
  

 

 

NIEUWSBRIEF Boomkwekerij maart 2020 
 

      De laatste winterbehandelingen voor de lente!  

1. Vernotex 
 

Vernotex is een parafineolie die de overlevende, schadelijke insecten en de wintereieren 

inkapselt. De eieren worden verstikt en komen niet meer uit in het voorjaar. De schadedruk van 

spint, mijten, bladluizen,tak-, schild- en wolluizen ... zal zich dan ook veel later manifesteren. U 

begint uw seizoen dus zuiver.  

Voor een efficiënte toepassing worden de planten tot diep in het gewas behandeld (dus wassen 

van de planten). Vernotex is ook een ideale partner in de bestrijding van de perenbladvlo. 

Niet toepassen tijdens een periode van vorst.  

 

      

 

 

 

 

 

                                            

                                         Afbeelding perenbladblo (bron PC-fruit) 

 

2.  PT-MIX 
  

Fosfaatopslag in de bodem is een gekend probleem. Vooral bodems waarop gedurende vele 

jaren planten op gekweekt werden bevatten soms hoge concentraties aan fosfor.Dit fenomeen 

zien we in verschillende streken. De fosfor in de bodem wordt gebonden aan het 

kleihumuscomplex door een sterke binding. In chemische analyses kan dit gedeelte fosfor 

worden gemeten maar dit betekent nog niet dat dit fosfaatgehalte beschikbaar is voor de plant.  

PT-Mix maakt zowel de organich als mineraal gebonden fosfaten vrij waardoor deze opneembaar 

wordt voor de plant. U kunt dan ook gerust voor een fosfaat arme 

meststof kiezen of zelfs voor een meststof zonder fosfaat. In het 

kader van het MAP 6 dus een interessant gegeven. 

PT-Mix wordt gedoseerd aan 1 l per ha en kan in combinatie met een 

onkruidbestrijding of alleen op de bodem toegepast. 



  

 

                                                      

3. Fytolokaal - Fytokast 
 

Tijd om nu uw fytokast op orde te brengen!  

Of uw producten in de fytokast nog toegelaten is, vindt u op https://fytoweb.be/nl/toelatingen. 

Raadpleeg ook of het product voor uw toepassingen nog toegelaten wordt! 

Vervallen producten komen niet meer voor op fytoweb en 

moeten onderaan in de fytokast in een lekvrije bak bewaard 

worden. De bussen worden gemarkeerd met de aanduiding 

“vervallen gewasbeschermingsmiddelen”. Aangezien de 

inzameling van de vervallen producten maar tweejaarlijks 

gebeurd (telkens in de onpare jaren) zullen deze producten er tot 

bij de inzameling in 2021 wettelijk mogen staan. 

Is uw fytokast aan vervanging toe of heeft u er een tweede nodig? 

Luc Pauwels heeft een handige fytokast in haar gamma! 

 

                                                   

 

 

 

 

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