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Bestriiding
van ziekten en
onkruiden
in groenten
bloemen
en bloembollen

Adressen voorlichting

Rijkstuinbouwconsulentschap noch Proeftuin zijn aansprakelijk voor vergoeding
van al of niet vermeende schade toegeschreven aan toepassing van de in deze
handleiding gegeven adviezen. Deze ontslaan niet van de plicht om van te voren
de gebruiksaanwijzing op de verpakking nauwkeurig te lezen.

Voor nadere toelichting op de gegeven ad
viezen kan men zich wenden tot de volgen
de adressen:
Voor Groenteteelt
P. H. Baptist, Hotel „Het Anker", Heijthuisen
04749-1801
J. J. G. Boots, Pr. Bemhardstr.
11, Horst
04709-2143

Th. J. P. Zegers, Kaumeshoek
12, Helden-Beringe
04760-1772
Voor Bloementeelt
P. M. Versleijen, Jan v. Echoudstr. 37, Horst
04709-1975
L. L. C. Peters, zie voor groenteteelt
J. W. v. Grinsven, zie voor groenteteelt

J. M. H. Derckx, Klokkegieterstraat 8, Venlo
04700-7797

P. H. G. Boonen, Oude Baan 44,
Reuver
tel. Proeftuin

J. W. v. Grinsven, Wal 10, Arcen 04703-328

J. J. G. Boots, zie voor groenteteelt
(alleen voor bolbloemen)

G. L. J. Hulsman, Boerendansweg 45, Venlo
04700-8402

Voor Bloembollenteelt
J. J. G. Boots, zie voor groenteteelt

G. Janssen, Straelseweg 368,
Venlo
04700-2056
M. P. L. Joosten, Bosschekampstraat 2, Sevenum
04767-1733
L. L. C. Peters, Pelsmakerstr. 13,
Venlo
04700-7330
A. J. L. Urselman, Erphagenstr.
32, Bergen
08854-516

Voor Algemene Zaken
Stichting Proeftuin „Noord-Limburg"
Straelseweg 370, Venlo
04700-6457
en
04700-6458
Rijkstuinbouwconsulentschap
Kloosterwandstr. 11, R'mond 04750-5216
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ONKRUIDBESTRIJDING
Er is bij de keuze van de middelen gestreefd naar een algemene toepassing. Niet alle mo
gelijkheden zijn genoemd. Ter wille van de verkoopplaatsen lijkt een beperking ge
wenst. Uit de verschillende groepen is een keus gedaan die voor Limburgse omstan
digheden het beste lijkt te zijn.
CONTACTMIDDELEN
Per are spuiten met:
30 ml. paraquat (= Gramoxone) of
30 ml diquat (= Reglone)
Deze hoeveelheden oplossen in 5 à 10 liter water.
De contactmiddelen doden in aanraking ge
bracht met de bladeren alle bovengrondse
plantengroei. Ze hebben als het ware een
scheermeseffect.
Zaadonkruiden die reeds boven zijn wor
den volledig gedood; kweek, distel en der
gelijke worden alleen boven de grond ver
schroeid.

Men spuit de contactmiddelen opgelost in
5 à 10 liter water per are.
Hoe minder water men gebruikt, des te
groter is het gevaar van overwaaien op
aangrenzende percelen.
Let dus op aangrenzende gewassen en
houdt rekening met kracht en richting van
de wind.
Paraquat (= Gramoxone)

Met contactmiddelen doodt men meer on
kruiden naarmate er meer zijn gekiemd.
Daarom verdient het meestal aanbeveling,
vooral bij gewassen die snel kiemen, als
volgt te werk te gaan:
a. Men maakt de grond volledig klaar om
te zaaien;
b. Na 7 à 10 dagen zaait men zonder eerst
de grond te bewerken,c. Voor opkomst van het gewas of vóór
het planten spuit men met een contact
middel.

Wordt gebruikt tussen zaaien en opkomst;
doodt boven de grond staande onkruiden,
waaronder gras.
Toepassing vlak vóór opkomst.
Spuiten bij alle weersomstandigheden, zelfs
tijdens een druilregen.
Hoeveelheid: 30 ml per are.
Diquat (= Reglone)
Heeft in het algemeen iets betere werking
dan Gramoxone, maar gras wordt er min
der goed door bestreden.
Toepassen tot vlak vóór opkomst.
Spuiten bij alle weersomstandigheden, zelfs
tijdens een druilregen.
Hoeveelheid: 30 ml per are.

CHLOOR-IPC
Dit alleen te gebruiken op vochtige grond. Dan heeft dit middel in voor- en
najaar 6 weken een dodende werking op kiemend onkruid. Is het warm en droog,
dan is door de snelle verdamping de werking teleurstellend.
Chloor-IPC
Men houde zich aan de geadviseerde tijd
stippen met het oog op schade of eisen
van volksgezondheid. Wordt meest gespo
ten vóór opkomst van het gewas, soms
daarna. Bij sla en andijvie vóór uitplanten.
Liefst spuiten op vochtige grond, of tijdens
en vóór regen.
Doodt veel onkruiden in kiemstadium, ge
durende ± 6 weken na toepassing.

Vooral muur, kleine brandnetel en tuin
tjesgras worden goed gedood; kruiskruid
en knopkruid in het geheel niet.
Mengen met paraquat en diquat vóór op
komst is mogelijk. Augurken en komkom
mers zijn gevoelig voor Chloor-IPC; let
hier dus op met het oog op overwaaien.
Hoeveelheid: 40 à 60 ml per are.
Onder glas: 10 à 20 ml per are.

SIMAZINGROEP (z.g. Triazinen)
Deze verbindingen vertonen door hun samenstelling, in werking een bepaalde
overeenkomst. Ze werken via de grond en moeten door de wortels worden
opgenomen. Bij enkele ook nog werking via het blad.
Gunstige omstandigheden daarbij zijn toediening op vochtige grond en iets
inregenen; de grond moet voor de toediening iets bezakt zijn, d.w.z. aan de
oppervlakte gesloten, zodat het middel tussen de kluitjes door ook weer niet
al te diep indringt.
Ze werken in grote hoeveelheden allesdodend, maar hebben in lage doseringen
een selectieve werking. Deze werking is langdurig, bij lage dosering nog altijd
enkele maanden.
Simazin

Atrazin

Middel is voor mens en dier weinig giftig.
Werkt in grote hoeveelheden toegepast al
lesdodend: 50 à 300 g per are.
Gebruik van kleine hoeveelheid: 10 à 20
g per are is mogelijk in asperge, aardbei
en prei.
Simazin doodt dan alleen kiemend of heel
jong onkruid.
Vóór de toepassing moet het land dus eerst
onkruidvrij zijn. Liefst spuiten op vochtige
en gesloten grond of tijdens regen. Het
middel moet in het bovenste grondlaagje
doordringen. Heeft een zeer langdurige wer
king; soms het hele groeiseizoen.
Grondbewerking mag na een behandeling
alleen oppervlakkig plaats vinden, dus wel
schoffelen.
Hoeveelheid:
Op onbeteelde terreinen 50 à 300 g per are.
Op met groenten beteeld terrein: 10 à 20 g
per are.

Een allesdodend middel met grotere diep
tewerking dan simazin.
Toepassing op braakliggende terreinen en
bestratingen. In de ondergrond mogen zich
geen wortels bevinden van planten die ge
spaard moeten worden (aangrenzende bo
men en heesters).
Op asperge kan het gebruikt worden aan
stonds na het opmaken van de bedden en
na het afploegen.
Hoeveelheid:
Op onbeteelde terreinen 50 à 400 g per are.
Op aspergebedden 10 à 40 g per are.
Camparol
Dit middel bestaat uit een mengsel van si
mazin en prometryn, (prometryn is een ver
binding verwant aan simazin).
Camparol doodt ook bestaand klein on
kruid.
Aanwending in prei nâ het planten.
Hoeveelheid: 15 g per are.

MONURONGROEP (z.g. Ureumderivaten)
Ook deze middelen vertonen door hun scheikundige samenstelling overeen
komst in werking.
Ze werken via de grond en worden door de wortels opgenomen. Gunstige voor
waarden voor toepassing zijn gesloten grondoppervlak, vochtige grond, regen
na toepassing. Sommige hebben bladwerking.
Ze werken in grote hoeveelheden allesdodend, maar hebben in lage doseringen
een selectieve werking. Deze werking is langdurig, bij lage doseringen nog
altijd enkele maanden.
Monuron

Diuron

Komt als allesdoder overeen met simazin.
In de groenteteelt alleen toepassing in as
perge.
Hoeveelheid:
Op onbeteelde terreinen 50 à 400 g per are.
In asperge: 10 à 40 g per are.

Komt overeen met monuron. In de groente
teelt alleen toepassing in asperge; verdient
voorkeur op zaaibedden van asperge.
Hoeveelheid: 10 à 40 g per are.

Linuron
In de handel onder de merknamen Aalinuron en Afalon.
Toepassing in wortelen, kort voor en na op
komst; in knolselderij na het planten.
Doodt aanwezig klein onkruid.
Grotere graspollen worden niet gedood.
Het middel heeft enkele maanden nawer
king.
Hoeveelheid: 20 à 30 g per are.
Ivorin
Middel met voldoende lange nawerking.
Doodt aanwezig klein onkruid. Zeer ge

schikt in bonen vóór opkomst.
Hoeveelheid: 60 à 75 g per are.
Tenoran
Een middel dat klein onkruid doodt en circa
twee maanden nawerking heeft. Gras wordt
onvoldoende gedood.
Kan bij aardbeien in elk groeistadium wor
den gebruikt en de bestrijding mag her
haald worden.
Hoeveelheid: 75 à 100 g per are.
Aresin
Een middel met voldoende lange werking
in prei. Doodt aanwezig klein onkruid.

Enkele alleenstaande middelen
Selectiefwerkende olie
Wordt onverdund verspoten in wortelen.
Op klein onkruid en bij koel weer is het
voordeliger 8 liter dan 10 liter per are te
gebruiken.
Onder glas geteelde gewassen en ook de
onkruiden zijn gevoeliger; daar niet meer
gebruiken dan 6 liter per are.
Dalapon
Bestrijdt speciaal kweekgras. Toepassing
op tijdelijk onbegroeide percelen. Daarom
behandeling meestal in de herfst, liefst sep
tember of oktober. Het land kan binnen 3
maanden na de behandeling niet meer beteeld worden.
Men spuit bij voorkeur op uitgelopen
kweek als deze 10 à 20 cm hoog is, zodat
de bladeren geraakt worden en daarna het
middel opnemen. Nadat het loof verdord is,
wordt de grond bewerkt. Tijdens het spui
ten is droog weer gewenst.
Dalapon kan óók worden aangewend in
aspergevelden. Dit zal dan kunnen na het
opmaken of aanstonds na het afploegen van
de bedden. In de maand augustus is toe
passing mogelijk tussen de rijen.
Kan ook gespoten worden over kerstspar
ren, vóór het uitlopen der knoppen.
Hoeveelheid:
Op tijdelijk onbeteeld terrein 200 g per are.
Op aspergevelden 100 g per are.
Op kerstsparren 50 g per are.
TCA
Bestrijdt speciaal kweekgras op tijdelijk on
begroeide terreinen. De kweekmat moet
eerst bewerkt worden. Daarna binnen 2 à 3

dagen spuiten met TCA om de blootliggen
de wortelstokken te raken. Na ± 4 weken
moet de grond opnieuw bewerkt worden.
Het land kan binnen 3 maanden na de be
handeling niet meer beteeld worden. Daar
om toepassing meestal in de herfst.
Hoeveelheid: 750 g per are.
Amitrol
Doodt kweek en andere onkruiden. Wordt
aangewend als allesdoder, maar alleen op
onbeteelde terreinen. Men moet spuiten op
aanwezig onkruid tijdens het groeiseizoen.
Moet eventueel gezaaid of geplant worden,
dan moet men hiermee wachten tot min
stens 6 weken na de behandeling.
Na het spuiten mag in hetzelfde jaar geen
groente worden geteeld.
Hoeveelheid: Amitrol 50 g per are. Weedazol TL 200 ml per are.
Alipur
Aanwending direct na zaaien van spinazie.
Heeft voldoende lange nawerking.
Hoeveelheid: 30 à 40 ml per are.
Dimexan + OMU + BiPC (= Trixabon,
Beetalon, e.a.)
Middelen met contactwerking en nawer
king. Liefst spuiten bij aanwezig klein on
kruid en droog weer.
Toepassing in spinazie en kroot vóór op
komst. Daar normaal voor opkomst nog
weinig onkruid aanwezig is, make men de
grond zaaiklaar 7 à 10 dagen voor het zaai
en.
Hoeveelheid: 150 ml per are.
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Prijslijst 1966
Onkruidbestrijdingsmiddelen
Deze prijzen gelden slechts om globaal de
kosten van de bestrijding per ha te ver
gelijken.
Deze prijzen golden toen bij aankoop van
1 liter of kilo. Kleinere verpakking is duur
der, grotere verpakking soms beduidend
goedkoper.
Gramoxone
Reglone
Chloor-IPC
DNOC - 80%
Simazin
Atrazin

ƒ 29,50 per liter
„ 21,50 per liter
12,30 per liter
„ 4,90 per kg
,, 42,50 per kg
„ 42,50 per kg

Camparol
„
Monuron
„
Diuron
„
Linuron
„
Tenoran
„
Aresin . .
„
Ivorin
„
Trixabon
„
Dalapon
,,
TCA
„
Selectief werkende olie .. ,,
Selectief werkende olie .. „
Alipur
Amitrol
„

48,— per kg
49,50 per kg
51,70 per kg
65,— per kg
44,— per kg
41,— per kg
15,50 per kg
8,85 per liter
11,50 per kg
3,80 per kg
0,50 per liter
40,— p. 1001.
25,— per liter
29,75 per kg

Groentegewassen
AARDAPPEL
Vlak vóór of bij het begin van opkomst
spuiten met 50 g DNOC-80°/o in 8 à 10 liter
water per are of met een van de contact
middelen.
AARDBEI
Overjarige velden
a. Simazin 10 à 15 g in 2 à 10 liter water
per are. Toepassen na de oogst, nadat
het veld eerst onkruidvrij is gemaakt.
Deze behandeling kan één maal worden
uitgevoerd vanaf de oogst tot in de
herfst.
b. Tenoran 75 à 100 g in 2 à 10 liter per
are. Liefst spuiten bij aanwezig klein on
kruid. Mag op elk tijdstip gespoten
worden en meermalen in één seizoen.
Bestrijding van tuintjesgras laat te wen
sen over.
c. Loof afmaaien en onkruid mechanisch
verwijderen. Daarna spuiten met 15 g
Simazin in 2 à 10 liter water per are.
d. Men kan ter vervanging van schoffelen
ook tussen de rijen spuiten met 30 ml
Gramoxone in 8 à 10 liter water per are.
Niet op het gewas morsen en dus een afschermkap gebruiken.

à 8 goede bladeren hebben. Perceel voor
het spuiten onkruidvrij maken en enke
le dagen wachten, zodat de grond zich
weer wat sluit.
Als de grond 5% of meer humus bevat
kan in het voorjaar een herbehandeling
plaats vinden met 10 g simazin per are.
b. Tenoran, 75 à 100 g in 2 à 10 liter water
per are. Toepassing op alle rassen van
af een week na het planten. Liefst op
aanwezig klein onkruid. Toepassing
mag herhaald worden.
c. In goed ontwikkeld gewas spuiten met
30 ml Gramoxone in 8 à 10 liter water
per are. Alleen tussen de rijen, afschermkap gebruiken en morsen op de
planten vermijden.
Vermeerderingsvelden kunnen behandeld
worden met 10 g simazin per are als het
gewas gaat ranken, dus omstreeks 1 juni.
Over toepassing Tenoran zie tekst onder b.
e. Wachtbed voor kasaardbeien.
Na het planten op aanwezig klein on
kruid spuiten met 60 à 75 g Tenoran in
10 1 water per are.
ANDIJVIE

Nieuw aangelegde velden

Direct vóór het uitplanten: Spuiten met 40
à 60 ml Chloor-IPC in 2 à 10 liter water per
are.

a. Simazin. 10 g simazin in 2 à 10 liter wa
ter per are. Toepassen omstreeks 6 à 8
weken na de aanleg, als de planten ± 6

Onder glas: Spuiten vóór het planten met
10 à 20 ml Chloor-IPC in 8 à 10 liter water.
Dit geldt voor potplanten en losse planten.

ASPERGETELERS
gebruik op de aspergebedden:
geen kalkstikstof.
Dagenlang lopen de mensen die oog
sten in een giftige damp op het veld,
terwijl bij wind de kalkstikstof in de
ogen waait. Gevolg: hoofdpijn en ro
de oogranden.
Gedurende een week hangt een gif
tige damp boven de bedden,
geen gele kleurstof.
Na een regenbui dringt deze zeer gif
tige stof in de aspergekoppen en dit
is ontoelaatbaar voor een veilingprodukt.
ASPERGE
Zaaibed
Kort voor opkomst van de asperge-plantjes
spuiten met een contactmiddel.
Genoemde middelen doden het opgekomen
onkruid en hebben geen nawerking.
Voor langere nawerking kan men toevoe
gen 10 g diuron per are.
Als de planten 10 à 15 cm hoog zijn kan
men nadat het veld is schoongemaakt nog
eens spuiten over het gewas met 10 g diu
ron of monuron of simazin per are.
Eerstejaars veld
Velden op de gewone manier bewerken tot
de geulen halfdicht zijn.
In juni-juli kan men spuiten met 10 g diu
ron of monuren of simazin per are.
De planten mogen met al deze middelen ge
raakt worden.
Tweedejaars veld
Voor opkomst van het onkruid spuiten met
10 à 20 g diuron, monuron, simazin of atrazin in 2 à 10 liter water per are. Het ver
dient aanbeveling gemengd te spuiten met
de halve dosering diuron + halve dose
ring simazin.
De behandeling mag zonodig in de loop
van de zomer herhaald worden.
Aspergebedden
Op niet-stuivende grond, 5 à 10 dagen na
het opmaken van de bedden bestrijding als
op tweedejaars veld.
Op alle gronden, als eenjarige onkruiden
hinderlijk worden spuiten met Gamoxone
of Reglone.
Op bedden met kweek kan men beter spui
ten met 30-40 g Gramoxone in 2 à 10 liter
water per are.

Opmerking:
Spuit men alleen op de bedden, dan is per
are natuurlijk maar de helft of eenderde
van de middelen nodig.
Na de oogst
Aanstonds na afploegen als kweek en an
dere onkruiden bestreden moeten worden
en dus geen asperge wordt geraakt, spuiten
met 100 g dalapon + 10 à 20 g atrazin, mo
nuron, diuron of simazin in 2 à 10 liter
water per are.
Of met 50 g dalapon + 40 g atrazin in 2
à 10 liter water per are.
Kort na afploegen als asperge reeds is op
gekomen maar alleen heel klein onkruid
aanwezig is spuiten met 10 à 20 g diuron,
monuron, atrazin of simazin in 2 à 10 liter
water per are.
Als ook kweek bestreden moet worden
spuiten met 40 g atrazin in 2 à 10 liter wa
ter per are.
Tussen het gewas als dit minstens 1 meter
hoog is spuiten met 100 g dalapon in 2 à 10
liter water per are; dit bestrijdt alleen
kweek. De stengels onderaan mogen ge
raakt worden.
Of 50 g dalapon + 40 g atrazin, in 2 à 10
liter water per are; dit bestrijdt kweek en
andere onkruiden.
BOON
Kort vóór opkomst spuiten met 60 à 75 g
Ivorin in 2 à 10 liter water per are. Min
stens 2 cm diep zaaien.
ERWT
Vóór opkomst
Spuiten met 15 à 20 g Linuron in 8 à 10 li
ter water per are.
KNOLSELDERIJ
Het plantenveld spuit men met 6 à 8 liter
selectiefwerkende olie per are, als planten
1 à 2 echte blaadjes hebben. Worden de
plantjes opgekweekt onder glas dan is 6
liter aan te bevelen.
Na het planten
Eerst wachten tot klein onkruid aanwezig
is: Dan spuiten met 15 à 20 g linuron in 5
à 10 liter water per are.
Linuron liefst spuiten bij koel weer, dus
meestal tegen de avond.
KOOL
Plantenbed:
Voor opkomst spuiten 30 g Gramoxone in
2 à 10 liter water. Het zaad moet in de
grond zitten. Bij breedwerpig zaaien moet
men er op rekenen dat veel plantjes wor
den gedood; men zal dus meer zaad dan
normaal moeten gebruiken.

KROOT
Als reeds kleine onkruiden aanwezig zijn
kort voor opkomst spuiten met een contact
middel.
Of tussen zaaien en opkomst spuiten met
40 g Pyramin in 2 à 10 liter water per are.
Liefst spuiten op vochtige grond.
PREI
a. Vóór opkomst: Vlak voor opkomst spui
ten met een contactmiddel + 40 ml ChloorIPC in 2 à 10 liter water per are.
b. Na opkomst: Als de plantjes minstens
4 cm groot zijn spuiten met 50 g DNOC
80% in 8 à 10 liter water per are (onder
glas evenveel water, maar de helft van
het middel gebruiken en gewas eerst af
harden). Voor een lange nawerking kan men
40 ml Chloor-IPC in 8 à 10 liter water per
are spuiten, daags na de vorige behande
ling; DNOC en Chloor-IPC niet mengen.
c. Na het planten: Spuiten met 10 à 15 g
simazin in 8 à 10 liter water.
Bij klein onkruid spuiten per are met 15 g
Camparol, of met 15 à 20 g Aresin in 8 à
10 liter water per are.
RABARBER
Tegen kweek: 100 à 150 g dalapon in 2 à
10 liter water per are. Toepassen in de
herfst na het afsterven van het loof.
Tegen zaadonkruiden: 20 g simazin in 2 à
10 liter water per are. Toepassen in het
voorjaar vóór het uitlopen, of in de herfst
nadat het loof is afgestorven.
SCHORSENEER
Vóór opkomst: Spuiten met een contact
middel.
Voor langere nawerking tevens spuiten
met 40 ml Chloor-IPC in 2 à 10 liter water
per are.
Na opkomst: Vanaf opkomst tot een maand
daarna mag men over het gewas spuiten
met 40 à 60 ml Chloor-IPC in 8 à 10 liter
water per are.
SLA
Volle grond: Voor opkomst spuiten met
een contactmiddel.
Voor het uitplanten kan de grond bespoten
worden met 40 à 60 ml Chloor-IPC in 2 à
10 liter water per are.
Bij uitpoten van losse planten is kans op
schade aanwezig.
Onder glas: Plantklare grond bespuiten met
10 à 15 ml Chloor-IPC in 8 à 10 liter water
per are. Men moet daarin potplanten uit
zetten en deze minstens 2 cm diep in de

grond zetten. Is het droog en warm in de
kas dan aanstonds na de bespuiting een
weinig beregenen. Liefst spuiten tegen de
avond en op vochtig grondoppervlak.
SPINAZIE
Kort na zaaien spuiten met 30 à 40 ml Alipur in 2 à 10 liter water per are.
Kort voor opkomst, echter alleen als klein
onkruid aanwezig is, spuiten met een con
tactmiddel.
De grond echter 7 à 10 dagen vóór het
zaaien zaaiklaar maken.
Of spuiten vóór opkomst bij droog weer
met 150 ml Trixabon of Beetalon e.a. in 2
à 10 liter water per are. Deze middelen
hebben contactwerking en nawerking.
TUINBOON
Vóór het uitplanten of vóór opkomst van
het zaaisel de grond bespuiten met 15 à 20
g linuron in 2 à 10 liter water per are.
Als men voor het uitplanten van tuinbo
nen in een augurkenveld stroken bespuit,
eerst uitrekenen hoeveel oppervlak te wer
kelijk wordt bespoten.
UI
Voor opkomst spuiten met contactmiddel.
40 à 60 ml Chloor-IPC in 6 à 10 liter water
toegestaan uitsluitend bij gebruik als volgt:
a. zaaiuien
niet vóór opkomst — na opkomst tot
eind juni, vanaf gewaslengte van 4 à
6 cm.
b. Plantuien (bolletjes) en sjalotten direct
na poten. Herhaling mogelijk tot half
mei.
c. zilveruien
niet vóór opkomst — na opkomst tot
eind mei.
Goede ervaringen zijn verkregen bij plant
uien (bolletjes) en sjalotten met 10 g diuron
in 2 à 10 liter water per are na het poten
(dus op onkruidvrije grond).
WITLOF
Vóór opkomst:
Land 10 dagen voor zaaien zaaiklaar ma
ken. Voor opkomst spuiten met Gramoxone
of Reglone.
Tevens voor langere nawerking mengen
met 40-60 ml Chloor-IPC in 5 à 10 liter wa
ter.
Na opkomst:
Als noodmaatregel is ook nog te spuiten op
het jonge gewas, n.1. met 40 ml Chloor-IPC
in 8 à 10 liter water per are. (Muur, spur
rie en kleine brandnetel worden er door
opgeruimd).

WORTEL
Kort voor opkomst
Spuiten met 15 à 25 g linuron in 2 à 10 liter
water per are.
De kleinste hoeveelheid geldt voor de lich
te gronden met weinig humus.
Na opkomst:
a. Selectieve olie: 8 à 10 liter onverdund
per are. Spuiten als wortelen 1 à 2 echte

blaadjes hebben. Liefst bij bewolkte
lucht en tegen de avond, om snelle vervluchting tegen te gaan.
Dit middel vooral als veel gras aanwe
zig is.
b. Als noodmaatregel, als de wortelen 1 à
2 echte blaadjes hebben spuiten met 20
à 30 g linuron in 8 à 10 liter water per
are. De grassen worden vaak minder
goed bestreden. Op heel lichte gronden
gevaar voor schade het grootst.

ROND DE WONING
GAZON
Geen chemische bestrijding gedurende het
eerste jaar. In het algemeen kan men spui
ten met de groeistoffen MCPA of 2,4-D.
Tijd van toepassing als de onkruiden in
volle groi zijn, d.i. meestal vanaf eind
april tot eind mei. Later gaat het beter in
augustus en september. Bij de toepassing
moet het windstil zijn en het mag niet re
genen.
Vóór de bespuiting het gazon 5 dagen niet
maaien en ook de daarop volgende 5 da
gen niet maaien.
Komen hardnekkige onkruiden voor zoals
witte klaver en hoornbloem dan liever spui
ten met de groeistof 2, 4, 5-TP.
Mos groeit het meest op zure grond. Daar
om voldoende kalken.
Verder wordt mos bestreden door in februari-maart 3 kg superfosfaat in poedervorm
te strooien per are.
Ook kan men Denka-Antimos "iVi kg per
are toepassen.
Geregeld uitkammen met een hark met
scherpe tanden is tevens aan te bevelen.
Bovendien geregeld rollen.
GROTE BRANDNETEL
Pollen bespuiten met de groeistof 2, 4, 5-T.
Dit kan het best in het voorjaar als de pol
len 10 à 20 cm groot zijn.
Later in het seizoen moet men de pollen
afmaaien en met spuiten wachten tot de
planten 10 à 20 cm groot zijn.
RONDOM KASSEN EN BAKKEN
PADEN EN ONBEPLANT ERF
Op alle onbeteelde gedeelten van het erf
kan men het best spuiten met Gramoxone.
Dit middel heeft geen randwerking en geen
nawerking. Voor overwaaien is wel gevaar,
daarom steeds 10 à 15 liter water gebruiken

per are. Stil weer afwachten. Voor het spui
ten bakken en kassen sluiten; na het spui
ten kunnen ze aanstonds weer open. Op
klein onkruid spuit men met 30 ml Gramo
xone per are; op groot onkruid met 40 ml
per are.
Bij hergroei van onkruid opnieuw spuiten.
SIERHEESTERS EN HAGEN, ENZ.
Onder alle houtachtige gewassen: sierhees
ters, hagen, houtwallen, rozen, bessen,
frambozen en groot fruit kan men in het
voorjaar spuiten met 20 g simazin in 10
liter water per are. Is de grond humusrijk,
dan neme men liever 30 g simazin per are;
op veengrond 50 g. Eerst moet de grond
schoongemaakt zijn. Staan er kruidachtige
planten tussen dan late men de bespuiting
liever achterwege.
VERWAARLOOSDE PERCELEN,
TIJDELIJK ONBETEELD TERREIN
Als men het terrein weer wenst te betelen
dan spuiten op aanwezig onkruid met
50 g Aminotriazool in 2 à 10 liter water per
are. Na 6 weken kan men zaaien of planten.
Kweek en ander aanwezig onkruid is dan
gedood.
Of spuiten met 50 ml Gramoxone in 2 à 10
liter water per are. Kweek in de grond
wordt meestal niet gedood.
Land is kort na de bespuiting weer beteelbaar.
ONBETEELD TERREIN
[Nadat aanwezige onkruid is opgeruimd,
chemisch of mechanisch, spuiten met 200 à
400 g simazin, atrazin of monuron in 2 à
10 liter water per are.
Bij hergroei behandeling opnieuw toepas
sen.
Niet spuiten kort bij kruidachtige planten.
Minstens Yi m van deze planten wegblijven.

Aantekeningen

ZIEKTEBESTRIJDING GROENTEN
Waar spuiten is vermeld is gerekend met
800 à 1000 liter water per ha.

In een hoogopgaand gewas
zoals tomaat en komkommer
is gerekend met een verbruik van
2000 liter water per ha.
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Spuit men met minder water
dan zal men per 10 liter water meer
middel moeten gebruiken.
Bij 500 liter water
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Spuiten is in het algemeen
beter dan nevelen

x zoveel per 10 I. water

Bij 400 liter water

2Vix zoveel per 10 I. water

Bij 300 liter water

3

x zoveel per 10 1. water

Bij 200 liter water

5

x zoveel per 10 I. water

Bij 100 liter water 10

x zoveel per 10 I. water

ALGEMEEN
Bodeminsekten (vollegrond)
(ritnaalden, engerlingen, aardrupsen en
emelten). Strooimiddel maken van ± 5 kg
kruimelige, niet te vochtige grond, met 100
g aldrin-stuifpoeder 25°/o of 100 g heptachloor-stuifpoeder 25°/o. Dit uitstrooien op
één are.
Ofwel 100 ml aldrin-vloeibaar 25% of 100
ml heptachloor-vloeibaar 25% met water
spuiten op één are.
Aanstonds na het strooien of spuiten het
middel oppervlakkig inwerken. Daarna
zaaien of planten. Komen er veel aardrup
sen of engerlingen voor dan neme men lie
ver 150 g of ml.
Gebruik onder glas is verboden.
Ook niet toepassen voor de teelt van wor
telen of als in hetzelfde jaar een nateelt
van wortelen volgt.
Bodeminsekten (onder glas)
Grond bespuiten met 300 g/ml diazinon

20% per 10 liter water per are. Op lichte
gronden is 200 ml/g voldoende. Na het spui
ten direct inwerken. Dan zaaien of planten.
Bladluizen
Let steeds op de gebruiksaanwijzing.
De veiligheidstermijnen zijn voor de teel
ten buiten en onder glas zeer verschillend.
Ook maakt het verschil of men in de win
termaanden spuit of in de rest van het jaar.
Zie bladz. 22 tabel met veiligheidstermijnen.
Mevinfos (= Phosdrin) 5 ml per 10 liter
water. Zeer giftig. Werkt systemisch.
Korte veiligheidstermijn.
Diazinon 7.5 g of ml per 10 liter water.
Er bestaan ook diazinon-rookstroken en
diazinon-stuifpoeder.
Phenudine-rookstroken. Deze doden tevens
spinteieren.
Parathion 6 ml of gram van een 25% produkt per 10 liter water. Zeer giftig. Men
kan ook met parathion stuiven.

io

Dit in een regel uitleggen aan de rand van
het veld.
b. Kleine grauwe slakken: Methaldehydekorrels (= slakkenkorrels) uitstrooien of
spuiten met methaldehyde-spuitmiddelen
tot 10 dagen vóór de oogst. Om goed resul
taat te verkrijgen moet men twee maal
spuiten, kort achter elkaar: d.w.z. 's avonds
laat en de volgende morgen vroeg, vóór op
komst van de zon.

Malathion 15 gram van een 25% produkt
of 7.5 ml van een 50% produkt per 10 liter
water. Weinig giftig. Er is ook malathionstuif en malathion-spuitbus.
lindaan
Toepassing onder glas: rookkaarsen of
-tabletten. Matig giftig. Bijen zijn zeer ge
voelig, zelfs enkele dagen na toepassen.
Spint
Bijna algemeen is spint resistent tegen fosforesters. Het verdient aanbeveling gere
geld van middel te wisselen.
De volgende middelen bestrijden spint:
Dicofol (= Kelthane) 15 g per 10 liter
water. Doodt ook aardbeimijt.
Tetradifon (= Tedion) 10 g per 10 liter
water. Doodt eieren en jonge larven.
Oxythiochinox (= Morestan) en dinocap
(= Karathane), twee meeldauwmiddelen,
hebben bij regelmatig gebruik tevens een
redelijke spintbestrijding.

Aaltjes
Onverklaarbare slechte groei of slechte
plekken in de gewassen worden vaak ver
oorzaakt door vrijlevende aaltjes.
Het is mogelijk een grondmonster hierop te
laten onderzoeken op hetzelfde instituut
als voor bemestingsonderzoek; kosten 10,—
gld.
Men krijgt dan advies op het onderzochte
perceel bepaalde gewassen niet te telen of
eerst grondontsmetting toe te passen. On
derzoek het meest van belang voor worte
len, schorseneren en aardbeien.

Slakken

Regenwormen
Zijn soms schadelijk in sla. Voor het plan
ten Derris-stuif 160 g per are. Of een week
na het planten stuiven met 80 g Derrisstuif per are. Het middel in beide gevallen
niet inwerken.

a. Grote slakken die in het donker van
wegbermen en slootkanten het land optrek ken,- per kg zemelen, 16 g methaldehyde
droog mengen; daarna kruimelige massa
maken door toevoeging van 0,6 liter water.

Groentegewassen
AARDAPPEL
Aardappelziekte

AARDBEI
(Vollegrond)

Zodra de planten in de rij elkaar raken (let
op de berichten van het K.N.M.I.) eerste
maal spuiten met 30 gram zineb in 10 1
water per are; de volgende behandeling
met 40 gram zineb in 10 1 water per are.
Deze behandeling is bedoeld op vroege
aardappelen. Bij late aardappelen gebruike
men voor de 3e en 4e bespuiting liever
Brestan 15 gram in 10 liter water of koper
preparaten.
Coloradokever
Per are 30 ml DDT-emulsie 25% of 20 g
DDT-spuit 50% of 10 ml heptachloor-vloeibaar 25%; als men spuit moeten deze hoe
veelheden worden opgelost in 8 à 10 liter
water; bij nevelen in 1% liter water.

Gezonde poters en planten!
Anders heeft de ziektebestrijding weinig nut.

Plantmateriaal
Moet gekeurd zijn, of zelf gewonnen van in
een hoge klas gekeurd materiaal. Dan is
het voldoende vrij van virusziekte, aaltjes,
mijten en voorjaarsbont.
Vóór het planten
Zie Algemeen onder ,Bodeminsekten'. Deze
grondbehandeling doodt ritnaalden e.a. Nâ
het planten is de behandeling omslachtiger
en minder goed.
Eind april
Tegen groene bladsnuitkever, aardbeibloesemkever, aardbeistengelsteker, bastaard
rupsen, wantsen en bladrollers, spuiten met
20 g DDT 50% spuitpoeder per 10 liter
water. Gebruikt men minder water dan
evenredig meer middel per 10 liter water.
Bespuiting zonodig herhalen, maar niet
later dan 4 weken voor de oogst.
De olieprodukten kunnen beschadiging ge
ven.
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Eind april - begin mei
Tegen meeldauw, vooral op de rassen Macherauch's Frühernte, en in iets mindere
mate op Talisman. Senga-Sengana is weinig
gevoelig.
Spuiten met 50 g spuitzwavel per 10 liter
water om de 14 dagen of met 25 g spuit
zwavel per 10 liter water om 7 dagen.
Spuiten tot 10 dagen voor de pluk. Na de
oogst weer enkele malen spuiten.
De bestrijding van meeldauw kan gecom
bineerd worden met de bestrijding van
vruchtrot.
Eind april - begin mei
Tegen grauwe schimmel (= vruchtrot)
vooral op de rassen Senga-Sengana, Siletz
en Talisman als de bloemstengels omhoog
gaan staan spuiten met Eupareen 25 g per
10 liter om de 7 à 10 dagen tot 10 dagen
voor de oogst.
of met thiram (= TMTD) 25 g per 10 liter
water tot 14 dagen voor de oogst. Om de
7 à 10 dagen herhalen. In een natte periode
om de 5 dagen.
Het verdient de voorkeur 1500 liter water
per ha te gebruiken.
Tot 4 dagen voor de pluk mag men nog
spuiten met 15 g captan 83% of 17.5 g
Phaltan 75°/o per 10 liter water.
Met de twee laatste middelen mag men
zonodig doorgaan tijdens de oogst. Men
oogst dan eerst de rijpe vruchten en spuit
aanstonds daarna. Na 4 dagen mag men
weer oogsten.
Begin mei
Tegen bladluizen en spintmijten spuiten
met 5 ml demeton-S-methyl (= Metaiso-Systol) tot 6 weken voor de oogst,
of 10 ml fosfamidon, of 10 ml thiometon
per 10 liter water tot 4 weken voor de
oogst; verder met de middelen: zie Alge
meen onder Bladluizen.
Voor spintbestrijding kan 10 g tetradifon
(= Tedion) per 10 liter water worden toe
gevoegd.
Na de oogst kan men weer spuiten met de
langer werkende middelen demeton-S-methyl of fosfamidon of thiometon.
Op velden in augustus geplant dezelfde
middelen spuiten om de 2 à 3 weken.
Natuurlijk kan men ook nevelen met 10voudige concentratie: liefst bij bedekte
lucht of 's morgens vroeg of 's avonds laat.
± 15 juli tegen aardbeimijt
Diertjes zitten verstopt in de harten van de
planten; daarom niet nevelen, maar spuiten.
Liefst met één spuitdop over de rijen. Spui
ten met 20 ml endrin of 10 ml endosulfan

50% (Thiodan) of 15 ml endosulfan 35% per
10 liter water. Hiermee worden tevens de
bladluizen gedood.
Of met 25 g dicofol (= Kelthane) per 10
liter water; hierdoor wordt tevens spint ge
dood, maar geen bladluizen. Endrin niet ge
bruiken op rassen die een na-oogst geven.
AARDBEI
(onder glas)
Plantmateriaal
Zie „Aardbei (volle grond)".
Kan men niet beschikken over gezonde
planten, dan is het beter geen aardbeien te
telen.
Aaltjes
Laat van te voren de grond van wachtbed
en kas onderzoeken op aaltjes. Dit kan
eveneens in Oosterbeek. Voor bestrijding
hoofdstuk: Grondontsmetting.
Bodeminsekten
Daar aldrin niet meer in de kas mag wor
den aangewend, gebruike men diazinon
(zie Algemeen).
Vruchtrot of botrytis
Veroorzaakt door grauwe schimmel. Men
begint de bestrijding aanstonds na het
plukken van dor blad. Spuiten met thiram
(= TMTD) 25 g per 10 liter water. Geregeld
herhalen om de 10 à 14 dagen tot de bloem
stengels zich strekken. Daarna één, hoog
stens tweemaal spuiten met 20 g Phaltan
75% of 15 g captan 83% per 10 liter water.
De laatste bespuiting mag op zijn laatst 14
dagen vóór de eerste vruchten geplukt
worden. Het gebruik van Phaltan verdient
de voorkeur boven captan.
Bladluizen en Spint
Na het hervatten van de groei zal men om
de 10 dagen een bestrijding moeten uit
voeren. Dit kan het best gebeuren met:
a. Phenudine-rookstroken (tot 10 dagen
vóór de oogst).
b. Spuiten met 5 ml mevinfos (= Phosdrin)
per 10 liter water, tot 4 dagen voor de
oogst.
Spuit men geregeld met mevinfos dan
verdient het aanbeveling ter bestrijding
van spinteitjes één of tweemaal tetra
difon (= Tedion) toe te voegen; dit mag
tot 10 dagen vóór de oogst.
c. Een goede, methode is beurtelings ge
bruik van phenudine-rookstroken en
mevinfos (zonder tetradifon).
d. Men kan ook gebruik maken van
dichloorvos-aerosol.
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Meeldauw
Onder glas gebruikt men stuif- of spuitzwavel; men begint met de bestrijding
reeds bij de hergroei van de planten.
Voor de bloei elke week, tijdens de volle
bloei niet, aan het eind van de bloei nog
1 of 2 maal.
Men spuit met 50 g spuitzwavel per 10 liter
water. Als men stuift, nooit meer dan 200 g
stuifzwavel gebruiken per are; bij hoge
temperaturen 100 à 150 g per are.
Elke week stuiven met 100 g geeft meestal
een goed resultaat.
ASPERGE
Plantmateriaal
Planten dompelen in een oplossing van 1 kg
thiram-spuitpoeder per 50 1 water. Min
stens 5 minuten ondergedompeld houden,
maar niet langer dan 10 minuten. De be
handeling bevordert in hoge mate de groei
tijdens het eerste jaar.
Planten niet laten opdrogen, maar aan
stonds na de behandeling uitzetten.
Aspergekevers
Als men rode of blauwe kevertjes op het
loof ziet, nevelen met 80 g DDT-pasta 50%
per 10 liter water.
Aspergevlieg
Zodra stengels boven de grond komen
(± 15 april) nevelen met 160 g DDT-pasta
50°/o per 10 liter water.
In een warme periode, als veel stengels op
komen, 2 maal per week nevelen. Verder
om de 10 dagen tot half juli.
Ook produktievelden moeten na de oogst
minstens 3 maal behandeld worden.
Voetziekte (Fusarium)
Plant geen asperge op land waar de wor
tels, zij het ook tijdelijk, in het water ko
men te staan. Tot op een meter diepte
mogen geen storende lagen voorkomen en
in de winter mag het grondwater niet stij
gen boven een meter beneden de opper
vlakte. Planten zo min mogelijk beschadi
gen. Aspergevlieg goed bestrijden.
ANDIJVIE
Bladvlekkenziekten
1. Vuur: Gele tot bruine vlekken, vrijwel
rond op de bladeren, langwerpig op de
hoofdnerven; bestrijding zie Alternaria.
2. Alternaria: Vooral op de oudste blade
ren bruine tot zwarte vlekken, rond tot
ovaal en soms groter dan een dubbeltje.
Op het plantenbed en vlak na het uitplanten nevelen met 400 g maneb-spuit per
10 liter water.

Vooral bij vochtig weer om de 7 à 8 dagen
herhalen. Veiligheidstermijn zie sla.
Smeul
Zie Sla. Let op de waarschuwing voor de
maanden november-februari.
Meeldauw
Onder glas stuiven met zwavel, alleen wan
neer de temperatuur boven 15°C is
AUGURK
(Vollegrond)
Bladluizen: zie Algemeen
Spint: zie Algemeen
Kiemrotting en omvalziekte
Zaadbehandeling met 5 g poeder van een
thiram-zaadbeschermer per kg zaad; pers
potjes vlak vóór opkomst der planten be
gieten met een oplossing 100 g koperoxychloride per 10 liter water (3 liter van deze
oplossing per m2 of 3,5 liter per eenruiter).
Op het veld elke pol apart bespuiten, zodat
telkens een cirkel wordt bespoten ter
grootte van een ontbijtbordje. Met 1 liter
van genoemde koper-oplossing ± 20 pol
len behandelen.
Magnesiumgebrek
Oudste bladeren verkleuren geel en ster
ven af, het eerst aan de rand, dan tussen
de nerven; grote nerven blijven het langst
groen. Als deze vergeling begint enkele
malen nevelen met 1% kg magnesiumsul
faat (= bitterzout) per 10 liter water.
Het verdient aanbeveling ook op gezond
uitziend gewas te nevelen, b.v. als de ran
ken ± 1 meter lang zijn. Het blad wordt
iets harder, waardoor ziekten op de blade
ren minder optreden.
Opbrengst en kwaliteit worden gunstig be
ïnvloed.
Meeldauw + Brandvlekkenziekte
Is de maand juli zonnig en droog en men
merkt de eerste witte vlekjes op de blade
ren, dan nevelen met 30 g oxythiochinox
(= Morestan) of 25 ml dinocap-vloeibaar
(= Karathane) of 50 g dinocap-spuit per 10
liter water; om de 10 dagen herhalen.
Is de maand juli regenrijk, dan na het op
merken van de eerste witte vlekjes nevelen
met 300 g maneb-spuit per 10 liter water,
om de 10 dagen herhalen.
Neemt de meeldauw toe dan maneb en
dinocap gebruiken.
Bacterievlekkenziekte
Op de bladeren hoekige vlekjes met iets
doorschijnende rand. Later verdorren de
vlekken en ontstaan hoekige gaatjes in het
blad. Bestrijding onbekend.
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AUGURK
(onder glas)
Ziektebestrijding wordt uitsluitend toege
past tijdens de avond als er geen bijen meer
rond vliegen. Genoemd worden alleen mid
delen met een korte veiligheidstermijn.
Deze termijn heeft alleen betrekking op
de oogst. Er zijn middelen die niet giftig
zijn voor bijen-, maar ook middelen die zéér
giftig zijn.

Verwelkingsziekte
Veroorzaakt door Sclerotium spec. Onder
ste bladeren worden geel, de bovenste ver
welken. Planten sterven in korte tijd af.
Bestrijding: Grond stomen of planten enten
op onderstam F.
Proefsgewijs grond ontsmetten met 100 g
methylbromide per m2. Aanwenden onder
plastic-zeil.

NIET GIFTIG VOOR BIJEN:
Toepassen tegen de avond. Bijenkastje
even afdekken met krant of stukje plastic
folie.

Bladluizen
Zie Algemeen

Spint
Spuiten met: 15 g dicofol (= Kelthane) of
15 g tetrasul (= Animert) of
10 g tetradifon (= Tedion) per 10 liter
water.

BOON

Spint
Zie Algemeen
Bonevlieg
Zaadbehandeling met 2 g aldrin-stuifpoeder
25%> of 2 g dieldrin-stuifpoeder 50°/o of 2 g
heptachloor-stuifpoeder 25% per kg zaad.
Uitvoeren vóór een eventuele behandeling
met thiram.

Meeldauw en Spint
Stuiven met: oxythiochinox (= Morestan)
of dinocap (= Karathane).
Spuiten met 3 g Morestan of 2,5 ml. Karathane-vloeibaar of 5 g Karathane spuit per
10 liter water.

Slechte opkomst
(tengevolge van koude): Zaadbehandeling
met 2 à 3 g thiram-zaadbeschermer per kg
zaad. Uitvoering nâ eventuele zaadbehan
deling tegen bonevlieg.

WEL GIFTIG VOOR BIJEN:
Voor de toepassing bijen en drinkwater
bakje uit de kas verwijderen, 's Avonds
spuiten. De volgende dag bijen en drinkbak
terug zetten in de kas, nadat minstens één
uur is gelucht.

Vlekkenziekte
Bespuiting beginnen als men de eerste ver
schijnselen ziet, soms reeds op de kiemplanten. Bij vochtig weer om de 10 à 14
dagen herhalen. Nevelen met 400 g zinebspuit of maneb-spuit per 10 liter water.

Bladluis, witte vlieg en spint
Spuiten met 5 ml mevinfos (= Phosdrin)
per 10 liter water of roken met diazinon
rookstroken.
N.B. Bijen zijn zeer gevoelig voor lindaan.
Dit middel dus niet gebruiken.

Roest
Zie Vlekkenziekte

Magnesiumgebrek
Oudste bladeren verkleuren geel en ster
ven af, het eerst aan de rand, dan tussen
de nerven; grote nerven blijven het langst
groen. Als deze vergeling begint enkele
malen spuiten met 150 g magnesiumsul
faat (= bitterzout) per 10 liter water.
Het verdient aanbeveling ook op gezond
uitziend gewas te spuiten. Het blad wordt
iets harder, waardoor ziekten op de blade
ren minder optreden. Opbrengst en kwali
teit worden gunstig beïnvloed.
Bacterievlekkenziekte
Op de bladeren hoekige vlekjes met iets
doorschijnende rand. Later verdorren de
vlekken en ontstaan hoekige gaatjes in het
blad. Bestrijding onbekend.

Grauwe schimmel
(= Botrytis): zorg voor niet te weelderig
gewas; ruime plantafstand. Onder glas
luchtvochtigheid laag houden; uitgebloeide
bloempjes afschudden; vooral bij vochtig
weer en lange nachten enkele malen neve
len met 300 g thiram-spuitpoeder per 10
liter water; de bestrijding beëindigen 10
dagen vóór de oogst.
ERWT
Bladrandkever
Als men ziet dat er hapjes uit de bladran
den der jonge planten worden gevreten,
aanstonds nevelen met 250 ml DDT-emulsie
25°/o per liter water. Wordt na 14 dagen
weer vreterij waargenomen, dan nog eens
herhalen. Liefst nevelen bij zonnig weer.
Erwtegalmug
Waar geregeld kleine witte, gele of oranje
maden in de peulen gevonden worden, ne
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velen met 200 ml DDT-emulsie 25%> per 10
liter water, zodra de blaadjes waar de on
derste bloemknoppen uitkomen, uit elkaar
wijken. Komen opnieuw muggen voor (10
à 14 dagen later), behandeling herhalen.
Hierdoor worden tevens de bladluizen ge
dood. Bestrijding beëindigen 4 weken vóór
de oogst.

Bacterievlekkenziekte
Veel kleine hoekige vlekjes op de blade
ren. Later veel gaatjes. Meest op het oude
re blad.
Ernstig aangetaste bladeren geregeld weg
nemen; kas droog houden vooral in de och
tend; geen augurkenvelden aanleggen in de
buurt van de kas.

KNOLSELDERIJ
Bladvlekkenziekte
Zodra men bruine vlekjes op de onderste
bladeren ziet, spuiten met 50 g koperoxychloride per 10 liter water, of met 20 g
fentin-acetaat + maneb (= Maneb-Brestan,
Bestan-Super, e.a.).
Nog 3 maal herhalen om de 14 dagen. Vaak
moet men reeds op de plantenbedden be
ginnen.

Magnesiumgebrek
Als het blad geel wordt, vanaf de randen
doordringend tussen de grote nerven, spui
ten met 150 g magnesiumsulfaat (= bitterzout) per 10 liter water. 4 à 6 keer her
halen met tussenpoos van een week. Enkele
bespuitingen op gezond uitziend gewas zijn
nuttig.

Wantsen, bladluizen, mineervliegen
Zodra men beschadiging in het hart der
planten of dorre vlekken op de bladeren
ziet, spuiten met 7,5 ml diazinon of 15 g
malathion 25°/o per 10 liter water.
Vooral de harten der planten raken.
Men kan ook nevelen met een 10-voudige
concentratie; het resultaat is dan vaak min
der goed.
Bestrijding om de 14 dagen herhalen.
KOMKOMMER
Omvallen van planten
Kiemrotting
Komt bijna uitsluitend voor bij koude om
standigheden.
Daarom na zaaien de lucht- en grondtemperatuur handhaven op 25 à 27° C.
Gieten met water van ± 20° C.
Bladluizen en spint
Verder mijten, trips, springstaarten en wit
te vlieg: zie algemeen.
Bladvuur
Voorbehoedend stuiven met 2 à 3 g trichloortrinitrobenzeen (= Bulbosan). Dit
middel is tevens werkzaam tegen vruchtvuur.
Men kan ook stuiven met 2 à 3 g captanstuifpoeder of zineb-stuifpoeder per raam;
in dit geval moet het komkommerras
vruchtvuurresistent zijn.
Brandvlekkenziekte
Als men enkele ronde, lichtbruine vlekken,
vaak groter dan een cent, waarneemt op
de bladeren, spuiten met 25 g maneb-spuitpoeder per 10 liter water. Enkele malen
herhalen om de 10 à 14 dagen.

Mangaangebrek
Als het bladmoes over de gehele opper
vlakte lichter van kleur wordt, behalve
langs de grote en kleinere nerven, spuiten
met 10 g mangaansulfaat per 10 liter wa
ter. Enkele malen herhalen met tussenpoos
van een week. De stikstofmeststof geven
als zwavelzure ammoniak.
Meeldauw
Als enkele witte wollige vlekjes op de bla
deren voorkomen, spuiten met 3 g More
stan of 2% ml Karathane-vloeibaar op 10
liter water.
Indien het spint moeilijk te doden is, dan
de middelen afwisselend gebruiken. Bij een
volgroeid gewas is het raadzaam af en toe
een stuifmiddel te gebruiken.
Rotplekken
Aan de voet en op de ranken van de plan
ten grauwe plekken van botrytis. Zieke
delen insmeren met papje van 250 g thiramspuitpoeder per liter water.
Spint
Op de meeste bedrijven is spint niet meer
te doden met een fosforester (malathion,
diazinon, parathion of Phosdrin).
Deze middelen gemengd spuiten met tetradifon (= Tedion). Per 10 liter water voegt
men toe 10 g Tedion.
Voor afwisseling kan men spuiten met 15 g
dicofol (= Kelthane) per 10 liter water.
Men kan ook roken met Phenudine-rookstroken.
De meeldauw bestrijden met oxythiochinox
(= Morestan) of dinocap (= Karathane).
Beide middelen bestrijden tevens spint.
Viruszieke planten
Verdachte planten niet uitzetten. Een en
kele zieke plant verwijderen; bij veel zieke
planten deze afzonderlijk snoeien.
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Vruchtvuur
Resistente rassen telen. Op gevoelige ras
sen voorbehoedend stuiven met 2 à 3 g
trichloortrinitrobenzeen (= Bulbosen) per
raam. Onder staand glas kan men ook spui
ten met 50 g Bulbosan-spuitpoeder per 10
liter water.
Verwelkingsziekte (Fusarium)
Oorzaak meestal een Fusariumschimmel.
Gebruik nieuwe of ontsmette zaaikistjes.
Grond stomen.
Enten op onderstam F (= Cucurbita ficifolia). Zieke planten of plantendelen oprui
men. Ziek gewas meer water geven en
nachttemperatuur hoog houden.
KOOL
Aardvlooien
Zodra vreterij wordt waargenomen, neve
len met 160 ml DDT-emulsie 25°/o per 10
liter water. Liefst 's morgens vroeg uit
voeren.
Koolvlieg
Planten die vroeg op het veld staan niet
behandelen voordat de eerste eitjes zijn
afgezet. Dit is meestal na 15 april. Bij latere
planting behandeling uitvoeren binnen en
kele dagen na het planten. Bij elke plant
strooit men 1 g Birlane-granulaat 10°/o.
Of gieten met een oplossing van 40 g Birlane spuitpoeder per 10 liter water. Bij elke
plant giet men 100 ml van deze oplossing.
Het plantenbed bespuiten vóór het zaaien
met een oplossing van 160 g Birlane-spuitpoeder per 10 liter water op 100 m2. Na
het spuiten direct oppervlakkig inharken
(tot ± 5 cm diepte).
Koolrupsen
Wanneer de rupsen nog klein zijn spuiten
met 10 ml carbaryl per 10 liter water tot
10 dagen voor de oogst; of met 7,5 ml
mevinfos (= Phosdrin) per 10 liter water
tot 4 dagen voor de oogst. Of stuiven met
carbaryl tot 10 dagen voor de oogst.
Koolgalmug
Veroorzaakt draaihartigheid. Eitjes worden
afgezet omstreeks eind mei. Spuiten met
enge sproeikegel in de harten der planten,
met 7,5 ml diazinon 20°/o per 10 liter water.
Tijdens de vluchten elke week herhalen.
Let op de radio-waarschuwingen.

oplossing zodat 1 g per m2 wordt ver
bruikt. Ofwel de planten op het planten
bed 1 maal spuiten met 1 g ammonium
molybdaat per 10 liter water.
KROOT
Bietevlieg
Op de bladeren zilverwitte vlekken, waar
onder larven. Spuiten tot 10 dagen voor de
oogst met 10 ml of g diazinon 20% per 10
liter water, ofwel 10 g Dipterex per 10 liter
water. (Niet nevelen).
Bladvlekkenziekte
Grijsbruine en bruinzwarte vlekjes op de
bladeren. Een jong gewas bijmesten met
chilisalpeter.
Bladluizen
Zie Algemeen
PAPRIKA
Bladluis
Spuiten met 7.5 g diazinon of 15 g malathion 25% of 10 ml dichloorvos of 5 ml
mevinfos (= Phosdrin) per 10 liter water.
Of roken met diazinon- of phenudine rookstroken. Of met dichloorvos-kasaerosol
(ruimtebehandeling).
Spint
Zie bladluis
Jonge planten vaak en overvloedig be
spuiten met water.
Trips
Spuiten met 7.5 g diazinon per 10 liter
water, of roken met diazinon- of phenudinerookstroken.
PREI
Bladvlekkenziekten
a. Papiervlekkenziekte. Grote witte ver
droogde vlekken op de bladeren. Op
deze plekken knikken bladeren vaak
om. Aan de randen van de vlekken vaak
donkergroene waterige zone.
Bestrijding: zodra de eerste verschijn
selen optreden spuiten met 40 g zineb
per 10 liter water. Om de 10 à 14 dagen
herhalen.
b. Purpervlekkenziekte
Langwerpige in de nerfrichting liggen
de witgrijze vlekking. Deze worden
spoedig paarsrood. Aangetast blad
wordt geel tot bruin en verrot daarna.
Bestrijding: proefsgewijs spuiten met 35
g man eb per 10 liter water.

Klemhart in bloemkool
10 g ammoniummolybdaat opgelost in wa
ter in 1 m3 potgrond verwerken. Ofwel het
zaaibed voor het zaaien bespuiten met een
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Uievlieg, preivlieg en wortelvlieg kunnen niet
meer bestreden worden met aldrin of heptachloor.

Preimot
Zodra men rupsen waarneemt die gangen
vreten in de bladeren, nevelen met 200 ml
diazinon 20% per 10 liter water. Na 10 da
gen herhalen.
Trips
Zodra men zilverachtige streepjes ziet op
de bladeren, nevelen met diazinon, zoals
voor bladluizen. Na ± 5 dagen herhalen.
Uievlieg (= preivlieg)
Voor het zaaien of planten de grond per
are bespuiten met 300 g of ml diazinon
20% of bestrooien met 300 g diazinon 20°/o
met 5 kg grond gemengd. Aanstonds na de
behandeling inwerken tot 5 à 10 cm diepte.
Of per are spuiten met 240 g Birlane-spuitpoeder in 10 1 water. Aanstonds inwerken
tot 5 cm diepte.
Of 300 g Aavlitox-spuit 20%, of 240 g DuMuril-spuit 25%.
SCHORSENEER
Meeldauw
Als men op de bladeren veel witte vlekjes
ziet, nevelen met 500 g spuitzwavel of 50 g
dinocap (= Karathane) per 10 liter water.
Enige malen herhalen om de 14 dagen.
SLA
Bladluizen
Zie Algemeen. Let op de extra aanwijzin
gen voor de maanden november-februari.
Zorgt dat U niet meer met TEP behoeft te
spuiten, want dit middel geeft soms erns
tige beschadiging op sla. TEP is ook zeer
giftig. Alle vloeibare middelen kunnen op
sla groeistofachtige beschadiging geven.
Bodeminsekten
Om de 3 jaar per are spuiten met 300 g of
ml diazinon 20% in 10 liter water. Op lich
te gronden is 200 g/ml voldoende. Aan
stonds daarna door het bovenste grondlaagje werken. Dan zaaien of planten.
Natrand
Waterig doordrenkte plekken aan de blad
randen: oorzaak te veel vochtophoping.
Luchtvochtigheid verlagen; stoken; luchtramen openen; C09-dosering staken; water
geven vermijden.
Randen
Voorkom een hoge zoutconcentratie en een
lage pH. Uitspoelen van zout is meestal
dringend gewenst. Daarbij moeten grote
watermassa's gebruikt worden; afhankelijk
van grondsoort, afwatering, zoutgehalte 40
à 60 cm regenen.

Dit is goed te controleren door vóór de be
regening lege emmers in de kas te plaatsen.
Niet meer meststoffen geven, dan voor de
sla nodig is. Zorgen voor regelmatig wa
teropname. Bij te hoge zoutconcentratie
ruimer water geven dan normaal gewenst
is. Luchten van de wind af. Bij kritiek weer
(droge lucht en felle zonneschijn) broezen
en schermen.
Sclerotiën-rot
Voet van de krop is rot, waarop wit schimmelpluis, waarin zwarte sclerotiën. Waar
deze kwaal herhaalde malen voorkomt de
grond van te voren stomen. Ofwel vóór het
planten per are 2-4 kg quintazeen strooi- of
stuifpoeder (= Brassicol, e.a.) oppervlakkig
door de grond werken. Op de lichtste gron
den niet meer dan 2 kg toedienen. Of voor
het planten 800 g dichloran-stuif (= Allisan) per are door de grond werken. (Zie
Grauwe schimmel en Zwartrot.
De slaplantjes met kluit hoog planten; op
sommige gronden moet men hier voorzich
tig mee zijn wegens kans op uitdroging van
de potjes.
Valse meeldauw (= wit)
Moet bestreden worden op het plantenbed;
bij voorkeur met zineb, dat tevens iets doet
tegen smeul (zie Grauwe schimmel).
Treedt de kwaal op in grotere sla, dan zou
men kunnen stuiven met zwavel; de tempe
ratuur moet dan minstens 15° C. zijn.
Grauwe schimmel (= smeul)
Op het plantenbed:
Vanaf de opkomst van de sla tot aan het
uitplanten regelmatig stuiven met zinebstuif, niet meer dan 200 g per are om de 5
à 7 dagen.
Voor het uitplanten:
800 g dichloran-stuif (= Allisan) door de
grond werken.
Na het uitplanten:
Stuiven met 200 g thiram-stuif of 100 g
dichloran-stuif per are.
Zwartrot
Bladeren op de grond rotten. De aangetaste
bladeren zijn zeer dun en verkleuren bruin
tot zwart.
Bestrijding; voor het planten 2 kg quinta
zeen stuif- of strooipoeder per are uitstrooi
en en niet inwerken. Als ook Sclerotinia
moeten worden bestreden per are Vh kg
quintazeen inwerken en 1% kg niet inwer
ken.

X7

Veiligheidstermijnen bij sla en andijvie zomerteelt, onder glas en buiten:
dichloran
quintazeen
thiram
zineb
maneb

niet toepassen na het sluiten van het gewas; daarna niet binnen
4 weken uit het gewas oogsten.

teeltperiode

1 november tot 1 maart:

dichloran
quintazeen
thiram
zineb
maneb

niet later toepassen dan 3 weken na het planten, daarna niet
binnen 6 weken uit het gewas oogsten.

SPINAZIE
Bladluizen
Zie Algemeen
Bietevlieg
Zodra er slechts een enkel zilverwit vlekje,
waaronder een made, op de bladeren wordt
waargenomen, beginnen met spuiten (niet
nevelen). Spuiten tot 10 dagen vóór de
oogst met 10 ml of g diazinon 20% per 10
liter water, of 12,5 g trichloorfon 80%
(Dipterex) per 10 liter water.
Wolf
Bij het ontplooien van de eerste hartblaadjes stuiven met 300 zineb-stuif per are,
of nevelen met 300 g zineb-spuit per 10 li
ter water. Bij voorkeur resistente rassen
telen.
TOMAAT
Plantenteelt
a. Gebruikte zaaibakken, plantbakken en
potten ontsmetten.
b. Zaaien in steriele grond, bijv. laagje
scherp zand.
c. Zodra planten elkaar raken, ruimer zet
ten.
d. Zorgen voor veel licht. Is er weinig
licht dan ook weinig warmte geven.
e. Afwijkende planten tijdig verwijderen
(kroeskoppen, naaldbladplanten, bonte
planten, e.d.).
f. Potgrond gebruiken die gestoomd is of
ontsmet met formaline.
Aardappelziekte (Phytophtora infestans)
In kassen weinig voorkomend, meestal op
lekplaatsen. Dit komt omdat men daar ge
regeld zineb of maneb toepast tegen bladvlekkenziekte.

Bij teelt van resistente rassen zg. meeldauwvrije rassen is het bij koude en late
teelt noodzakelijk enkele malen te spuiten
met 20 g maneb-spuit of 20 g zineb-spuit
per 10 liter water.
Bacterieverwelkingsziekte
Zieke planten verwijderen. Te forse groei
remmen door weinig mesten met stikstof
en met veel kali. Maar matig water geven.
Bladluizen
Zie Algemeen. Vooral bestrijden op het
plantenbed en vóór het uitplanten. Geen
vloeibare middelen gebruiken.
Bladvlekkenziekte
Spuiten is veiliger dan nevelen. Als men
een enkel vlekje waarneemt aanstonds
spuiten met 20 g zineb- of 50 g trichloortrinitrobenzeen-spuitpoeder (= Bulbosan)
per 10 liter water. Later kan men ook
spuiten met 20 g maneb-spuitpoeder.
Nevelen veiligheidshalve met 7 x zoveel
van de genoemde middelen per 10 liter
water; met tussenpoos van 10 à 14 dagen
enkele malen herhalen. Of stuiven met zineb-stuifpoeder en dan eerder beginnen en
om de 7 dagen herhalen. Stuiven geeft
meer residu en dit is zeer ongewenst.
Het resultaat van stuiven is minder goed
dan van nevelen of spuiten.
Tijdig luchten en zo mogelijk droog stoken
zijn voorname cultuurmaatregelen.
Fosforgebrek
Als de planten paars kleuren spuiten met
50 g ammoniumfosfaat of dubbelsuper per
10 liter water (niet nevelen). Bijmesten met
3 kg dubbelsuper per are.
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De veiligheidstermijnen zijn sterk gewijzigd. Zie
de tabel op blz. 22.

Grauwe schimmel (Botrytis)
a. Bruine plekken op de stengel en op de
grote wonden: deze insmeren met een
papje van 250 g thiram-spuitpoeder per
liter water.
Uitsnijden van de plekken is overbodig.
b. Voetrot, juist boven de grond op de
stengel een ingezonken donkere plek.
Wortelhals bloot maken, zieke plek in
smeren met een papje van 250 g thiramspuitpoeder per liter water. Na een
week de behandelde planten aanaarden.
Voetrot wordt soms veroorzaakt door
kanker; de plekken zijn dan nog don
kerder; met een loep ziet men pikzwar
te stipjes in de vlek. In dat geval is
het beter de voet in te smeren met een
dun laagje timmermanscarbolineum.
c. Om de vruchtsteel een bruine rotte plek
waardoor de vruchten afvallen. Op
bloem, blad en bladstelen bruine, stui
vende rotplekken.
d. Kleine witte cirkeltjes op de vruchten
met een zwart puntje in het centrum:
Hoge vochtigheid der lucht vermijden.
Oordeelkundig water geven en luchten.
Aangetaste delen geregeld verwijderen.
Dieven en bladplukken bij sneldrogend
weer. Stoken en vroeg luchten.

Groenkragen
Geen overmatige stikstofbemesting. Hoge
gloeirest vermijden. Schermen bij felle zon.
Enkele malen bijmesten met kali. Enkele
malen spuiten met 150 g magnesiumsul
faat per 10 liter water.

Kanker
Op de stengel donkerder vlekken dan bij
de grauwe schimmel, vanwege de vele
zwarte stipjes die in de vlek voorkomen.
De plekken zeer dun insmeren met timmer
manscarbolineum.
Verwelkende planten verwijderen. Tempe
ratuur zo mogelijk dag en nacht boven 25°
C. houden, bij ernstige aantasting.
Op bedrijven waar vaker kanker voorkomt
kan men vóór het planten de plantgaten
behandelen met een oplossing van 1 g maneb op 1 liter water. Dit is voldoende voor
10 plantgaten.
Bij enten is gebleken dat de verschillende
onderstammen onvatbaar zijn voor kanker.
De eigen wortel moet worden verwijderd
als men de aantasting van kanker wil ont
lopen.

Magnesiumgebrek
Zodra bladeren vergelen op de hoogte van
3e en 4e tros, spuiten met 150 g magne
siumsulfaat per 10 liter water. Met tussen
poos van een week enkele malen herhalen.

Gescheurde vruchten
Sterke zonbestraling vermijden. Niet plot
seling ophouden met stoken. Niet te veel
blad ineens plukken. Niet te veel water ge
geven na een periode van droogte.

Kurkwortel
1. Grond stomen of behandelen met chloorpicrine.
2. Enten op onvatbare onderstam.
Er zijn drie onderstammen, alle onvatbaar
voor kurkwortel:
Onderstam K
Tevens onvatbaar voor kanker en enigszins
voor verwelkingsziekte.
Onderstam KK
Tevens onvatbaar voor kanker, weinig vat
baar voor wortelknobbelaaltje en enigszins
voor verwelkingsziekte.
Onderstam KV
Tevens onvatbaar voor kanker en verwel
kingsziekte.
3. Merkt men tijdens de teelt een aantas
ting op, dan kan men de grond bedekken
met stalmest, turfmolm of mengsel
van beide. Dit laagje moet men vochtig
houden door wel geregeld maar telkens
weinig water te geven.

Mangaangebrek
Als de top van de planten en dieven licht
verkleurt, spuiten met 10 g mangaansulfaat per 10 liter water. De bladvlekkenziekte bestrijden met maneb, niet met zineb.
Neusrot
Als dit optreedt de grond door en door nat
maken.
Ongelijkmatige kleuring
Kali en magnesium bijmesten. Spuiten met
150 g magnesiumsulfaat per 10 liter water.
Blad beneden de onderste tros verwijderen.
Bij te welige bladstand blad dunnen.
Sclerotiënrot
Stengel beneden de dorre witte plek afsnij
den en uit de kas verwijderen.

Als de kwalen in de grond niet goed worden bestreden, krijgt men ook met verdere goede verzorging
géén goed resultaat. Let wel: de winst hangt boven in de kas!
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Strepenziekte
Als enkele aangetaste planten voorkomen,
dan aanstonds in zijn geheel verwijderen.
Komen er veel zieke exemplaren voor dan
de grond bedekken met een laagje stal
mest, turfmolm of mengsel van beide. Dit
laagje altijd vochtig houden, door wel ge
regeld, doch telkens weinig water te geven.
Verwelkingsziekte (= Verticillium)
Temperatuur zo mogelijk dag en nacht bo
ven 26° C. houden. Weinig water geven,
maar planten op het heetst van de dag over
de kop broezen.
Grond stomen; chloorpicrine; onvatbare
onderstam gebruiken. Zie ook: kurkwortel.
Virusziekten
Bij aantasting van het gewas extra bijmes
ten met kali en een weinig stikstof. Men
geve bijv. 3 à 5 kg kalisalpeter. Daarna wa
ter geven en de temperatuur iets hoger
houden.
Grote temperatuurschommelingen vermij
den.
TUINBOON
Bladrandkever: zie Erwt
Bladluizen
De zwarte boneluis is moeilijk te raken
en geheel op te ruimen. Mevinfos (= Phosdrin) dringt in de planten en mag tot 4
dagen voor de oogst gebruikt worden.
Liefst niet nevelen; spuiten met 5 ml me
vinfos per 10 liter water.
Chrysantevlieg
Als men gangen met maden er in op de
bladeren ziet, spuiten met 5 ml mevinfos

per 10 liter water, tot 4 dagen vóór de
oogst.
UI
Uievlieg
Bij alle soorten vóór het zaaien, planten of
poten de grond behandelen zoals onder uie
vlieg bij „Prei" is beschreven.
WITLOF
Witlofmineervlieg
Wortels opzetten in de kuil. Per 10 m2 spuit
men over de koppen 20 liter water, waarin
I2V2 ml dimethoaat 40°/o (= Rogor, e.a.)
is opgelost.
Laat de wortels opdrogen alvorens in te
spoelen; men wachte in elk geval een uur.
Meet en weeg alles goed af. Rogor is een
vergif en er mag niets van over gebleven
zijn in de kroppen.
WORTEL
Wortelvlieg
Vóór het zaaien de grond bespuiten met
300 g of ml diazinon 20% per are of be
strooien met 300 g diazinon 20% gemengd
met ± 5 kg grond per are. Aanstonds na
de behandeling het middel 5 à 10 cm in
werken.
Wortelen die lang op het veld staan zal
men opnieuw moeten behandelen na 3 à 4
maanden. Men zal na de behandeling met
dezelfde hoeveelheid diazinon dit met veel
water moeten inspoelen. Het best gaat dit
als de grond reeds vochtig is. De laatste
behandeling mag worden toegepast tot
uiterlijk 2 maanden voor de oogst.
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Grondontsmetting

Stomen

Chloorpicrine

Chloorpicrine +
Ethyleen
bromide

altijd

tot 1 nov.

tot 1 nov.

tot 15
sept.

tot 1 nov.

7° C

7° C

12° C

7° C

ƒ 75

ƒ40

ƒ45

ƒ20

ƒ20

4. Bestrijdings kurkwortel

ƒ 125 à
ƒ 150
ja

ja

ja

neen

neen

5. Bestrijding wortelknobbelaaltjes

onvol
doende

onvol
doende

ja

ja

ja

6. Bestrijding vrij levende
wortelaaltjes (volle
grond)

ja

ja

ja

ja

ja

voor kom
kommers
onvol
doende

neen

neen

neen

neen

8. Bestrijding Sclerotinia
en Sclerotium spec.

ja

neen

neen

neen

neen

9. Verticillium

ia

ja

ja

neen

neen

ja

ja

ja

?

7

aanstonds

na 2
weken

na 2
weken

na 4
weken

na 10 dgn

1. Tijd van toepassing in
onverwarmde kassen

2. Bodemtemperatuur moet
minstens zijn
3. Kosten per are prijspeil
1965
in loondienst

7. Bestrijding Fusarium

10. Groeiprikkel
11. Mogelijkheid tot planten
(in de zomer is de ter
mijn korter, in de win
ter vaak veel langer)

DD

Ethyleen
bromide

Nemagon
of
Fumazone
e.a.
Vóór het
planten
van kom
kommer
Ook in
het gewas

ƒ40

ja
aanwen
ding alleen
bij kom
kommers

Direct na
de behan
deling.
Toepas
sing moge
lijk in het
gewas

Raadpleeg verder het hoofdstuk „Grondontsmetting" in de Tuinbouwgids.

Vóór de ontsmetting
1. Na de oogst aanstonds de dikkere wortels uit de grond halen; deze verteren
slechts langzaam.
2. De grond vochtig maken, zodat de kleine wortels vlug kunnen verteren.
3. Vóór de ontsmetting een grondbewerking toepassen zodat alle grote kluiten
en kluitjes worden gebroken. De grond moet een matige vochtigheidstoestand
hebben, niet droog maar ook niet kletsnat.
4. Als men een handvol grond zachtjes samenbalt moet deze aaneen blijven
hangen; bij zachtjes wrijven tussen twee handen weer tot kruimels uit elkaar
vallen.
5. Het is raadzaam na het rooien van de wortels 3 weken te wachten alvorens
te ontsmetten.
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Veiligheids t e rmijnen
voor toepassing in groenten

onder glas

middel
in de zomer

Spuiten
nevelen
stuiven

Aldrin

buiten

van 1 nov. tot 1 maart
Spuiten
stuiven

grondbehandeling

grondbehandeling
niet
toegestaan

6 weken

zie:
Wortel
zie:
Algemeen
zie:
Kool

zie:
Aardbei

zie:
Aardbei
4 weken

Spuiten
nevelen
stuiven

roken

grondbehandeling
niet
toegestaan

roken

Birlane
Captan
DDT

4 weken

Demeton-S-methyl
( = Meta-iso-systox)

6 weken
3 weken

7 dagen

3 weken

10 dagen

Diazinon

17 dagen

Dichloorvos

10 dagen

Dichloran ( = Allisan)

4 weken

Dicofol (= Kelthane)

kom
kommer
3 dagen

Dimethoaat (= Rogor

4 weken

3 weken

Dinocap (= Karathane)

kommers,
augurken:
3 dagen

2 weken
augurken
3 dagen

niet
toegestaan

4 weken
6 weken
zie:
Aardbei
zie:
Aardbei
selderij,
prei
6 weken

4 dagen
zie: Sla
kom
kommer
3 dagen

Endothion
Endrin
Eupareen

4 weken

Fosfamidon
Heptachloor

Isolan ( = Primin)
Koperoxychloride

4 weken
2 weken

Endosulfan (=: Thiodaan)

Fentin (= Brestan)

zie:
Wortel

grondbehandeling
niet
toegestaan

grondbehandeling
niet
toegestaan

2 weken

3 weken
niet
toegestaan

4 weken

niet
toegestaan
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2 weken
Andijvie:
4 weken

zie:
Wortel
zie:
Algemeen

van 1 nov. tot 1 maart

in de zomer

Spuiten
nevelen
stuiven

Lindaan rookkaarsen
Malathion
Maneb

buiten

onder glas

middel

Spuiten
nevelen
stuiven

roken

roken

Spuiten
stuiven

3 weken

7 dagen
3 weken

11 dagen

4 dagen

kom
kommers
tomaat:
3 dagen
zie:
Andijvie
2 weken

Methaldehyde spuiten
Mevinfos ( = Phosdrin)

4 dagen

Oxythiochinox
(= Morestan)

kom
kommer:
3 dagen

4 weken
augurken:
3 dagen

Parathion

4 weken

3 weken

Phaltan

zie:
Aardbei

zie:
Aardbei
Phenudine-rookstroken
10 dagen

Phenkapton

Quintazeen (= PCNB
= Brasciol)

11 dagen

Tetradifon (= Tedion)

10 dagen
tomaat en
kom
kommer:
3 dagen

Tetrasul (= Animert)

10 dagen
tomaat en
kom
kommer
3 dagen

2 weken

zie: Sla

zie: Sla

10 dagen

4 weken
zie: Sla
zie:
Aardbei

zie: Sla
zie:
Aardbei

Trichloortrinitro-

zie tomaat

benzeen ( = Bulbosan)

zie kom
kommer
zie: Sla
Tomaat:
3 dagen
Kom
kommer:
3 dagen

Zineb

zie: Sla
10 dagen

10 dagen
Tomaat
en kom
kommer:
3 dagen

Thiometon
Thiram ( = TMTD)

4 dagen

zie: Sla
Spinazie:
4 weken
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zie: Sla

grondbehandeling

Aantekeningen

BLOEMENTEELT
AMERIKAANSE ANJER
Bladluizen
Nevelen met dichloorvos (= Kasaerosol)
volgens gebruiksaanwijzing.
Voor het opruimen van haarden spuiten
met 50 ml demeton (= Systox) per 100 liter
water.
Bladvlekkenziekte
Op de bladeren, in ernstige gevallen ook
op stengels en bloemkelken grijze tot brui
ne vlekken, vaak met paarse randzone en
schimmelpluis in het centrum. Kan aanlei
ding geven tot het afsterven van scheuten
en soms van de gehele planten.
Bestrijding:
luchtvochtigheid
verlagen.
Spuiten met 300 g zineb op 100 1 water, of
stuiven met zineb-stuif.
Pokken
Treedt vooral op in kassen waarin pas wa
ter is gegeven en waarin niet meer wordt
gestookt.
Bestrijding: lage temperatuur, gepaard met
hoge luchtvochtigheid, vermijden. Na wa
tergeven gewas even droogstoken.
Roest
Op bladeren en stengels ronde of langwer
pige, bruine sporenhoopjes. Omgevend
bladweefsel is geel.
Bestrijding: gewas droog houden. Lekkages
in de kas vermijden. Luchtvochtigheid laag
houden. Stuiven met 300 g zineb- of 300 g
maneb-stuif per are (om de 7 à 14 dagen
herhalen).

lichtbruine zone. In het midden soms een
zwart schimmelpluis, blad verdroogt, bloem
is slecht.
Bestrijding: te hoge luchtvochtigheid ver
mijden door gewas droog te stoken. Stuiven
met zineb-stuif.
Spint
Grijze vlekjes op de bladeren; achtpotige
meestal roodgekleurde mijten aanwezig,
die spinsel maken.
Bestrijding: stuiven met binapacryl ( = Acricid)-stuif 4%. Spuiten met 75 g binapacryl
op 100 liter water, 180 ml chloorbenzilaat
(= Gesaspint) in afwisseling of in com
binatie met 300 ml speciaal vernevelbare
tetradifon (= Tedion) per 1000 m3 verneve
len.
Voorbehoedend stuiven met tetradifon
(= Tedion-stuif). Vroegtijdig in het voor
jaar met bestrijding beginnen.
Vaatziekten
Planten verwelken pleksgewijs; zieke plek
ken breiden zich uit.
Bestrijding: als vaatziekte optreedt de ver
dachte planten vlak boven de grond af
snijden en verwijderen. Grond ter plaatse
ontsmetten met een oplossing van 1 1 handelsformaline op 9 1 water of (tegen Phialophera) 100 ml metam-natrium op 10 1 wa
ter per m2. In beide gevallen grond zorg
vuldig afdekken b.v. met turfmolm of plas
tic.
Na de teelt bij eventuele herinplant de
grond zorgvuldig stomen.

Scheuren

Virusziekten

De bloemkelk scheurt. Treedt in sterkere
mate op bij sterk viruszieke planten.
Bestrijding: uitgaan van virusvrij plant
goed. Sterke schommelingen in tempera
tuur en luchtvochtigheid vermijden. In het
voorjaar niet veel water geven ineens.

Bladeren vlekkerig, bij doorvallend licht
doorschijnende stippen en strepen. Planten
groeien minder goed. Bloemkleur vooral in
de winter van slechtere kwaliteit. Viruszie
ke planten geven meer gescheurde bloe
men.
Bestrijding: uitgaan van virusvrij plant
goed. Insekten bestrijden.

Scheutrot
Scheuten verwelken en sterven in. Het insterven begint bij snijwonden en bij be
schadiging van de stengelvertakking.
Bestrijding: gewas droog houden. Zorgen
voor lage luchtvochtigheid. Lekkages in de
kas vermijden. Zieke scheuten tot op ge
zond deel terugsnijden.
Spat
Aanvankelijk doorschijnende ovale tot ron
de bladvlekken, later met donkerrode of

Voetziekten
Stengelvoet vooral van jonge planten en
stek bruin verkleurd, rot; plant verwelkt
en sterft af. In een oud gewas vaak uitval
op druipplekken. Op afgestorven delen ont
staat een rose schimmelpluis.
Bestrijding: geen plantgoed met bruinverkleuring aan de voet uitplanten. Niet te
diep planten en zorgen voor een goede af
watering.
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CHRYSANT
Onkruid
Twee à drie weken na het planten spui
ten met 50 g Tenoran per are. Spuiten met
veel water (20 1 per are).
Bodeminsekten, Bladluizen, slakken, zie al
gemeen.
Bladaaltje
Lichte, door de nerven begrensde vlekken,
welke later bruin tot zwart worden. De aan
tasting begint gewoonlijk bij de onderste
bladeren, waarvan als regel de bladvoet
het eerst aangetast wordt. Er is groot ver
schil in vatbaarheid tussen de diverse ras
sen.
Bestrijding: selectie van de moerplanten
toepassen. Geregeld spuiten met 200-250 ml
parathion 25% of 150 ml fosfamidon per
100 1 water. Onderste bladeren afstropen.
Bladvlekkenziekte
Op de bladeren 0,5-2 cm grote, scherp be
grensde, ronde donkere vlekken.
Bestrijding: spuiten met 300 g zineb op 1001
water of stuiven met zineb-stuif. Spuiten
iedere 3 weken, stuiven iedere 2 weken.
Bonkige bloemen
Bloemen groeien onregelmatig en niet vol
ledig uit, blijven groen doordat de knopvorming heeft plaatsgehad bij te lange dag
lengte.
Bestrijding: niet te vroeg op de knop zet
ten. Op 2e of 3e knop telen of laat stek
gebruiken. Daglengte verkorten tot 10 uur.
Chrysantevlieg
Witte slingerende gangen in het blad.
Bestrijding: spuiten met 120-160 ml para
thion 25% op 100 1 water. Stekken dopen
in parathion 25% 60 ml. op 100 1 water.
Geen stek in een kas bij besmette moer
planten zetten.
Gespleten stengel („Crack neck")
Bloemsteel gespleten en vergroeid. Treedt
vooral op bij geplozen bloemen in tijden
met weinig verdamping, door hoge lucht
vochtigheid of plotselinge daling van de
temperatuur.
Bestrijding:
Onder glas: sterke temperatuurdaling ver
mijden; goed luchten.
Buiten: niet te veel beschutting geven.
Botrytis = Grauwe schimmel (peper)
Zeer kleine vlekjes op de bloemen. Bloe
men rotten en worden tenslotte overdekt
met grijs schimmelpluis.
Bestrijdina: neerslag en vocht op de bloe

men vermijden. Knoppen droog inhullen in
zgn. chrysantezakjes. Al naar de bloemkleur knoppen voorbehoedend stuiven met
B 500 bruin of grijs of met thiram-stuif.
Onder glas: luchten en droogstoken.
Magnesiumgebrek
Gele verkleuring van het blad. Ook de ner
ven worden geel. Bladeren breken bij aan
raking. Er is groot verschil in gevoeligheid
tussen de verschillende rassen.
Bestrijding: bij donker weer spuiten met
500 g magnesiumsulfaat per 100 1 water.
pH van de grond verhogen.
Mangaangebrek
Gele verkleuring van het blad tussen de
nerven, aanvankelijk als gele vlekjes. In
ernstige gevallen blijven alleen de grote
nerven groen. Er is veel verschil in gevoe
ligheid tussen de rassen.
Bestrijding: spuiten met 300 g maneb of
300 g mangaansulfaat per 100 1 water. pH
van de grond verlagen.
Meeldauw
Stengels, bladeren en knoppen bedekt met
witte vlekjes, die er af te wrijven zijn. Blad
kroezig, valt voortijdig af.
Bestrijding: te hoge luchtvochtigheid, tocht
en temperatuurwisseling vermijden. Geen
rijke stikstofbemesting. Ruim planten en on
derste bladeren afstropen. Voorbehoedend
spuiten met 250 ml Wepsyn op 100 1 water.
Als de planten reeds aangetast zijn spuiten
met streptomycine (Shell Fytostrep 60) vol
gens gebruiksaanwijzing.
Spint
Zie algemeen. Sommige rassen zijn gevoe
lig voor demeton-S-methyl (= Meta-iso-systox) en parathion.
Stengelziekten
a. Pythium: grond stomen of ontsmetten.
Werktuigen ontsmetten na gebruik in
besmet perceel. Zieke planten verwijde
ren.
b. Ascochyta: zieke en verdachte planten
direkt verwijderen en vernietigen. Na
opruimen van mogelijke infectiehaarden
bij herinplant voorbehoedend nevelen
met 200 g zineb op 10 1 water.
c. Botrytis: zie grauwe schimmel.
Verwelkingsziekte (Verticillium)
De bladeren verwelken. Soms slechts aan
tasting aan één zijde van de stengel. In
dit geval wordt de bloem scheef: Stengel
inwendig bruin gekleurd.
Bestrijding:
Grond stomen of ontsmetten.
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Virusziekten

Grauwe schimmel (smeul, pokken)

Uitgaan van gezond stekmateriaal. Insek
ten goed bestrijden.

Gewas smeult weg, bloemen smetten. Grijs
schimmelpluis op de aangetaste bladeren;
miskleuring; spikkels of vlekken op de
bloembladeren.
Bestrijding: ruim planten, matig gieten.
Planten voorbehoedend stuiven met B 500
of thiram-stuif; bloemen eveneens om pok
ken te voorkomen. Zorg voor goede ven
tilatie; zonodig droogstoken.

Wantsen
Bladeren misvormd. Knoppen blijven zit
ten of groeien scheef. In bloembodem of
bloemsteel plaatselijk bruine verkleuring.
Bestrijding: spuiten met 200 ml DDT 25%
per 100 1. water of stuiven met DDT-stuif
of spuiten met 50 ml mevinfos (= Phosdrin)
of 100 ml diazinon per 100 1 water.
FREESIA
Onkruidbestrijding
Voor de opkomst. Spuiten met 30 ml paraguat of 30 ml diquat + 40-60 ml Chloor-IPC
per are. De knollen en het zaad moeten
door voldoende grond of turfmolm bedekt
zijn.
Na de opkomst. Spuiten met 40-60 ml
Chloor-IPC per are tegen kiemende onkrui
den; dit kan indien nodig na 4-6 weken
worden herhaald. De hoeveelheid is afhan
kelijk van de grondsoort. Proefsgewijs spui
ten met 50-70 g Tenoran per are.
Onder glas. Spuiten met 40 ml Chloor-IPC
per are. Na de bespuiting broezen is aan te
raden.
Bladluizen
Veroorzaken misvorming van blad
bloem. Brengen virusziekten over.
Bestrijding: zie Algemeen.

en

Hardrot
Waterige onregelmatige vlekken in het
knolvlees. Later donkere diep ingezonken
plekken, waarin vaak donkere vruchtli
chaampjes (pykniden). Op blad vlekken
met pykniden.
Bestrijding: tijdig rooien, aangetaste plan
ten direkt opruimen. Gezond plantgoed uitplanten. Plantgoed ontsmetten met kwikhoudende bloembolontsmetter.
Schurft
Veroorzaakt z.g. brandgaatjes in de knol
rokken en glad ingezonken vlekken in het
knolvlees. De bladeren vertonen zwarte
strepen en vlekken, die van onderaan be
ginnen. Het gewas sterft af, de buitenste
bladeren het eerst.
Bestrijding:
Gewas op tijd rooien. Aangetaste planten
verwijderen. Zuiver plantgoed gebruiken.
Virusziekten

Bladverbranding
Verbranding van het blad, vooral aan de
punten. Oorzaak plotselinge zonneschijn na
donkere periode, waardoor een te sterke
verdamping optreedt.
Bestrijding: licht schermen, broezen en tijde
lijk weinig luchten, om de verdamping te
gen te gaan.
Droogrot
Van buitenaf beginnend wordt blad na blad
aangetast waarna het afsterft, onderaardse
delen verteren en rafelen. Zwarte plekken
in het knolvlees. Op ondergrondse gera
felde bladgedeelten sclerotiën. De aantas
ting is het eerst te herkennen aan de klei
ne bij de grond zittende buitenste blaad
jes.
Bestrijding: van gezond plantgoed uitgaan,
niet in besmette grond planten (b.v. niet in
grond waar tevoren gladiolen hebben ge
staan); zieke planten voorzichtig verwijde
ren; gewas vroeg rooien, doch niet voor de
wortels beginnen af te sterven.

Freesia-mozaiekvirus en Phaseolusvirus
(scherpmozaïekvirus van boon). Blad ver
toont lichte of donkere vlekken of ver
spreide bruine vlekjes. Bloem klein, vlek
kerig en misvormd. Komt vooral voor bij
knolfreesia.
Bestrijding: uitgaan van goedgekeurde
knollen of kralen. Luizen regelmatig bestrij
den. Freesiaknollen aankopen als het ge
was nog beoordeeld kan worden. Serolo
gisch het gewas op virus laten onderzoeken
door N.A.K.-S of P.D. te Wageningen. Zie
ke en verdachte planten direkt verwijderen
en opruimen.
Voetrot (Fusarium oxysporum)
Jonge bladeren geel. De planten sterven af.
Stengel onderaards dood.
Bestrijding: zorg voor goede groei door
droogte en wateroverlast te vermijden. Niet
zaaien of planten in besmette grond. Is de
grond besmet dan ontsmetten door stomen.
Gezond plantgoed gebruiken. Wisselbouw
toepassen.
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GERBERA
Gerbera
Spint, Trips, Witte vlieg:
Zie Algemeen.
Chrysantevlieg
Veroorzaakt witte slingerende gangen in
het blad.
Bestrijding: spuiten met 120 ml parathion
25% of spuiten met 200 ml nicotine +uitvloeier per 100 1 water.
Grauwe schimmel (Botrytis)
Op de voet van de bladsteel grijs schimmelpluis. De planten gaan verwelken,
meestal gepaard gaande met roodverkleuring van de bladeren.
Bestrijding: regelmatig licht in het hart van
de planten stuiven met B 500. Veel luchten
en water geven op zonnige dagen.
Mangaangebrek
Vergeling van de bladeren, nerven blijven
groen. In ernstige gevallen sterft het blad
weefsel af.
Bestrijding: spuiten met 300 g mangaansulfaat per 100 liter water.

Meeldauw
Witte vlekken op de bladeren.
Bestrijding: stuiven met stuifzwavel. Stuifzwavel beschadigt evenwel de bloemen.
Proefgewijs spuiten met 250 ml Wepsyn op
100 liter water of met streptomycine ( =
Shell Fytostrep 60) volgens gebruiksaanwij
zing. Spuiten met 200 g zineb op 100 liter
water of stuiven met zineb-stuif.
Mijt
Veroorzaakt misvormde bloemhoofdjes.
Bladeren óf sterk naar bovenzijde gekrulde
en bovenzijde bruin óf aan onder- en bo
venzijde glimmend.
Bestrijding: spuiten met 200 ml endrin op
100 liter water.
Voetrot
Bladrozet rot weg. De plant verwelkt en
sterft af. Grootbloemige rassen worden het
sterkst aangetast.
Bestrijding: zaaien in gestoomde grond.
Wortelbeschadiging vermijden. Grond sto
men of begieten met metam-natrium 100 ml
in 10 liter water per m2, of methylisothiocyanaat (= Trapex) 100-125 ml per m2.
Van gezond plantgoed uitgaan. Planten uitplanten in goed doorlatende of gedraineer
de grond. Hoge grondwaterstand vermijden.

Bolbloemen onder glas
TULP
Bladluizen: rooktabletten of rookkaarsen,
zie: Algemeen.
Vollegrond van de kas
Vuur of „Pokken":
Bij het vervroegen van tulpen in de vollegrond van de kas al of niet verwarmd, moet
vooral rekening gehouden worden met het
vuur. Deze schimmel geeft op de blad- en
bloemdelen zogenaamde „pokken". Dit zijn
sporeninfecties.
Deze aantasting kan men voorkomen of be
perken door:
— vanaf opkomst, regelmatig vuurzieke
planten te verwijderen.
— ventilatoren aanbrengen, die de lucht
boven het gewas in beweging houden.
— te hoge luchtvochtigheid door stoken
of luchten voorkomen.
Kiepen:
Dit kan het gevolg zijn van verschillende
factoren. Een te hoge bodem- en kastemperatuur voorkomen. Luchttemperatuur niet
hoger laten oplopen dan 22 °C. Luchten en

langzaam forceren, beperkt het kiepen. Het
lang en slap groeien, wordt hierdoor tevens
tegen gegaan. Dreigt kiepen voor te komen,
dan 1 x per week behandelen met kalksalpeter, 7 à 8 gram per liter water. Deze op
lossing uitgieten na verdunning met 10
maal zoveel water. Per are 1 kg kalksalpeter
aanwenden.
Teelt in kistjes
Te korte poot: (stengel)
Dit is bijna altijd het gevolg van het te
vroeg binnenhalen in de kas.
Bloemafwijkingen: Witte punten op de
bloem met al of niet verdroogde bloem.
Meestal ook het gevolg van het te vroeg
binnen halen in de kas.
Bij te hoge kastemperatuur, vooral in het
voorjaar bij zonnig weer: luchten.
IRIS
Ziekzoeken
Vanaf opkomst, regelmatig alle zieke en
afwijkende planten verwijderen.
Te hoge luchtvochtigheid door stoken of
luchten tegen gaan.
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Verdroogde bloemen
De gunstige kastemperatuur is 15 à 16 °C.
Bij hogere temperaturen neemt de kans op
verdroogde bloemen sterk toe.
Verdroging van bloemen kan ook sterk in
de hand worden gewerkt door te weinig
licht (jan. en febr.). Zorg voor schoon glas.
Bladluizen: zie: tulp.
NARCIS
Ziekzoeken. Zie: Iris.
Bladluizen. Zie tulp.
GLADIOOL
Ontsmetting knollen
Door de knollen in begin december, in een
J4°/o oplossing van Aretan in water van
17 °C, gedurende 1 uur te dompelen, ver
krijgt men een belangrijke verhoging van
het bloeipercentage. De knollen na behan
deling terug drogen. De meest voorkomen
de knolziekten worden tegen gegaan of
bestreden.
Ziekzoeken. Zie: Iris.
Vuur
Spoedig na opkomst nevelen met maneb of
zineb, 350 gram per 10 liter per are, om de
10 dagen herhalen.
Bladluizen en Spint
Zie: Algemeen, (rookkaarsen of rookstroken).

Trips
Stuiven met parathion-stuif 2% ofmetDDTstuif 5%
Uitroken met rookkaarsen of rookstroken.
Algemeen
Grond
De grond waarin men plant, of die men ge
bruikt voor de kisten moet absoluut ge
zond zijn.
Bij twijfel kan men de grond behandelen
met Brassicol. Per m3 grond verdeelt men
500 gram Brassicol nauwkeurig door de
grond.
Voor de vollegrond in de kas 2 à 4 kg.
Brassicol per are inwerken. Narcis 1 à 2
kg per are (Narcis is gevoeliger).
Kisten
De kisten die men gebruikt bij de trek van
tulp, iris of narcis moeten ziektevrij zijn.
Gebruik nieuwe kisten. Gebruikte kisten
ontsmetten met heet water of sterke sodaoplossing.
Een 5°/o formaline behandeling geeft ook
een goede ontsmetting. Na de behandeling
de kisten enige tijd laten staan om schade
lijke gassen kwijt te raken.
Plantmateriaal
Wil men behoorlijke resultaten behalen,
dan moet men uitgaan van ziektevrije bol
len of knollen.
Kuilplaats
Ziektevrije grond gebruiken.
Ratten en muizen (kuilplaats)
Om de kuilplaats fijnmazig gaas ingraven.

Bloembollen volle grond
GLADIOOL
Bodeminsekten: zie: Algemeen.
Onkruidbestrijding
Voor opkomst spuiten met een mengsel van
Chloor-IPC en paraquat (= Gramoxone).
Per ha 3 à 5 liter paraquat en 4 à 6 liter
Chloor-IPC in 1000 liter water.
Indien op het moment van spuiten geen
grassen aanwezig zijn, kan men ook ge
bruik maken van 40-70 liter PCP in olie ver
mengt met 4 à 6 liter Chloor-IPC.
Brand - Hardrot - Fusarium:
Plantgoed nauwkeurig uitzoeken op deze
ziekte. Plantgoed vlak voor het planten ont
smetten in een kwikmiddel. Per hl bollen

is ongeveer 50 liter vloeistof nodig. De
vloeistoffen kunnen zesmaal achtereen
worden gebruikt, mits na iedere dompeling
de verloren gegane vloeistof wordt aange
vuld, door een vooraf gereedgemaakte op
lossing van dubbele sterkte.
Enkele middelen:
Aretan, Panosan. Uitsluitend voor toepas
sing op gladiolen tegen Fusarium: AA mersil.
Voor concentraties: zie de verpakking.
Na de ontsmetting met een kwikmiddel
(natontsmetting) de nog iets vochtige knol
len bepoederen met dichloran (= Allisan)spuit 50%, 5 gram per kg bollen.
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Droogrot:

Trips in de schuur

Kralen in januari een warmwaterbehande
ling geven gedurende Vz uur bij 53 °C.
Plantgoed uitzoeken en ontsmetten met een
kwikbevattend ontsmettingsmiddel (zie: bij
brand, hardrot en fusarium).
Het plantgoed bepoederen met dichloran
(= Allisan) spuit 50%, 5 gram per kilo bol
len. Geen grond gebruiken, die besmet is
met droogrot. Het verdient aanbeveling om
besmette grond te bepoederen (regelbehandeling). Er is 10-12 gram Allisan -stuif 8%,
nodig per strekkende meter in de regel.
Of spuiten met Allisan spuitpoeder 50%.
Nodig is 1,5-2 gram per strekkende meter.

Direkt als de knollen in de schuur komen,
tijdens het drogen, per 100 m3, 1 kg naftaline verdampen in electrische verdampings
toestellen bij ± 27 °C. De behandeling moet
6 uur duren. 2 Toestellen gebruiken per
100 m2 schuuroppervlakte.
De behandeling gedurende 15 dagen om de
3 dagen herhalen. Tijdens het verdampen
niet ventileren (met buitenlucht). Een goede
luchtvermenging door een plafondventila
tor is noodzakelijk.
Ter voorkoming van herinfectie naftaline
strooien tussen droge knollen. Niet bij kale
knollen toepassen.
Bladluizen: zie Algemeen.
Spint: zie Algemeen.
Voor de teelt van plantgoed uitsluitend
kralen gebruiken die een warmwaterbe
handeling hebben gehad; deze uitplanten
op gezonde grond.

Botrytis-ziekte (op de knol)
Direkt na het rooien in een droogschuur
brengen en snel drogen.
Temperatuur aanhouden van 20-23 °C, bij
een goede ventilatie (25-voudige luchtver
versing), gedurende 10 dagen per uur.
De knollen niet een of meer dagen in zak
ken of manden laten staan, alvorens ze te
drogen. Na het pellen goed nadrogen en
daarna bewaren in droge ruimte.
Op het veld vuur bestrijden. Bij voorkeur
bloemen verwijderen tijdens zonnig en
droog weer.
Aantastingen op het blad.
Op het blad van de gladiool kunnen ver
schillende ziektes voorkomen. De aantas
tingen zijn meestal bruin van kleur. De
voornaamste aantasting is vuur (botrytis).
Men kan de bladaantastingen bestrijden,
door het gewas vanaf het begin van op
komst, om de 10 dagen te nevelen.
Goed voldoet zinkcarbamaat: 3500 gram
zineb per 100 liter water per ha.
Ook kan men een mengcarbamaat gebrui
ken, waarin zink voorkomt b.v. Tricarbaamix, Fermazin, Luxan mengcarbamaat en an
dere. Concentratie 3500 gram per 100 liter
water per ha.
Ziekzoeken
Het gewas iedere week controleren op zie
ke planten. Elke zieke en afwijkende plant
verwijderen en vernietigen.
Trips op het veld
Spuiten met 200 gram DDT 50% + extrauitvloeier per 100 liter water of spuiten
met 320 ml DDT 25% + extra uitvloeier
per 100 liter water óf 60 gram/ml parathion
25% per 100 liter water. Krachtig en over
vloedig spuiten. Met alle middelen weke
lijks spuiten, zodra schade wordt waargeno
men. Zilverkleurige streepjes op de blade
ren.

TULP
Onkruidbestrijding
Op onkruidrijke gronden en daar waar veel
ganzevoetachtigen voorkomen, moet men in
het najaar, ook al staat er op dat moment
geen onkruid, spuiten met 4 liter ChloorÏPC in 1000 1 water per ha.
Het beste tijdstip is ± 4-6 weken na het
planten.
Deze najaarsbespuiting wordt dan in het
voorjaar gevolgd door nog een bespuiting
met 4 liter Chloor-IPC in 1000 liter water
per ha.
Als in het najaar op land waar tulpen zijn
geplant reeds voor het dekken onkruiden
aanwezig zijn, moet men niet alleen met
Chloor-IPC spuiten maar aan Chloor-IPC
een contactmiddel, bijv. paraguat, toevoe
gen.
Kwade-grond:
Direct na opkomst, in het voorjaar, kun
nen we deze ziekte constateren. Er komen
grote of kleine plekken in een aangetast
perceel voor, waar geen tulpen boven de
grond komen. De enkele tulpen die op deze
plekken wel boven de grond komen zijn
overdekt met schimmelpluis. De bollen ver
tonen een normaal wortelstelsel.
De schimmel die deze ziekte veroorzaakt,
breidt zich alleen uit bij lage temperaturen,
tot ± 10 °C.
Komen maar enkele kleine plekken in het
perceel voor, dan moet men deze zieke bol
len uitgraven en verwijderen. Bij grotere
plekken in het perceel alleen bovengronds
ziek materiaal verwijderen en de plekken
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na het rooien behandelen met 7 kg quintazeen (= PCNB = Brassicol) per are.
Geen tulpen of irissen telen, op percelen
waar de kwade grondschimmel eenmaal
voorkomt.
Vuur:
Vroeg in het voorjaar bij opkomst kunnen
sommige tulpen slecht opkomen. De sprui
ten komen even boven de grond en zijn be
dekt met donkergrijs schimmelpluis.
Een goede bestrijding is het regelmatig ver
wijderen en vernietigen van aangetaste
planten, gedurende enkele weken vanaf op
komst.
Vanaf opkomst gewas nevelen met 3500
gram zineb of maneb of phaltan of maneb
of mancozeb per 100 liter water per ha.
Hoe vaak geneveld of gespoten dient te
worden is afhankelijk van de gezondheids
toestand van het gewas en de weersomstan
digheden.
Gebruikelijk is: 2 à 3 maal spuiten of ne
velen vóór de bloei en 1 à 2 maal nà de
bloei, zo mogelijk voor een periode van
zacht vochtig weer.
Plantgoed ontsmetten met kwikbevattende
bloembollenontsmetter (zie: gladiool-brand,
hardrot).

Zuur.
Als de bollen na het rooien in de schuur
slecht bewaard (gedroogd) worden kan de
ze ziekte grote schade aanrichten. De
schimmel woekert vooral aan de bolschijf.
Men kan zuur constateren, doordat de bol
len een zurige geur verspreiden, later wor
den deze bollen hard (verkalken).
Door tijdig te rooien, en snel en met veel
ventilatie te drogen kan men deze ziekte te
gengaan. Droog pellen verdient de voor
keur.
Plantgoed uitzoeken en ontsmetten met
bloembollenkwikontsmetter (zie: Gladioolhardrot, brand). Zoveel mogelijk beschadi
ging voorkomen.
Virusziekten
Op het blad, de stengel of de bloem komen
afwijkende kleurschakeringen voor. De
kleurafwijking bestaat in bruine of bleek
gele strepen of plekken. Soms komen op de
nieuwe bol bruine ingezonken vlekjes voor
(specifiek voor Augustaziek).
Verwijder al het aangetaste materiaal zo
snel mogelijk. Vóór het bloemkoppen, alle
planten verwijderen met afwijkende bloe
men. Bladluizen bestrijden, deze kunnen nl.
virus overbrengen.
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