas:

Sorghum (Sorghum bicolor)

Bron: Ziska, 2000, 2003
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5. Klimaatverandering en chemische 
onkruidbestrijding

Waarom zouden wij ons zorgen maken… we hebben 
toch herbiciden? 

Is C02 verhoging relevant voor onkruidbestrijding?



5.1. Het aantal geschikte spuitdagen zal 
verminderen…

– Herbiciden werken doorgaans goed op stressvrije onkruiden

– Meer extreme weerscondities: minder geschikte spuitdagen

– Onkruiden groeien evenwel harder bij hogere T en CO2



De bestrijdingsflexibiliteit vermindert fors….

BLADHERBICIDEN

BODEMHERBICIDEN

Onkruiden verlaten vlugger hun gevoelig 
stadium in een warmere CO2-rijkere 
omgeving

INVLOED GROEISTADIUM OP HERBICIDE-WERKING

(Kudsk, 2009)

CO2↑ : Verblijftijd↓



5.2. Meerjarige onkruiden zullen waarschijnlijk nog 
lastiger te bestrijden zijn

CO2↑

Ondergronds BM/bovengrondse BM ↑

Ziska et al., 2004

400 ppm CO2 + glyfosaat

90% reductie 10% reductie

700 ppm CO2 + glyfosaat

VERDUNNINGSEFFECT SYST. HERBICIDEN

Meer versleping via werktuigen

Rogers et al., 1992



• Bodemherbiciden:  verminderde transpiratie betekent minder opname

• Bladherbiciden (Archambault et al., 2001):

• Indien een respons op C02 aanwezig was dan was die meestal negatief

• Significante onkruid x herbicide interactie

• Fotosynthese stijgt onder invloed van T/CO2 stijging: mogelijk goed nieuws voor  
sommige fotosysteem 2-inhibitoren

• Vooral werkingswijzen die de biosynthese van aminozuren blokkeren zien hun 
werking  vaak verminderen.

“Onkruiden groeiend bij hoge CO2 hebben een lager eiwitgehalte”

5.3. CO2 bemesting beïnvloedt herbicidenwerking
doorgaans negatief

Remming van:

Enzym Aminozuur

GLUFOSINAAT AMMONIUM Glutamine synthethase GLUTAMINE + andere AZ

FENYLALANINE

TRYPTOFAAN

TYROSINE

LEUCINE

ISOLEUCINE

VALINE

GLYFOSAAT
5-enolpyruvyl shikimaat-3-fosfaat 

synthase (EPSP)

ALS-REMMERS Acetolactaat synthase (ALS)



… en de herbiciden zijn minder flexibel  toe te passen en hun activiteit kan 
wijzigen…

Bestrijding oot (Avena fatua) door glufosinaat (LIBERTY)

(Archambault et al., 2001)
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5.4. Naar meer schadegevallen & emissie?

• Gewasschade/schade aan non-target organismen:

– Meer hoosbuien: herbiciden met selectiviteit door 
plaatsing in het gedrang

– Meer droogtestress: meer overdracht van herbiciden 
naar volgteelten/nateelten (persistentie)

– Kortere groeicycli: meer overdracht van herbiciden naar 
volgteelten (persistentie)

– Meer en sterkere wind: groter risico op directe drift  
(overstappen naar driftreducerende 
spuitdoppen/technologie, belang tankmix hulpstoffen)

– Hoog oplopende temperaturen: meer risico op indirecte 
drift  vooral bij vluchtige herbiciden

• Emissie naar oppervlakte/grondwater: wind en 
watererosie, uitloging

– Groter neerslagoverschot in winter:  meer run-off en 
inloging van in najaar toegepaste (bodem)herbiciden

– Meer hoosbuien: meer afstroom



EINDCONCLUSIE

 Onkruidbestrijding & emissie-arm toepassen worden nog belangrijker in een toekomstig 
klimaat

 Proactief werken
• Chemische onkruidbestrijding:

• Ontwikkeling herbiciden /werkingswijzen welke minder weersafhankelijk zijn
• Noodzaak tot herevaluatie/herziening herbicide selectiviteit, heroptimalisatie

herbicide werking (dosis-werkingsrelaties, keuze herbicide, concentratie en 
toepassingsdosis)

• Ontwikkeling formuleringen welke weersinvloeden beperken (o.a. hulpstoffen)
• IWM  succesvol implementeren

• Belang preventieve maatregelen : vruchtwisseling, cv-keuze, …
• Vroege screening van exoten

• Regionale meldpunten “nieuwe “ onkruiden

x x


