
Klein Kruiskruid (Senecio vulgaris) Knopkruid (Galinsoga parviflora) Perzikkruid (Polygonum persicaria) Melganzenvoet (Chenopodium album) Varkensgras (Polygonum aviculare) Muur (Stellaria media) Straatgras (Poa annua) Hanenpoot (Echinochloa crus-galli)

Basta 200 is een contactherbicide. Het bestrijdt zowel grassen als twee-

zaadlobbige onkruiden en remt wortelonkruiden. In de boomteelt zijn 

alleen strokenbehandelingen toegestaan, waarbij er maximaal 3 l/ha Basta 

200 (of 4 l/ha Finale SL14) mag worden gebruikt.

Pistol Flex is een breedwerkend herbicide. Het kan worden toegepast tus-

sen start kieming van onkruiden tot het 4-bladstadium. Daarna kan men 

mengen met Basta/Finale. Pistol Flex is allleen toegelaten in laanbomen. 

Dosering: 0,33 - 0,5 kg per ha.

Sencor is een breedwerkend bodem- en contactherbicide. Het is toegelaten 

in bos- en haagplantsoen en in de vruchtbomenteelt. Doseringen: voor 

opkomst van de onkruiden 1 x 0,75 l/ha, of na opkomst van de onkruiden 

max 3 x 0,15 - 0,25 l/ha. 

Luna PRIVILEGE bestrijdt o.a. echte meeldauw, cylindrocladium (buxus) en 
bladvlekkenziekte. De werking is vooral preventief. Er zijn 4 gewasbehande-
lingen toegestaan met een interval van 21 dagen.  Dosering: 0,02 % (20 ml 
per 100 l water) eventueel gecombineerd met een uitvloeier.

Flint bestrijdt echte meeldauw, roesten en bladvlekkenziekte. Dosering is 
0,0125% (12,5 gr in 100 l water). Er mogen max. 3 behandelingen in een 
teelt plaatsvinden.

Serenade is een preventief inzetbaar biologisch fungicide en bactericide. Het 
bestrijdt o.a. Botrytis, Sclerotinia, Alternaria en echte meeldauw. Serenade 
laat geen residu achter en heeft geen veiligheidstermijn. Er zijn 9 behande-
lingen per jaar toegestaan. Dosering: 5 tot 8 l/ha.

Echte meeldauw (div. schimmelsoorten)

Echte meeldauw veroorzaakt witte, poederachtige vlekken 

op het blad. Deze vlekken zijn er met de hand af te wrijven. 

Voor een infectie is maar weinig vocht nodig, vooral in een 

droog seizoen kan de schimmel zich sterk uitbreiden.

Valse meeldauw (peronospora spp.)

Valse meeldauw is te herkennen aan het vuilwitte schim-

melpluis dat onder vochtige omstandigheden aan de 

onderkant van het blad verschijnt. Vaak verschijnen aan 

de bovenzijde van het blad onregelmatige geelgroene tot 

purperrode vlekken.

Previcur Energy bestrijdt valse 
meeldauw in Buddleja, Veronica, Iberis, 
Gaillardia, Parthenocissus, Vitis, Viola, Galium, 
Geranium en Hebe. Er zijn 2 behandelingen per jaar 
toegestaan. Dosering: 1,5 kg per ha.

Fenomenal bestrijdt o.a. valse meeldauw en takphytophthora. Er zijn maxi-
maal 3 gewasbehandelingen/bespuitingen toegestaan (niet in grondgebon-
den laanbomen). Dosering: 2,5 kg/ha en een interval van 14 dagen.

Phytophthora wortelrot (Phytophthora spp.)

Fenomenal bestrijdt wortelziekten als Phythophthora en Pythium. 
Een aangietbehandeling is toegestaan in containerteelten: per liter 
potinhoud, 100 ml van een oplossing met 0.03 - 0,05% (30-50 gr 
Fenomenal per 100 l water).

Phytophthora wortelrot veroorzaakt een geelachtige kleur 

op het blad. De wortels worden bruin en rotten weg. 

Na aansnijden is in het onderste deel van de stam een zeer 

scherpe roodbruine grens tussen gezond en aangetast weef-

sel zichtbaar.

Teldor werkt specifiek tegen Botrytis cinerea. Zelfs als er al sporen zijn 
gekiemd kan het middel de infectie nog stoppen. Teldor bij voorkeur gebruiken 
als er infecties worden verwacht. Dosering: 1,5 kg per ha.

Serenade is een preventief inzetbaar biologisch fungicide en bactericide. Het 
bestrijdt o.a. Botrytis, Sclerotinia, Alternaria en echte meeldauw. Serenade laat 
geen residu achter en heeft geen veiligheidstermijn. Er zijn 9 behandelingen 
per jaar toegestaan. Dosering: 5 tot 8 l/ha.

Flint bestrijdt echte meeldauw, roesten en bladvlekkenziekte (o.a. Botrytis). 
Dosering is 0,0125% (12,5 gr in 100 l water). Er mogen max. 3 behandelingen 
in een teelt plaatsvinden.

Botrytis (Botrytis cinerea)
Botrytis - of grauwe schimmel - geeft verkleuringen en 

afsterving met een pluizig, bruingrijs schimmelpluis op 

bovengrondse plantendelen. Bij aanraking komt een stof-

wolkje (sporen) vrij. Vooral beschadigde planten worden 

gemakkelijk aangetast. 

Luna PRIVILEGE bestrijdt o.a. cylindrocladium (buxus), echte meeldauw en 
bladvlekkenziekte. De werking is vooral preventief. Er zijn 4 gewasbehande-
lingen toegestaan met een interval van 21 dagen.  Dosering: 0,02 % (20 ml 
per 100 l water) eventueel gecombineerd met een uitvloeier.

Flint bestrijdt echte meeldauw, roesten, bladvlekkenziekte en Cylindrospo-
rium. Dosering is 0,0125% (12,5 gr in 100 l water). Er mogen max. 3 behan-
delingen in een teelt plaatsvinden.

Cylindrocladium (Cylindrocladium buxicola)
Cylindrocladium - of buxustaksterfte - veroorzaakt bladval 

bij buxusplanten. De ziekte is eerst te herkennen aan lang-

gerekte zwarte plekjes op jonge blaadjes. Later ontstaat 

om die plekjes een lichtere ring (geel of licht bruin van kleur).

Serenade is een preventief inzetbaar biologisch fungicide en bactericide. Het 
bestrijdt o.a. Xanthomonas, Botrytis en echte meeldauw. Serenade laat geen 
residu achter en heeft geen veiligheidstermijn. Er zijn 9 behandelingen per 
jaar toegestaan. Dosering: 5 tot 8 l/ha.

Xanthomonas
Xanthomonas veroorzaakt roodpaarse vlekken op het 

blad. Deze vlekken drogen op waardoor er onregelmatig 

gevormde gaten in het blad ontstaan. Om de gaten - die 

sterk in grootte kunnen verschillen - blijft een roodgekleurde 

rand zichtbaar.

Dopluis (Parthenolecanium cornii)

Movento bestrijdt bladluizen, wortelluizen, dop- en schildluizen, bladvlooien, 
galmuggen, mijten en trips. In onbedekte boomkwekerij zijn 2 behandelin-
gen per jaar toegestaan. Dosering: 0,05 % (50 ml in 100 l water) met een 
max. van 0,6 l/ha.

Dopluizen zijn bruin en hebben een bolvormig schild. 

Ze produceren honingdauw waarop zich de roetdauw-

schimmel ontwikkelt. Dit zorgt voor een plakkerig gewas. 

Aangetaste bomen en planten kunen verwelken, verdrogen 

en tenslotte afsterven. 

Floramite bestrijdt spintmijten en spaart nuttigen zoals roofmijten en 
bestuivers. Er zijn 4 behandelingen per jaar mogelijk (2 blokken van 2 toe-
passingen). Dosering: 0,04% (40 ml in 100 l water) en max. 0,6 l per ha per 
toepassing.

Cantack bestrijdt spintmijten en spaart nuttigen zoals roofmijten en bestui-
vers. Zodra de eerste mijten worden waargenomen, kan het middel d.m.v. 
een gewasbespuiting worden toegepast. De behandeling na 7 tot 10 dagen 
herhalen. Dosering: 0,1% of 100 ml per 100 l water.

Bonenspint (Tetranychus urticae)

Bonenspintmijt bevindt zich vooral aan de onderkant van het 

blad. Ze prikken cellen aan en zuigen die leeg. De lege cel-

len kleuren geel. Aan de bovenkant van het blad zijn kleine 

puntjes te zien. Ernstig aangetast blad wordt geel en sterft af.

Xentari is een middel op basis van de grondbacterie Bacillus thuringiensis 
(Bt). Xentari kan via een gewasbehandeling op het blad worden aange-
bracht. Alleen rupsen worden bestreden, andere insecten niet. Dosering: 
0,1% (100 gr per 100 l water).

Rupsen (Lepidoptera)
Rupsen van diverse vlindersoorten vreten aan bladeren en 

scheuten waardoor de groei stagneert en de sierwaarde 

afneemt.

ZIEKTEN, PLAGEN & ONKRUIDEN 

HERKENNEN = DOELGERICHT SPUITEN
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