
 

 

 

 

 

1. De Buxusmotrups bestrijden 
 

De buxusmotrups 

 

Zoals reeds vermeld begint de rups binnenkort terug aan zijn opmars. Tal van berichten 

werden al geschreven i.v.m. de bestrijding hiervan.  Zodra deze rupsen waarneembaar zijn 

kan men deze biologisch of chemisch bestrijden. Je herkent ze aan hun zwarte kop en vuil 

gele kleur. Oudere rupsen, zijn felgroen met een patroon van zwarte stippen en zwarte en 

lichte lengtestrepen.  

 
Bestrijding: 

Biologisch bestrijden met met Florbac (Bascillus) of tracer (Spinosad) 

Chemisch bestrijden met:Okapi, Karate Zeon, Decis, Steward,………. 

Alle bestrijdingsmiddel zijn contactmiddelen dus de volledige plant  RAKEN is de boodschap! 

Insecticiden mogen gemengd worden met fungiciden en/of bladvoeding. 

2. Gazons: dood of levend, herstellen of heraanleg 
 

Doe de test: 

 Haal een stuk van 20cm op 20cm graszode uit de grond 

 Leg deze in een emmer water tot volledige verzadiging 

 Haal het water weg en kijk na twee of drie dagen of er witte wortels worden gevormd 

 Indien ja is de grasmat niet dood en alleen maar ros. 

 

Indien de grasmat volledig dood is blijft er niets anders over dan het gazon opnieuw aan te leggen. 

Indien de grasmat gerecupereerd kan worden, zullen er toch enkele maatregelen moeten getroffen 

worden.  
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Door de slechte groei hebben de sterkere onkruiden de overhand genomen. Die kunnen we 

bestrijden met bvb. Dicotex of Bofix. 

Het dorre gras heeft een viltlaag gevormd waardoor verticuteren een nuttig werk is. Indien er slechts 

30% schade is kan men zonder probleem met Renova van Advanta of met Pauwels 

Doorzaaimengsel , SOS Barenbrug,…..doorzaaien. Indien de schade groter is, is het aangewezen om 

de originele mengsels als doorzaai te gebruiken. Daarbij denken we aan Pauwels Recreatie, Advanta 

Presto, SuperSporta,…….. 

 

Indien er doorgezaaid wordt, vergeet dan niet Vivimus Gazon van DCM als topdressing te gebruiken.  

Het is aangewezen het gras te laten ontkiemen en pas daarna te bemesten. Afhankelijk van de 

periode waarin er actie wordt genomen (herfst of lente) is het belangrijk te weten dat op het einde 

van het seizoen dat weldra begint, het niet aangewezen is om een overdosis aan stikstof te geven, 

maar wel over te gaan naar een uitgebalanceerd Stikstof/Kalium verbinding om het gazon een 

zekere boost te geven maar ook een uitharding tegen de komende maanden te garanderen. 

Daarbij denken wij aan: 

               - Landscaper Pro Pré-winter 14-5-21 + 2MgO: 2,5-3,5kg/are 

- DCM Gazon pur 8-4-20 + 3MgO: 4-8kg/are 
- DCM Autumn 8-4-15 + 3 MgO + Fe: 4-8kg/are met een actie tot 31/10/2018 
 

 
 

Vermijd in de toekomst droogtestress door gebruik te maken van het granulaat: H2Pro Conserve 
Granular van ICL. H2Pro Conserve Granular is een wetting agent voor de behandeling van 
droogteplekken (dry-patch) en het terugdringen van de irrigatiebehoefte van bodems.  
H2Pro kan curatief worden gebruikt om plantstress als gevolg van waterafstotende 
bodemomstandigheden te verminderen op elk moment van het jaar.  
 
Beregening na toediening zal de penetratie en werking van wetting agents zoals H2Pro in de bodem 
verbeteren. Voor een goede penetratie H2Pro toepassen ná beluchtingswerkzaamheden zoals 
vertidraineren, slitten en/of verticuteren.  
 
ACTIE LandscaperPro New Grass + H2Pro Conserve-Granules 
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3. Green Expo in Flanders Expo te Gent 
 
Van harte welkom op Green Expo op 2-3-4 september. 
 
Wij verwelkomen jullie graag op de expo, niet alleen als klant maar ook als medewerker om het 
beste te halen in deze sector, tuinaanleg, onderhoud, ….. Daarom hebben wij voor jullie een mooie 
prijs klaar staan ter waarde van 800€. Elke tuinaannemer, gemeente ,……kan hier aan meedoen door 
zijn gegevens achter te laten aan onze stand nr. 1534. Elke avond zal één winnaar bekend gemaakt 
worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Intrekking toelatingen gewasbeschermingen 
 
Volgende producten zullen binnenkort niet meer verkocht en gebruikt mogen worden: 
 
Merit Turf: einde verkoop 19 september 2018 mag nog gebruikt worden tot 19/12/2018 
Confidor: einde verkoop 19 september 2018 mag nog gebruikt worden tot 19/12/2018 
                  Dit geldt ook voor producten als Actara, Bazooka, Beloprid…… 
Fenomenal: einde verkoop waarschijnlijk 31/12/2018 mag nog gebruikt worden tot 31/12/2019 
Basta: mag niet meer verkocht worden maar nog wel opgebruikt worden tot 31/07/2019 
Masai: mag niet meer gebruikt worden in de sierteelt  
 
Wij proberen jullie zoveel mogelijk op de hoogte te brengen van deze aanpassingen in de wetgeving. 
Controleer regelmatig  Fytoweb om zeker op de hoogte te blijven. 
 

5.   Enkele aantastingen in het vizier 
 
5.1. Buxus 
 
Naast de alom bekende schimmelaantastingen en de rupsen van Buxus heeft de 
Buxus ook last van Spint: kleine witte strepen of stippen op het blad. Dit komt 
door de zuigschade van dit kleine insect. 
Op zich verdraagt de buxus deze aantasting goed maar het vermindert naast de 
sierwaarde ook de groei. Gezien de warme  zomer met weinig regen, heeft deze 
spint zijn gang mogen gaan. 
 
Behandelen in de lente/zomer/nazomer  vanaf een volle week 20°C met Floramite, Kanemite,  
Vertimec, Envidor, Nissuron…..en in de winter met Vernotex. 

http://www.fytoweb.be/
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Zonnebrand:  Al in verscheidene tuinen vastgesteld…….. en nee 
het is geen schimmel. Witte bladeren die soms slechts in een 
gedeelte van de plant of die op de volledige  plant aanwezig 
zijn. Kans op hergroei lijkt onwaarschijnlijk maar het is ook 
maar de eerste keer dat we dit vaststellen. We zullen de lente 
moeten afwachten. Oorzaak de zon, de felle  zon van deze 
zomer. Buxus is van oorsprong,  zoals Pachysandra (zelfde 
familie), een schaduw/halfschaduw minnende plant, de zon van 
dit jaar was te hevig en daarbij was er ook een groot tekort aan 
regenwater ! 

 
5.2. Meeldauw 
Meeldauw of witziekte is aan zijn opmars bezig. Niet omdat er meer vocht in de lucht hangt maar  
omdat de nachten kouder worden. Deze ziekte komt vooral voor op de stengels en de bladeren 
waarop een wit schimmelpluis ontstaat dat later bruinachtig verkleurd. Het komt vaak voor op 
Catalpa, Amelanchier, Rozen, Spirea…… Bestrijden met:  Ortiva Top (preventief en curatief), Eminent 
(curatief) e.a.  
Vergis u niet met Valse Meeldauw waar men aan de onderkant van het blad een grauwviolet 
schimmelpluis terugvindt. 
 

6.  Actie ADVANTA 
 

 

7.  Belangrijke data 
 
    Dinsdag 2/10/2018: Phytofarophaling  Pauwels te Zwalm 
    Donderdag 4/10/2018: Phytofarophaling  Pauwels te Watervliet 
    Woensdag 10/10/2018: Phytofarophaling  Pauwels te Kemzeke 
    Donderdag 11/10/2018: Phytofarophaling  Pauwels te Turnhout 
    Maandag 24/10/2018: Phytofarophaling  Pauwels te Assenede 
 
 

Indien er vragen zijn kunnen jullie steeds terecht bij de vertegenwoordigers van het Groenteam 
van Luc Pauwels NV 

 
 
Luc Pauwels nv heeft de uiterste zorg besteed aan dit bericht. De adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele informatie uit 

de praktijk en wet- en regelgeving. Voor schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van een typfout of handelingen en/of 

beslissingen gebaseerd op informatie uit dit teeltbericht, aanvaardt Luc Pauwels nv geen enkele aansprakelijkheid.  

https://www.lucpauwels.be/nl/contact

