
 

 
 
 
 
 
 
 

Het bestrijden van holle stengel onkruiden 
door middel van staminjectie 
De toelatingen van Roundup Evolution en Roundup Powermax zijn uitgebreid waardoor deze toepassing nu officieel is 
toegelaten. 

 
Holle stengelonkruiden 

Holle stengel onkruiden, zoals Reuzeberenklauw en Japanse 
Duizendknoop, veroorzaken grote schade aan milieu, ecologie, 
infrastructuur en de mens. Het bestrijden van deze onkruiden is lastig 
gebleken. Uit onderzoek door Stichting Probos is gebleken dat het 
bestrijden met Roundup Evolution of Roundup Powermax door middel 
van staminjectie de meest geschikte en effectieve methode is. Het 
College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden 
(Ctgb) heeft de toelating van Roundup Evolution en Roundup 

Powermax uitgebreid waardoor deze toepassing nu officieel is toegelaten in openbaar groen en particuliere 
tuinen. De dosering bedraagt 20 ml Roundup Evolution in 100 ml water (1:5), gebruik 5-10 ml oplossing per 
injectie. Er is maximaal 1 toepassing per 12 maanden toegestaan. Meer informatie over dit onderzoek en de 
bestrijding van Japanse Duizendknoop is te vinden op www.bestrijdingduizendknoop.nl 
 

Staminjectie 
Bij deze methode wordt Roundup Evolution of Roundup Powermax rechtstreeks in de stam van het te 
bestrijden onkruid geïnjecteerd. Voor de beste translocatie in het wortelsysteem van de plant vindt de injectie 
plaats in de onderste delen van de stam. In het geval van Japanse Duizendknoop is begin augustus als ideaal 
bestrijdingsmoment vastgesteld. De plant is dan op zijn zwakst omdat deze al zijn energie in groei en bloei 
heeft geïnvesteerd. 
Deze methode van bestrijden heeft enkele grote voordelen, waaronder: geen drift/emissie van spuitvloeistof, 
slechts 1 toepassing per jaar en geen gebruik van zware machines.  
 
Injectiespuit JK1000 
De JK1000 injectiespuit is de meest praktische injectiespuit voor 
deze toepassing. Het afneembare kunststof reservoir is 
eenvoudig te vullen en te reinigen en het apparaat is licht en 
met een hand te bedienen. De naalden zijn makkelijk en snel te 
plaatsen. Er zijn verschillende soorten naalden (korte en lange) 
verkrijgbaar voor verschillende toepassingen en onkruiden. 
Tevens zijn er onderdelen, service packs en opbergsystemen 
verkrijgbaar.  
 
Vos Capelle is importeur van de JK1000 Injectiespuiten en voorziet u graag van meer informatie over de JK1000 Injectiespuit, 
Roundup Evolution en Roundup Powermax en de bestrijding van holle stengel onkruiden.  

 
Voor meer informatie: neem contact op met uw adviseur!  
Bart van Kollenburg  06-22698609  (Salesmanager Openbaar Groen, Sportvelden & Golfbanen – Zuid-Nederland)  
Johan Aalderink  06-44966661  (Adviseur Openbaar Groen, Sportvelden & Golfbanen – Noord & Oost-Nederland) 
Peter Mook  06-19173944  (Adviseur Openbaar Groen, Sportvelden & Golfbanen – West-Nederland) 
Wout Muilwijk  06-22028035  (Adviseur Openbaar Groen, Sportvelden & Golfbanen) 
Dennis Thomassen  06-83481614  (Backoffice Openbaar Groen) 
Casper Hoegen  06-16349196  (Adviseur Hoveniers) 
 
 

http://www.bestrijdingduizendknoop.nl/

