
  

 

 

NIEUWSBRIEF Boomkwekerij mei 2020 
 

Het valt op dat wie een winterbespuiting met Vernotex heeft uitgevoerd nu een veel lagere 

druk van plagen ondervindt. We belichten enkele ziekten en plagen en geven uitleg bij 

specifieke middelen: 

• Teppeki bestrijdt alle soorten luizen aan: blad-, schild-, dop- en wolluizen! 

• Sivanto Prime: bladluizenmiddel in de kijker. 

• Spint is een ware plaag en veroorzaakt veel zuigschade. Hoe bestrijden? 

• Hoe kevers chemisch bestrijden? 

• Bio 1020 gaat uit de markt 

• Een kordate aanpak van witziekte houdt de groei in uw planten. 

• Hoe de droogte te lijf gaan? 

Over al deze onderwerpen leest u in deze nieuwsbrief meer! 

 

1. Teppeki 
 

Teppeki is een selectieve bladluisbestrijder. Teppeki pakt blad-, schild-, dop- en wolluizen aan. De 

luizen nemen het product op via contact of via sappen die ze uit het blad opzuigen. Na opname van 

Teppeki stopt de bladluis met eten en droogt uit. Het product is veilig voor nuttigen en bijen en heeft 

een lange duurwerking. Teppeki is perfect integreerbaar in IPM. 
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2. Sivanto Prime 
 

Sivanto Prime is een nieuw bladluizenmiddel dat voornamelijk opgenomen 

wordt via de bladeren. Het heeft zowel een contact- als een systemische 

werking. Deze actieve stof behoort tot een nieuwe chemische klasse. De 

werking van het zenuwstelsel van het insect wordt verstoord, met de dood 

van het insect tot gevolg. Sivanto Prime is werkzaam op volwassenen maar 

ook op larven. Het is een ideale partner om mee af te wisselen en zo 

resistentie te voorkomen. 

                                                          

3. Spint 
 

Spint kan een teelt sterk aantasten en verzwakken, met groeistagnatie als gevolg. Er zijn 

verschillende spintmiddelen erkend maar deze werken meestal maar op enkele stadia van spint vb. ei 

en larve. Enkele voorbeelden: Nissorun is een contactmiddel dat werkt op ei en larve. Borneo zorgt 

voor niet levensvatbare eieren, dus heeft een indirecte werking op eieren. Vertimec werkt op larve, 

nimf en volwassenen maar is ook erg schadelijk voor nuttigen en bijen. Neemazal T/S zal dan enkel 

werken op larve- en volwassenstadium. Dit is een product dat onschadelijk is voor nuttigen en bijen. 

Apollo zal dan weer enkel op ei- en vroeg larvestadium werken. Ook Apollo is een product dat u met 

een gerust geweten kan gebruiken want spaart ook hier de nuttigen en bijen. 

Bij spintbestrijding is het belangrijk voldoende af te wisselen tussen middelen uit andere 

resistentieklassen om resistentie te vermijden en/of producten te combineren om de verschillende 

stadia samen aan te pakken.  

Floramite en Kanemite pakken alle stadia ineens aan en zijn tevens onschadelijk voor nuttigen en 

bijen. Ook Envidor werkt op alle stadia maar spaart de nuttigen niet. 

Vernotex (toepassing dec-febr.) is hier niet alleen een belangrijke partner voor het afdoden van de 

wintereieren maar ook voor het afdoden van overwinterende blad-, schild-, dop- en wolluizen en 

wantsen. 

Uw vertegenwoordiger geeft u graag hierover meer toelichting! 

4. Kevers chemisch bestrijden 
 

De chemische bestrijding van kevers kan door raken met contactmiddelen. Aangezien de meeste 

kevers avond- en nachtdieren zijn en zich overdag gemakkelijk schuilhouden is een behandeling bij 

valavond aangewezen. 

Daarom zijn we voorstander om een chemische bestrijding met Steward uit te voeren. Dit middel 

wordt opgenomen via de mond van de kever. Het middel dient de kever zelf niet te raken en de 

bespuiting kan dus overdag gebeuren. 

Aangezien de larven 1 tot meerdere jaren in de bodem verblijven als engerling is ook de bestrijding in 

de bodem belangrijk. Deze bestrijding kan niet meer chemisch maar wordt door middel van aaltjes 

gedaan. Hierover ging het reeds in onze vorige nieuwsbrief van eind april. 



  

 

5. Bio 1020 
 

Bio 1020 wordt niet meer geproduceerd en de voorraad is zo goed als uitgeput. Het product werd 

niet verboden maar de producent heeft besloten de productie te stoppen. 

6. Witziekte 
 

Het witziekteseizoen breekt aan. Witziekte of echte meeldauw zal de 

plant verzwakken en het metabolisme van de plant sterk afremmen. De 

plant groeit niet meer en wordt op de koop toe gevoeliger voor andere 

ziekten en plagen. Pak dus witziekte op tijd aan! Om resistentie te 

vermijden is het belangrijk om niet steeds dezelfde producten te 

gebruiken. Ook het samenmengen van 2 producten geeft een beter 

werking en zorgt voor minder resistentie.  vb. Flint met Eminent mengen 

geeft een optimaal resultaat. Onze producten tegen witziekte staan in 

onze boomkwekerijcataloog vermeld.  

                                                

7. Druppeldarmen 
 

We verwachten net zoals vorige jaren droogteperiodes en daarop moeten we ons zo goed mogelijk 

voorbereiden. Het gericht en gedoseerd watergeven is cruciaal. Zo blijft de groei in het gewas en 

vermijdt u schade of uitval. Misschien zijn druppeldarmen of een druppelaar per pot iets voor uw 

kwekerij?  

                                  

    

 

 

 

 

 

Nog vragen? Aarzel niet om ons te contacteren:                                                        

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

Peter Roggeman 0497 588 411 peter.roggeman@luc-pauwels.be 

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

Xavier Puvrez  0498 66 89 28 xavier.puvrez@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 typefout of handelingen en/of beslissingen gebaseerd 
op informatie uit dit teeltbericht, aanvaardt Luc Pauwels nv geen enkele aansprakelijkheid. 
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