
  

 

 

NIEUWSBRIEF Openbaar groen mei 2020 
 

Invasieve planten en hinderlijke rupsen: 

Bestrijding van invasieve onkruiden zoals de Japanse Duizendknoop? Hiervoor bieden wij 

een oplossing. Lees er meer over in onze nieuwsbrief 

De Eikenprocessierups moet nu bestreden worden om de volksgezondheid te 

beschermen. De 120 dagen regeling voor Foray ES is nu van kracht! 

Hoe bestrijdt u de kastanjemineermot? Ook hierover leest u verder meer. 
 

1. Plantex Platinium en Plantex Gold 
 

Plantex Platinium is het enige type antiworteldoek die de garantie biedt voor het niet 
teruggroeien van Japanse Duizendknoop gedurende de volgende 35 jaar. Plantex 
Platinium is beschikbaar in 2 varianten:  

De eerste variant is UV-bestendig en moet niet afgedekt worden. Dit type, de Plantex 
Platinium Solar, is groen van kleur. Deze kan toegepast worden vb. als de ondergrond 
van een fotovaltaïsch park.  

De tweede variant moet wel afgedekt worden vb. met teelaarde. Hierop kan vb. achteraf 
gras worden gezaaid of een bodembedekker worden aangeplant die niet wortelt tot aan 
het doek. 

Beschikbare afmetingen zijn 2,50 m x 50 m; 2,5 m x 100 m; 5,00 m x 50 m & 5,00 m x 100 
m   

Voor meer informatie en de bevestigingsvoorschriften kunt u terecht bij uw 

vertegenwoordiger.                                  

 

Plantex Gold is een antiworteldoek om de moeilijke niet 

invasieve onkruiden tegen te houden vb. akkerwinde, 

heermoes, paardenbloem. Plantex Gold kan worden gebruikt 

vb. op taluds om de bodem te stabiliseren waardoor de erosie 

van de bodem wordt tegengehouden. Het doek laat water, 

lucht en meststoffen maximaal door maar niet het onkruid. 

De kleur van Plantex Gold is bruin. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

2. Bestrijding van de Eikenprocessierups 

Sinds enkele jaren worden de rupsen van de eikenprocessierups als een toenemende 
hinder ervaren. Naast het kaalvreten van de eiken zijn ze ook de oorzaak van allergische 
reacties bij kinderen en volwassenen die in aanraking kwamen met de rupsen. 

1.Monitoring van de Eikenprocessierups 

De monitoring van de Eikenprocessierups kan nu met het feromoon PHERODIS 
Thaumetopoea processionea. De Pherodis-capsule geeft een soortspecifiek feromoon 
vrij dat de mannetjes van deze soort lokt. Door de capsules in de Deltatrap te plaatsen, 
kleven ze vast op de lijmplaat. Hierdoor is het eenvoudig waar te nemen of er plaagdruk 
is en in welke mate. U vervangt de capsules best om de 6 weken. Zo kunt u snel de plaag 
opsporen en bestrijden. 

                   

 

 

 

                          

2.Foray ES 

Foray ES is een biologische bestrijding op basis van Bacillus thuringiensis kurstaki. De 
bestrijding wordt gebruikt om gezondheidsproblemen te voorkomen namelijk binnen de 
bebouwde kom, langs aangeduide wandel- en fietswegen en in de onmiddellijke 
omgeving van publieke belangrijke plaatsen zoals scholen, recreatiedomeinen, 
speeltuinen, sportterreinen, begraafplaatsen,… Voor deze biologische bestrijding kan een 
tijdelijke toestemming verleend worden. Foray ES is tijdelijk goedgekeurd via de 120 
dagen regeling. 
Hier de link voor de aanvraag van afwijking. Kopieer deze link naar uw bowser: 

http://www.zonderisgezonder.be/pesticiden-gebruiken/afwijking-van-verbod  
/documenten/Aanvraag_P2_Acuut_gevaar_web.docx/at_download/file 
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3. Kastanjemineermot 

In openbaar groen werken we aan het beperken van een opbouw van nieuwe generaties 
kastanjemineermot. Dit gebeurt door het aanbrengen van lijmbanden rond de 
kastanjelaar. Zo worden de vrouwelijke exemplaren gevangen. Aangezien de wijfjes 
slecht vliegen, gaan ze kruipend of vliegend via de stam de boom in. De mannelijke 
exemplaren worden dan weer aangetrokken door feromonen die in de feromoonvallen 
in de boom worden opgehangen. Het is dus cruciaal beide technieken te combineren om 
efficiënt te zijn. In het najaar is het verwijderen van de afgevallen bladeren ook een 
belangrijk punt in de bestrijding van de kastanjemineermot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog vragen? Aarzel niet om ons te contacteren: 

Patricia Cnockaert   0472 560 350 patricia.cnockaert@luc-pauwels.be 

Jeroen Cauberghs   0472 422 133 jeroen.cauberghs@luc-pauwels.be 

Xavier Puvrez   0498 668 928  xavier.puvrez@luc-pauwels.be 
 

Greet De Raeymaecker 0497 588 403 greet.deraeymaecker@luc-pauwels.be 

   

   

 
 
 

  

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. 
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