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    Gedocumenteerd overzicht van de 

gewasbescherming   
in de moestuin en de siertuin 

Veel foto’s en afbeeldingen 
60 minuten  



Hardheid 
     → hardwaterantagionisme 
 
pH 
    → alcalische hydrolyse 

Waterkwaliteit 

Kraantjeswater of regenwater ? 





Hardwaterantagonisme 

De hardheid van het water wordt bepaald door de concentratie calcium- en magnesium-ionen in 
het water, maar ook ijzer-ionen kunnen de hardheid van het water beïnvloeden.  
 

Hoe meer calcium en magnesium er in het water is opgelost, hoe hoger de hardheid.  
 

De hardheid van water wordt meestal uitgedrukt in Duitse hardheid  
of in Franse hardheid.   

 

Bij hard water reageren de vrije calcium-                                                   
en magnesiumionen met de werkzame stof. 



Alkalische hydrolyse 

De reactie die verantwoordelijk is voor de afbraak van een werkzame stof in een alkalisch milieu 
wordt alkalyse hydrolyse genoemd.  
 

Voor de meeste middelen verloopt deze reactie gelukkig heel langzaam zodat er bij normale 
toepassingsomstandigheden weinig of geen werkzaamheid van een middel verloren gaat.  

 

 



                  20 h                     8 h 

                             vandaag        volgende week 

Spuitoplossing één nacht in vat laten staan breekt af,  
 snelheid in functie van pH  
       … hoe hoger de pH, hoe sneller de afbraak 

na één nacht 
na een week 



   kraantjeswater                                                

Zeer hard zacht 

veel carbonaat weinig carbonaat 

Hoge pH Lagere pH 

regenwater                                                



• Extract van bloemenhoofdjes 
Pyrethrinen 
Pyrethroiden 
 

• Gefermenteerde bodembacterie 
 Spinosad 

 
• Neonicotinoiden 
 Acetamiprid 
 
• Fysische middelen 

Koolzaadolie ( + pyrethrine ) 
Kaliumzouten van vetzuren 

Middelenpakket  
insecticiden 



Insecticide afkomstig van de pyrethrumplant 
 

•  Natuurlijke pyrethrinen  
•  Synthetische pyrethroïden 

 



Natuurlijke pyrethrinen 

                  Voorbeeld : Bio Pyrethrex 

  

              pyrethrine +   
              piperonylbutoxide 

 

 

Synthetische pyrethroiden 

 

   voorbeelden                
   deltamethrin                  
   lambda-cyhalothrin    
   cypermethrin 



Werkzaamheid 

        100 x actiever zijn dan DDT                                  

        40 x actiever zijn dan E605   

        en véél minder schadelijk voor de mens  

 

Pyrethroïden werken op alle insecten en koudbloedigen ! 

 

 

Slechte werking bij hoge temperaturen 

 

 

Contactwerking 

 

 

 

                                                                           

                                                                

Wat moet je weten over pyrethroïden … 
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Insecticide afkomstig  
van gefermenteerde bodembacterie 
 

•  Korte veiligheidstermijn 
•  Breed werkingsspectrum ( behalve luizen ) 

 



Wat moet je weten over spinosad … 

Insecticide door micro-organismen geproduceerde stoffen  

Spinosad wordt geproduceerd door een 
natuurlijk voorkomende bodembacterie 
Saccharopolyspora spinosa  
 
Deze bacterie wordt industrieel 
vermenigvuldigd door fermentatie.  
Hierbij wordt het product spinosad gevormd 
waaruit later CONSERVE  wordt geformuleerd. 

Electron Microscopy afbeelding van             
S. spinosa hyphae omgeven door stekelige (links) en kraalachtige kettingen (rechts) 



Werkt ook perfect bij hoge temperaturen 
 
  Bij 20-25°C  nawerking van 10 -14 dagen 
  Bij > 25°C   nawerking van 7 dagen 
 
Vele  insecticiden breken af door UV-licht 
 
  Spinosad wordt opgenomen in de plantencellen 
  Pyrethroïden blijven op het blad aanwezig 
 

Spinosad is niet systemisch                                                                                                

Spinosad wordt opgenomen in de waslaag                                
en herverdeelt zich daarna in de buitenste                 
cellenlagen van de plant 

Wat moet je weten over spinosad … 



   Wachttijd : 3 dagen ! 

  rupsen                                       
  groentenvliegen                   
  trips 

 



Contactwerking 

 Pyrethroïden                 
Conserve Pro      - 

Maagwerking 

Spinosad                 
Pyrethroïden () 





•   Buxusmot 
 Teistert alle tuinen bij particulier 
 
•   Koolmot 
 Heet en warm weer : korte cyclus 
 Bij droogte geen sapstroom door planten 
 → geen werking van systemisch insecticide 
 
•   Coloradokever 
 Cyclus start vanuit de grond 
  
•   Trips 
 Heet en warm weer : korte cyclus 

 
 
 

Belangrijkste belagers  



Voor een ideaal 
advies moet je bij 
SANAC zijn 

Voor een ideaal advies 
moet je bij SANAC zijn 

Mooie vlinders,  
zeer vraatzuchtige rupsen 
 
  •  Ondertussen in bijna alle regio’s 
  •  Zonder bestrijding,  
      het einde van de buxusplant 

 



Maart / april : als de rupsen uit hun overwinteringsplaats tevoorschijn komen  
Juli en augustus : als de eerste generatie rupsen uit de eitjes komt 
 
September en oktober, als de rupsen van de tweede generatie uitkomen totdat ze zich inspinnen voor de 
overwintering.  

Door in te grijpen op het einde van het seizoen, 
kan schade in het volgende seizoen worden beperkt. 

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

Er zijn drie periodes in het jaar waarbij  
de rupsen bestreden kunnen worden … 
 





Warmere zomers : een invasie van het koolmotje 
 
Nadien de les geleerd :  
   op tijd de betere middelen  
   en populatieopbouw voorkomen 
 
 

Kooluil en koolwitje  
grote rupsen zijn beter te bestrijden  
 
  



Koolmot 



4 mm 

L1 stadium : 1mm 







Donderbeestje of trips 
 

•  zeer kleine insecten prikken en zuigen 
•  Na prikken zien we heel kleine witte vlekjes 

 



Meeste schade in … 







Positionering 
tripsbehandeling 







Bestrijdingsplicht ! 

Steeds algemener 
•  Bestrijdingsplicht 
•  Zeer vraatzuchtig 
•  Nu ook al twee cyclussen per jaar 

 



Via deze pop komt 
volgend jaar een nieuwe 
kever tevoorschijn 



 







Oproep van industrie om  
in alle teelten aan te pakken 

Kort voor de oogst … 
         75 ml Karate : wachttijd 7 dagen 
         200 ml Conserve Pro : wachttijd  3 à 7 dagen  





Coloradokever bestrijden met … 
 
 
     Conserve Garden 

     

Veilig voor OLH 

Eten behandeld blad    Eten geen bladeren, maar bladluizen 



• Snelle kolonisatie 

• Overdracht van virussen / toxines 

• Leegzuigen van planten 

• Bevuilen van planten  



1 

2 

3 

4 



Bladluizen worden geboren …                                                        
en soms zeer snel … 





Bladluizen zijn snavelinsecten 

Bladluizen prikken en zuigen 
plantensap 

Roetdauwschimmels  groeien op honingdauw 

Honingdauw 



contactwerking 

maagwerking 

Acetamiprid :                 
een neonicothinoïde ! 
 

een pyrethroïde 
Kaliumzouten van     

vetzuren 
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Twee middelen op basis van acetamiprid  
 
    Werking tegen bladluizen 
    Minder goede  werking tegen boxusmot !   



Groentenvliegen 

•   Koolvlieg 
 
•   Wortelvlieg 
 
•   Preivlieg 

  
  

 
 
 

→ Waard specifiek 
→ De cyclus start uit de grond 



1 are of 100 m² 
tot 10 cm diepte ontsmet   

Het gebruik van bodeminsecticiden  
is niet meer toegelaten 



Koolvliegmaden aan de plantvoet 
 
•  Koolvliegen leggen eitjes 
•  Maden boren in plantvoet 

 







planten eerst beetje 
natmaken 

Conserve Garden 
4,8 ml / 100 planten  

planten opnieuw nat 
maken  



Wormstekige wortelen 
 

•  Wortelvliegen leggen eitjes 
•  Maden boren in de wortel 

 



 1ste vlucht : mei ( uit overwinterde poppen )                                                        

 2de vlucht : juli                                                                        
 3de  vlucht : september 

De vluchten 



1ste vlucht : mei                                                                             
2de vlucht : juli                                                                        
3de  vlucht : september 



•   Slakken zijn weekdieren 
 
•   Slakken preventief bestrijden,  
     niet wachten op te grote populatie 
 
•   Keuze slakkenkorrels :  
     metaldehyde of ijzerfosfaat 
   

 
 
 



Metaldehyde  vernietigt de 
slijmproducerende cellen van de slak en 
wanneer de slak dus overvloedig veel 
slijm gaat afscheiden, droogt ze als het 
ware uit.  
Deze intoxicatie is onomkeerbaar.                    
Na opname ziet men zelden dode slakken 
omdat ze in de grond wegkruipen. 

De werkzame stof  is ijzerfosfaat, die ook 
van nature in de bodem voorkomt. 
De korrels zorgen voor veranderingen in 
de krop en middendarm van de slak, 
waarna de slak niet meer eet en 
uiteindelijk doodgaat.                                                               

Metaldehyde                   Ijzerfosfaat 





Ziektebestrijding 

•   Valse meeldauw 
  Revus Garden 
  Infinito/ Matix 
  Dithane  
  Koperoxychloride 
 
•   Ziekten in buxus of rozen 
  difenaconazole 
  difenaconazole + azoxystrobin 
  tetraconazole 
  triticonazole ( + insecticide ) 
   

   
 
 
 



•  Bladvlekken 
•  Echte meeldauw of witziekte 
•  Roest 

Vuilgrijs pluis aan 
onderkant van blad 

Gel vlek aan 
bovenkant van blad 

•  Aardappelplaag  
•  Plaag in tomaten 



strobi 

triazolen ❶ 

❷ 



•  Bladvlekken 
•  Echte meeldauw of witziekte 
•  Roest 

•  Aardappelplaag  
•  Plaag in tomaten 

Triazolen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Triazole + strobilurine 



Plaag is heel agressief geworden 
 

•  Op tijd starten  
•  Kennis van werkingswijze van middelen 

 





•  Bladvlekken 
•  Echte meeldauw of witziekte 
•  Roest 

•  Aardappelplaag  
•  Plaag in tomaten 

Triazolen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Triazole + strobilurine 



Bladziekten in rozen 
 

•  bladvlekken 
•  roest 
•  witziekte 

 



•  Bladvlekken 
•  Echte meeldauw of witziekte 
•  Roest 

•  Aardappelplaag  
•  Plaag in tomaten 

Triazolen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Triazole + strobilurine 



Volutella of Cylindrocladium 
 

•  Volutella of taksterfte : geen bladval 
•  Cylindrocladium : bladval  

 



Cylindrocladium 
 

Zwarte vlekken op bladeren Bladval  
Zwarte strepen op takken 

Volutella 
 

Taksterfte 
Geen bladval  
Bleekroze sporen op bladeren 



•  Bladvlekken 
•  Echte meeldauw of witziekte 
•  Roest 

•  Aardappelplaag  
•  Plaag in tomaten 

Triazolen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Triazole + strobilurine 



Voor een ideaal 
advies moet je bij 
SANAC zijn 

Mieren op terras en in gazon 
 
•  Mierennesten worden heuveltjes in gazon 
•  Spuiten en inregenen 

 



Alle pyrethroïden hebben 
werking tegen mieren 



•   Langpootmug 
 Larven eten aan worteltjes 
 Vieze larven komen op terras 
  
•   Meikever 
 Larven vreten gazon kapot 
  
•   Ritnaalden 
 Koperkleurige larven 

   
 
 
 



kniptor langpootmug 
meikever                       
rozenkver 

Verblijfsduur  
als larve in de 
grond 4 à 5 jaar 

1 jaar 4 à 5 jaar 





Paring in volle zomer ... 





Jan Febr Maart Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 

 

Ideale bestrijdingsmoment is het najaar,  
dan zijn larven klein en kwetsbaar 

Chemisch met pyrethroïden in najaar op jonge larven 
Biologisch  met aaltjes ( Steinernema feltiae ) 



Meikever, junikever, rozenkever 
•  Larven van meikever blijven 3 tot 5 jaar in de grond 
•  Larven met graafpoten vreten aan wortels 
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Duur van de cyclus 
 

Rozenkever : 1 jaar 
Meikever : 3 tot 5 jaar 
Junikever : 2 jaar 











  

SANAC 

informeerde 

  Ir. Geert Verhiest 
       Sanac Fyto 

128 dia 
60 minuten ?  


