


Fytolicentievergadering Pauwels

Ranman Top, Teppeki, Dissolux Plus



Ranman Top

Voorkoming phytopthora en valse meeldauw



Wortelphytophthora



Takphytophthora



• Phytopthora

- groei stopt, plant hangt slap

- totale verwelking

• Verticillium

- eerst verwelking aan 1 kant, later totale verwelking

- geen rot maar bruine vaatbundels bij doorsnijden

• Phytium (zwakteparasiet!)

- nat rot, afstroopbaar

- gemakkelijk uit te trekken

• Fusarium (zwakteparasiet!)

- wit, roosachtig schimmelpluis

- eerst verwelking aan 1 kant, dan totale verwelking

Wortelphytophthora: verschil met andere ziekten



• Sierplanten ongevoelig voor aardappelplaag (Phytophthora Infestans) 

• Verschillende phytophthorasoorten

• Specifieke waardplanten bv. Phytophthora Inflata bij Ulmus

• Sommigen hebben veel waardplanten

• Belangrijkste in de sierteelt :

✓ Phyt. Cinnamomi (wortel)

✓ Phyt. Cactorum (wortel + tak)

✓ Phyt. Citricola (vnl. tak)

✓ Phyt. Ramorum (wortel + tak, quarantaine)

Verschillende soorten Phytophthora



• Groot verschil in gevoeligheid waardplanten!

• Blad-en takphytopthora

✓ Acer

✓ Azalea

✓ Taxus

✓ Rubus

✓ Quercus

✓ Prunus

✓ Jugalans

✓ Hibiscus

✓ Abies

✓ Calluna

✓ …

Phytophthora



• Groot verschil in gevoeligheid waardplanten!

• Wortelphytophthora

✓ Taxus

✓ Viburnum (bnl. Viburnum bodnantese)

✓ Rhododendron

✓ Cotoneaster

✓ Juniperus

✓ Lavendula

✓ Erica

✓ …

Phytophthora



Biologie Phytophthora

• Koude temperaturen (< 18°C) : zwemsporen
→ verspreiding

• Sporen kunnen heel lang overleven

• Heeft voor verspreiding water nodig!

• Infectie bij warm en vochtig weer!

• Optimaal: 20-28°C

• Vooral dunne wortels en 
wonden gevoelig voor infectie

• Heel snel nieuwe sporulatie



• Belangrijkste oorzaak: slechte bodemstructuur!

• Zorg voor goed ontwaterende en luchtige grond

• Verwijder aangetaste takken

• Vermijd plasvorming

• Gezond bodemleven 

• Bodemverbeteraars

• Aanplanten van minder gevoelige planten na infectie grond

• Indien nodig chemische behandeling

Oorzaak en technische maatregelen



Ranman Top

Teelt Dosis Tijdstip Bufferzone

Sierplanten (open lucht & onder bescherming)
blad-en takphytophthora en valse meeldauw

50 ml/100  l, 1-2 toep, met interval van 7-14 d 5 m klassiek

Advies:
• Supersterk phytophthoramiddel.  Zeer sterke bestrijding van sporen.
• Supersterke preventieve bestrijding.

160 g/l cyazofamid
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SYSTEMISCH
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ANTI SPORULEREND



• Valse meeldauw behoort tot de oomyceten

✓ Phytophthora

✓ Phytium

• Infectievoorwaarden

✓ T>10 °C

✓ 10 mm neerslag

✓ 24 u vochtig

• Symptomen

✓ Zichtbaar vanaf 4-12 dagen na infectie

✓ Olie-achtige vlekken bovenzijde blad

✓ Wit schimmelpluis onderzijde blad

Ook werking op valse meeldauw!



• Puur preventief! 

• Ranman Top regenvast na 1 uur

• Concentratie 0,05 % ( 50 ml/100 L)

• Afwisselen met andere fungiciden! 

• Bij infectie combineren met curatieve component
• Dimethomorf (Acrobat extra WG,…)

• Metalaxyl-M (Fubol Gold,…)

• Cymoxanil (Tanos,…)

• Bij infectie kort interval aanhouden

Advies blad-en takphytophthora, valse meeldauw



Teppeki

Bestrijding plantenluizen



• Luizen zuigen rechtstreeks uit de zeefvaten (floëem). 

• De luis pompt eerst nog ‘speeksel’ (vaak met virus) 
in plant om plantensap vloeibaarder te maken

• Als een luis stop met zuigen sterft ze door
uitdroging na 2 tot 7 dagen

Schade veroorzaakt door luizen



• Ze haalt aminozuren uit het plantensap > te veel suikers> uitscheiding > 
honingdauw → bevuiling plant

• Groeiremming en misvorming door zuigactiviteit

• Overdracht virussen

Schade veroorzaakt door luizen



50 % Flonicamid

Teelt Dosis Tijdstip Bufferzone

Sierplanten
Bladluizen
Dop-, schild- en wolluizen

14 g/100 l  1-3 toepassingen
14 g/100 l  1 toepassing

Volgens de waarschuwingen of bij 
het verschijnen van de luizen

1 m klassiek



Spectrum sierteelt: bladluizen,  wol- schild- dopluizen
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• Contact of opname via blad

• Proprioceptie / positiezin - vermogen om beweging en positie van ledematen waar te
nemen

• Teppeki veroorzaakt
- Trage ongecoördineerde bewegingen

- Moeite met recht vooruit lopen

- Pootstrekking 

- Stoppen met voeden 

Werking



• Luis sterft door verhongering en verdroging

• Stop voedselopname (terugtrekken van stilet) snel na toepassing

Werking
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• Heel selectief insecticide

• Veilig voor bijen en hommels

• Perfect integreerbaar in IPM

Spaart nuttigen

Na behandeling

Nieuwe invasie

Referentie



• Teppeki heeft een unieke

resistentie groep 

• Uitstekend als 

afwisselpartner 

2/03/2020 Biobest

Resistentiemanagement



Teppeki® heeft translaminaire eigenschappen. Het beschermt het onbehandelde
oppervlak doordat flonicamid zich kan verplaatsen van de ene zijde van het blad
naar de andere. 

Gedrag in de plant- translaminair

Van bovenzijde tot
onderzijde blad

Van onderzijde tot
bovenzijde blad



• Opwaarts transport via xyleem

• Luizen voeden zich met floeem

• Nadeel: enkel contactwerking bij luizen die zich niet aan blad voeden

bv. - takluizen

- dop-, wol- en schildluizen

Gedrag in de plant – opwaarts systemisch

opwaarts
Uitvloeiers kunnen zorgen 
voor beter contact!



Teelt Dosering Toepassing

sierplanten (open lucht/onder bescherming)
spintmijten
dop-, schild- en wolluizen
bladluizen
wantsen

1 l/100 l water
1 l/100 l water 
1 l/100 l water 
1 l/100 l water 

tegen de wintereieren 

Bufferzone: 3 m met klassieke techniek

✓ Breed erkend in alle sierplanten (open lucht en onder bedekking)

✓ Geen limiet op aantal toepassingen



• Werkingswijze VernoteX

❖ oliefilm bedekt ei/insect

❖ oliefilm verhindert zuurstofopname en  verstikt organisme

❖ paraffineolie werkt afstotend

850 g/l paraffineolie  EC

VernoteX werking is puur contact

Alles goed raken is de boodschap!
➢ Gebruik voldoende water

➢ Herhaal bespuiting indien nodig



Brede werking tegen schadelijke organismen

850 g/l paraffineolie EC

bladluizen

spintmijten

wantsen

dopluizen

wolluizen

schildluizen

Bestrijd overwinterende parasieten 
alvorens de nuttigen komen



Vertrouwde kwaliteiten

• Zeer breed erkend

• Geen hinder voor de plant 
Maar spuit verstandig!

• Niet in volle zon

• Op een droog gewas

• Oppassen bij sterk groeiende gewassen met jonge scheuten bij schraal weer!

• Niet tijdens vorst of voor nachtvorst

• Glansresidu mogelijk

• Brede werking tegen schadelijke organismen

• Toegelaten in biologische landbouw

850 g/l paraffineolie EC



• In de winter- vroege voorjaar:

- 1-2 behandelingen met Vernotex (1 L/100 L)

OF - pyrethroïde/neonicotinoïde + Vernotex (1 L/1000L)

• Juni-juli (na waarschuwing): ei-ontluiking

- behandelen met Teppeki (14 g/100 L)

- eventueel toevoeging van Trend 90 of Vernotex (1 L/1000 L)

als uitvloeier

- Werking onafhankelijk van de temperatuur en lichtintensiteit

- Regenvast na 3 u

• Contactwerking is cruciaal! 

- Gebruik voldoende water (1000-1500 L/ha)

- Zowel voor-als achterkant van het gewas

- Eventueel in 2 keer spuiten

Advies dop-, wol- en schildluizen Raken is de 
boodschap!



Reiniging spuittoestel



• Primaclean

• All clear extra

• Phytnet

• Cybel

✓ Kleurstoffen

✓ Vulstoffen

✓ vetten

• Dissolux Plus
✓ Vet

✓ Brandstof

✓ Olie

✓ …

Specifieke reinigers voor spuitresidu



• Plantaardige oliën, alcohol polyglycol ether

• Bio-degradeerbaar

• Voor de reiniging van 
• Spuittoestel (buit-en binnenkant)

• Spuitdoppen

• Filters

• Vloeren

• Mechanische delen

• …



• Verwijdering van

• Spuitresten

• Vet

• Brandstof

• Olie

• Graffiti

• …

• Advies

• 2 L/100 L water

• Hardnekkige spuitresten even laten inwerken

• Na reinigen spoelen met water (kan verf en rubber aantasten !)

• Spoelwater moet afgevoerd worden

• Vorstvrij bewaren



Bedankt voor uw aandacht!



For more information, visit www.belchim.com


