
  

 

 

NIEUWSBRIEF Boomkwekerij eind april 2020 
 

In onze nieuwsbrief komt u meer te weten over: 

• Valdor Expert, de selectieve onkruidbestrijder die nu wordt toegepast op kleine 

onkruiden en met lange nawerking. 

• Hoe worden kevers bestreden in het voorjaar en de zomer?  

• De vervaldagen voor verkoop en toepassing van Calypso. 

 

1. Valdor Expert 
 

Valdor Expert is een selectieve onkruidbestrijder die u kunt toepassen tussen 

sierbomen en sierstruiken. Het bestrijdingsmiddel kan nog toegepast worden tot 

eind mei tussen het gewas en is een ideale correctie van uw winterbehandeling. 

De aanbevolen gebruiksdosis is 330 g/ha. Kies een droge en windstille dag uit 

voor de toepassing. Het resultaat is na 2 tot 6 weken zichtbaar en houdt de 

bodem gedurende 3 tot 4 maanden onkruidvrij. 

                                                 

2. Bestrijding Taxus- en andere kevers 
 

Er treden meer en meer problemen op met engerlingen. Aangezien de chemische bestrijding van 

kevers in de bodem tot het verleden behoord, zijn we aangewezen op biologische middelen. 

 

1.Aaltjes  

Indien u engerlingen waarneemt in een bestaande partij kunt u 

parasiterende aaltjes toepassen. Deze toepassing kan zowel in 

potgrond als in vollegrond.  

Determineer eerst de engerling om de juiste bestrijding uit te voeren. 

Tegen de taxuskever hebben we Larvanem, Entonem en Nemastyle 

Taks in ons assortiment, voor de andere engerlingen kunnen ook 

Capsanem en Nemastyle Eng ingezet. Voor de keuze en toepassing van 

aaltjes neemt u best contact op met uw vertegenwoordiger. 

 

2.Steward 

Indien volwassen kevers aanwezig zijn, kan een gewasbehandeling gestart worden met Steward. Dit 

middel dient opgenomen te worden via de mond van de kever. Steward wordt opgenomen door het 

blad van de behandelde plant en blijft daar verschillende weken werkzaam. Aangezien er niet moet 

worden geraakt, kan de behandeling ook buiten valavond toegepast worden. 



  

 

3. Calypso 
 

De erkenning van Calypso vervalt. Calypso werd oa 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! 

Aankopen kan nog tot 3 november 2020. De opgebruiktermijn voor u is nog tot 3 februari 2021.  

Hou hiermee rekening bij het plaatsen van uw bestelling!                

 

 

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 typfout of handelingen en/of beslissingen gebaseerd 
op informatie uit dit teeltbericht, aanvaardt Luc Pauwels nv geen enkele aansprakelijkheid. 
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