
  

 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF Boomkwekerij september 2020 
 

Het najaar staat voor de deur, de verkoop kan beginnen! In onze nieuwsbrief leest u meer 

over: 

1. Kluitlappen en draagkorven 

2. De actie voor Felco Power Blade 

3. Hoe bestrijdt u de taxuskever?  

4. Waarom en hoe uw spuittank reinigen? 

5. Luizenbestrijding met Teppeki 

6. Ook in het najaar de Perenbladvlo te lijf gaan is cruciaal! 

7. Hoe spint efficiënt bestrijden in het najaar? 

8. Herinnering einde verkoop en opgebruiktermijn Calypso 

9. Topsin M 70 WG en Topsin M 500 SC verlaten het assortiment! 

1. Kluitlappen en draagkorven 
 

Voor de verkoop van bomen en struiken heeft u in vele gevallen kluitlappen of draadkorven nodig.  

In ons gamma bieden we kluitlappen in Jute en in Acryl + Jute aan. Heel belangrijke opmerking bij de 

Acryl + Jute kluitlappen is dat deze bij opname van vocht niet vervormen of krimpen. 

Draadkorven en kluitlappen hebben in verschillende maten ter beschikking. 

                                                  

 

2. Felco Powerblade actie ! 
 

Felco komt op de markt met een volledig nieuwe elektrische snoeischaar. 



  

 

                                                           

De Power Blade vervangt de Felcotronictoestellen. De Felcotronic F 801 wordt vervangen door de 

Power Blade F802, de F811 door de F812. Deze elektrische Felco snoeischaren F 802, 812 en 822 

(robustere versie) werken op een herlaadbare batterij met werkingscapaciteit van 6 tot 8 uur. De 

Power Blade wordt via een app verbonden met uw GSM toetsel en aangestuurd. De besturing 

wordt in een rug-/heupzak gedragen en kan zowel op rug, onderrug of heup worden gedragen.  

Bij aankoop van een nieuwe Felco Power Blade loopt er van 1/09/2020 tem 31/12/2020 een 

cashback actie van 250 €/stuk! 

 

3. Bestrijding van de Taxuskever 

September biedt vaak de ideale factoren om een bestrijding van de taxuskever uit te voeren. De 
grond is vochtig genoeg en de temperatuur is nog niet te laag.   

• Larvanem werkt effectief tegen larven van diverse keversoorten waaronder ook de 
taxuskever. Larvanem is beschikbaar in een verpakking van 50 miljoen voor 100 m², 2x250 
miljoen voor 1000 m² en nieuw in het assortiment 10x250 miljoen aaltjes voor 5000 m².  

Actie: Bij aankoop van Larvanem in de maand september ontvangt u 10 % korting! 

• Ecostyle biedt Nemastyle EM aan in een verpakking van 50 miljoen aaltjes voor 100 m², 250 
miljoen voor 500 m² en 500 miljoen voor 1000 m² toepassing. 

Zowel Larvanem als Ecostyle EM zijn goed oplosbaar en verdeelbaar omwille van hun  
gelformulering. 



  

 

                                                               afbeelding aaltjes Koppert 

    

4. Dissolux Plus 
 

Resten van bestrijdingsmiddelen of bladvoeding kunnen indrogen in de sproeier, de doppen en/of 
filters tijdens de winter. Om dit te vermijden is het belangrijk alles grondig te reinigen na de laatste 
bespuiting. Gebruik hiervoor: 
 

 

 
De nieuwe formulatie van Dissolux is meer biodegradeerbaar en heeft een sterkere werking. 

Dissolux PLUS is de ideale oplossing om spuittoestellen, zowel aan de binnenkant als aan de 

buitenkant, grondig te reinigen. Gebruik hiervoor een dosis van 2L per 100L water. Na gebruik, alle 

delen grondig reinigen met zuiver water. 

 

5. Teppeki 
 

Luizen kunnen ook nog in het najaar voor problemen zorgen. Teppeki is een translaminair en 

opwaatst systemisch middel, ideaal in de stijd tegen bladluizen, dop-, schild- en wolluizen en spaart 

bijen en natuurlijke vijanden. 

Respecteer bij toepassing de volgende omstandigheden:  

• Gebruik voldoende water  

• Lage rijsnelheid  

• Spuit ’s morgens vroeg of ’s avonds  



  

 

• Gebruik een uitvloeier bij echt moeilijke luizen (larven van wol-, dop- en schildluis) 

6. Bestrijding van de Perenbladvlo 

In Vlaanderen komen er 3 types van perebladvlo voor: De gewone perebladvlo, de kleine perebladvlo 
en de grote perebladvlo. De grote perebladvlo is eerder een zeldzaamheid in onze streken waardoor 
deze minder een probleem vormt. Deze soorten kunnen met hun 3 tot 4 generaties per jaar voor 
grote schade zorgen in kwekerijen, dit doordat de larven honingdauw afscheiden waarop 
roetdauwschimmels welig tieren. Dit leidt tot een verstoorde assimilatie van de boom en bovendien 
kunnen de vlooien ook de aftakelingsziekte in peer veroorzaken.        

Een natuurlijke bestrijding kan door het zaaien van een bloemenmengsel om roofwantsen en 
oorwormen aan te trekken of door het uitzetten van deze nuttigen. 

Een chemische bestrijdingstrategie bestaat eruit door: 

• 200g/ha bladoppervlak Delegate (1x toepassen met bufferzone van 30 m met 90% 
driftreducerende doppen) 

• 4,7 kg/ha Atilla (1 à 9 toepassingen met een interval van 7 dagen. Bufferzone van 5 m met 
klassieke techniek) 

• 30 ml/ 100L Tracer (1 à 3 toepassingen met bufferzone van 10 m met klassieke techniek) 
 

                                                
 

 

7. Spint 
 

Het steeds weerkerend probleem van spint wordt veroorzaakt door mijten die stipvormige vlekjes 
aan de bovenkant van het blad verzoorzaken. Aan de onderkant van het blad vindt men de lichtgeel 
tot donkergroene 0,5 mm grote mijten terug die lijken op zeer kleine spinachtige beestjes, zij prikken 
en zuigen het floeëm van de planten aan. Bij ernstige aantastingen vallen bladeren af of worden 
spinselsdraden goed zichtbaar. Bevruchte vrouwtjes hebben een oranje kleur en overwinteren op 
afgevallen bladeren, in de spleten van de schors en in de grond. 

Daarom is het belangrijk om deze mijten nu te bestrijden met Floramite (4mL/10L) of Kanemite (11,5 
mL/10L). Beide bestrijdingsmiddelen gaan er voor zorgen dat alle stadia van spint bestreden worden. 
Bovendien sparen Floramite en Kanemite uw populatie nuttigen die eveneens de spint zullen 
bestrijden. 



  

 

 
 

8. Calypso 

 
Ter herinnering:  

De erkenning van Calypso vervalt. Calypso wordt o..a gebruikt in de bestrijding van bastaardrupsen, 

snuitkevers, bloesemkevers, cicaden,… .  Ook in ons bestrijdingsschema van de perenbladvlo is 

Calypso opgenomen. Voer nu reeds een behandeling uit! 

De opgebruiktermijn voor u is nog tot 3 februari 2021.  

9. Topsin M 70 WG en Topsin M 500 SC          
 

Topsin M 70 WG en Topsin M 500 SC verlaten het assortiment! Bayer heeft laten weten dat de 

actieve stof van deze producten niet opnieuw geregistreerd wordt. Tot wanneer de opgebruiktermijn 

zal zijn wordt eind oktober – begin november door de Europese commissie beslist. We houden u op 

de hoogte. 

 

 

 Nog vragen? Aarzel niet om ons te contacteren:                                                        

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

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

Xavier Puvrez  0498 66 89 28 xavier.puvrez@luc-pauwels.be 

Maxime De Clercq 0472 19 32 37 maxime.declercq@luc-pauwels.be 

 

 

 

 

Nog vragen? Aarzel niet om ons te contacteren: 

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. 

 

 

LUC PAUWELS NV   -  Paul Christiaenstraat 2 , 9960 Assenede - T: 09/344 89 60 - F: 09/344 40 55 - E: info@luc-pauwels.be 

Depot Turnhout: Steenweg op Diest 112, 2300 Turnhout – T: 014/85 26 51 
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