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VOORWOORD
Voor u ligt de derde, geheel herziene uitgave van het Snijbloemenboekje. Het boekje
heeft een aantal belangrijke redaktionele wijzigingen ondergaan met als doel de lees
baarheid voor de teler te vergroten.
Een aantal nieuwe gewassen zijn opgenomen, het hoofdstuk over onkruidbestrijding is
aanzienlijk uitgebreid en er zijn een aantal nieuwe hoofdstukken toegevoegd. Het
belangrijkste is wellicht het hoofdstuk over bedrijfshygiëne, waarin u veel tips vindt waar
door u veel ziekten, plagen en hun bestrijdingen kunt voorkomen. Nieuw in dit boekje
zijn bovendien hoofdstukken over algemeen voorkomende dierlijke plagen in of op de
grond, het voorkomen van resistentie en bestrijdingsmogelijkheden van zieken en pla
gen bij niet met name genoemde gewassen. Dit laatste hoofdstuk biedt u korte beschrij
vingen van veel voorkomende ziekten en plagen met hun bestrijdingsmogelijkheden.
Door de gebruiker dient echter eerst te worden nagegaan of het geadviseerde bestrij
dingsmiddel door het gewas wordt verdragen.
Er is wat betreft de toegelaten bestrijdingsmiddelen niet naar volledigheid gestreefd. De
reden hiervan is dat er in de bloemisterij bijzonder veel cultivars voorkomen, waarvan
veelal niet de gevoeligheid voor bestrijdingsmiddelen bekend is. Over het algemeen zijn
dan ook alleen die middelen opgenomen die het meest veilig geacht worden.
Tijdens het samenstellen van deze gids kwam in toenemende mate de wens naar voren
bij een volgende uitgave te komen tot een tweetal boekjes: één voor de „gewone" snij
bloemen en één voor de bolbloemen/bloembollen. Ook van deze splitsing wordt ver
wacht dat de teler gemakkelijker die zaken zal weten te vinden die hij wenst te weten.
Of dit zal worden gerealiseerd hangt voor een belangrijk deel van de gebruiker af, zodat
wij gaarne uw mening hieromtrent vernemen.
Aan allen die aan deze uitgave hebben meegewerkt is veel dank verschuldigd, met
name de heren W. den Boer (C.T. Naaldwijk), F.B. Dirkse (Proefstation voor de Bloe
misterij te Aalsmeer), J.C. Hoogstrate (C.T. Noordoost-Nederland), J. Th. de Jong (C.T.
Aalsmeer), B.J. Luimes (C.T. Tiel) en P.J. Waagmeester (C.T. Lisse) voor hun veel
zijdige technische inbreng.
Ook deze keer heeft het Produktschap voor Siergewassen de drukkosten en de gratis
toezending aan de geregistreerde telers van bloemisterijgewassen voor haar rekening
genomen. Onze hartelijke dank daarvoor.
Wageningen, januari 1983

Consulentschap Algemene Dienst voor
Planteziekten- en Onkruidbestrijding
in de Tuinbouw
M.G. Roosjen

Het Ministerie van Landbouw en Visserij stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele
schadelijke gevolgen, die kunnen ontstaan bij het gebruik van de gegevens die
in deze uitgave zijn gepubliceerd.
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VEILIG WERKEN MET BESTRIJDINGSMIDDELEN
BEWAREN VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN
Het goed opbergen van bestrijdingsmiddelen is één van de belangrijkste eisen voor de
veiligheid.
- De bestrijdingsmiddelen moeten zijn opgeslagen in ruimten die met slot en sleutel
worden afgesloten.
- De bergruimte behoort droog, koel en vorstvrij te zijn en voorzien van ventilatie en
verlichting.
Bij overschrijden van meer dan 400 kg brandgevaarlijke middelen dient hij van een
brandwerende konstruktie te zijn of met brandwerend materiaal te zijn bekleed.
- De bewaarplaats moet aan de buitenzijde voorzien zijn van een duidelijk leesbaar op
schrift, luidende: „Bestrijdingsmiddelen" en van een afbeelding van een doodshoofd,
tenminste 60 mm hoog. De deur van een betreedbare bewaarplaats moet tevens
voorzien zijn van een duidelijk leesbaar opschrift, luidende: „Verboden toegang voor
onbevoegden. Open vuur en roken verboden".
Vóór het bouwen van een betreedbare bergruimte is het raadzaam ten aanzien van de
huidige eisen en voorschriften vooral inlichtingen in te winnen bij het districtskantoor van
de Arbeidsinspectie.
- Voor maskers, verseluchtkappen, handschoenen en spuitkleding-verdient een afzon
derlijke bergruimte aanbeveling.
- Gedurende het uitvoeren van bestrijdingen mogen de bestrijdingsmiddelen niet on
beheerd langs de openbare weg of op niet afgesloten percelen worden achtergela
ten. De werkvoorraad mag uitsluitend in behoorlijk afgesloten kasten of voertuigen
worden bewaard.
- Lege dozen, bussen en flessen moeten, indien mogelijk, aan de leverancier worden
teruggezonden. Wanneer dit niet mogelijk is, moeten zij worden verbrand of na gron
dige reiniging worden meegegeven aan de reinigingsdienst. In geen geval mag men
ze in gebouwen, op het erf of op het land laten slingeren of in sloten, vaarten e.d.
werpen.
- Zolang een hoeveelheid van een bestrijdingsmiddel op het bedrijf aanwezig is, moet
dit middel in de originele verpakking bewaard blijven. Deze verpakking moet voor
zien blijven van het oorspronkelijke etiket of opschrift dat duidelijk aangeeft welke
stof de verpakking bevat.

VOORKOMEN VAN VERGIFTIGINGEN
Handschoenen.Omdat de handen veel in kontakt komen met de bestrijdingsmiddelen,
tanks, emmers, deksels enz., moeten rubber- of kuntstofhandschoenen worden gedra
gen. Met het oog op het transpireren van de handen voldoen gevoerde handschoenen
beter dan ongevoerde. Gebruik bij ongevoerde handschoenen wat talkpoeder.
De handschoenen dienen tenminste eenmaal per week, bij voorkeur vaker te worden
gereinigd. De meeste handschoenen zijn niet geheel ondoorlatend; mits ze goed onder
houden worden, houden ze de bestrijdingsmiddelen echter in belangrijke mate tegen.
Rubberlaarzen. In het algemeen dient men de broek over de laarzen te dragen, ten
einde te voorkomen dat spuitvloeistof in de laarzen terechtkomt.
Bril of gelaatscherm. Om spatten in de ogen te voorkomen, moet men de ogen be
schermen met een bril, of beter nog het gehele gezicht met een gelaatscherm. Hiervoor
kieze men onbreekbaar materiaal dat goed doorzichtig is. Ook deze beschuttingen moe
ten geregeld worden gereinigd.
Masker. Voorkomen van inademing. Ter plaatse waar men werkt, kan de lucht tengevol
ge van de bespuiting schadelijke bestanddelen: nevel, damp of stof bevatten. Hierbij
moet vooral worden gelet op middelen die vluchtig zijn. Voor de gevallen waarbij adem
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halingsbescherming nodig is raadplege men het etiket. Zorg voor een goed passend en
deugdelijk masker of voor een doelmatige verseluchtkap van goede kwaliteit. Zie er op
toe, dat deze beschermingen ook werkelijk worden gebruikt, wanneer ze voorgeschre
ven zijn!
Reinig het masker regelmatig en bewaar het op een koele plaats. Vervang tijdig het filter
en het zich hiervoor bevindende stoffilter.
Er zijn twee filters in de handel:
B 105 st - blauwzuur, formaline, en stof (grijs van kleur)
A st
- alle spuitmiddelen (bruin van kleur)
Het zgn. 'snuitje' is in feite alleen een filter die de grootste stofdeeltjes tegen houdt.
Personen beneden 16 jaar mogen in het geheel geen bestrijdingsmiddelen toepassen.
Doodshoofdmiddelen mogen niet wordem vervoerd door personen beneden 16 jaar.
Personen beneden 18 jaar mogen niet werken met die giftige middelen, welke gemerkt
zijn met een doodshoofd of andreaskruis.

ALGEMENE AANWIJZINGEN BIJ VERGIFTIGINGEN
1.

Roep onmiddellijk de dokter en geef de werkzame stof van het middel op.

Uitsluitend de behandelde arts kan zich bij vergiftiging wenden tot het Vergiftigings
centrum, Rijksinstituut voor de Volksgezondheid, Sterrenbos 1 te Utrecht, Telefoon
030-742200 of 742875.
Verschaf zo spoedig mogelijk aan de behandelende geneesheer een etiket van het mid
del dat oorzaak is van vergiftiging. Snelle en een zo uitgebreid mogelijke informatie ten
aanzien van het merk en de op het etiket vermelde giftige bestanddelen kan mensen
levens redden.
2.

Neem in afwachting van de komst van de arts de volgende maatregelen:

a. Als de patiënt bewusteloos is:
Leg hem dan op een zijde (stabiele zijligging) met het hoofd opzij en achterovergebo
gen; de mond naar beneden.
Kunstgebit verwijderen en knellende kledingstukken (riem, boord) losmaken.
Reinig zonodig ogen en huid en verwijder kleding met gif.
Géén braken opwekken en geen drinken geven.
Ademt de patiënt onvoldoende, dan zonodig direkt beademen.
Heeft de patiënt gas, stof of nevel ingeademd, breng hem dan in een omgeving met zui
vere lucht. Denk aan eigen veiligheid.
b.

als de patiënt niet bewusteloos is, in geval van:

Vergif op de huid: natte kleren uittrekken en de huid zorgvuldig wassen. Eerst met
koud daarna met warm water en zeep.
Vergif in de ogen: rijkelijk uitspoelen met stromend water; bij sterk bijtende stoffen
(zuren en logen) de behandeling een kwartier lang voortzetten.
Vergif in de maag: twee glazen water (geen melk) laten drinken. De patiënt moet zelf
het glas kunnen vasthouden. Daarna braken opwekken, kittel met schone vinger achter
in de keel. Helpt dit niet, geef dan lauw water of mosterdwater te drinken; daarna 4 à
5 fijngemaakte tabletten of een eetlepel Norit in een glas water te drinken geven. Zo snel
mogelijk handelen. Bij sterk bijtende stoffen, zuren en logen, na een half uur geen bra
ken meer opwekken, wel Norit geven.
Vergif ingeademd: breng de betrokkene in een omgeving met zuivere lucht.

Uitsluitend voor artsen, dierenartsen en apothekers!
BIJ VERGIFTIGING bel: 030 - 742200 of 742875
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GLASREINIGING EN REINIGING VAN OPSTANDEN
BINNENZIJDE
Het glas wordt meestal vervuild door algen die groene aanslag geven. Om het glas te
reinigen komen twee typen middelen in aanmerking:
a.

4 I Aseptol per 100 I water (alleen in lege kas toepassen).

Dit middel heeft een snel dodende werking. Eén of twee dagen na toepassing moet het
worden afgespoten. De damp is schadelijk voor planten, daarom dient er een wachttijd
van minstens één week aangehouden te worden.
b.

quarternaire ammonium verbindingen volgens gebruiksaanwijzing.

Deze middelen doden de algen langzaam, maar hebben een lange nawerking. Deze
middelen hebben geen dampwerking. Afspuiten is voor het middel niet nodig, maar wel
om het vuil van het glas af te krijgen. Na het afspuiten is er geen nawerking te
verwachten.
Een goede oplossing kan zijn eerst een middel uit groep a. en na het afspuiten op het
schone glas een middel uit groep b. spuiten voor de nawerking.
Opstanden van lege kassen ontsmetten door deze af te spuiten met:
5 I handelsformaline per 100 I water
Om een goede werking te krijgen tegen schadelijke organismen (o.a. virus) de opstand
na 1 uur met water afspuiten. De algendoding is dan meestal niet voldoende. Over het
algemeen is een wachttijd van 4 dagen meestal wel voldoende. In verband met roestvorming de opstanden afspuiten met water.
BUITENZIJDE (schermmateriaal, stof, roest)
Deze vervuiling kan met één van de volgende middelen worden verwijderd:
3 kg oxaalzuur per 100 I water
Soclean volgens gebruiksaanwijzing
Citroenzuur volgens gebruiksaanwijzing
Deze middelen weken het vuil los. Het moet enige tijd inwerken. Gedurende deze tijd
mag het niet regenen. De dampen van deze middelen zijn niet schadelijk voor planten
en het glas wordt niet aangetast.
Middelen op fluorbasis, volgens gebruiksaanwijzing
De reinigende werking van deze middelen berust op het oplossen van een laagje glas.
Ze dienen daarom binnen 10 minuten te worden afgespoeld. Merkmiddelen waar op de
verpakking staat aangegeven, dat zij binnen één kwartier moeten worden afgespoten,
bevatten vrijwel altijd fluor. Het glasoppervlak wordt ruw, zodat het glas weer sneller vuil
wordt. De damp van deze middelen is schadelijk voor mens, plant en dier. Van de plan
ten zijn vooral freesia, tulp, gladiool en lelie zeer gevoelig. Schade is mogelijk tot een
afstand van 500 m. Deze fluormiddelen alleen in uiterste noodzaak gebruiken, maar
nooit binnen gebruiken.
N.B. Ter voorkoming van verontreiniging van het gietwater bij glasreiniging zorgen
dat de middelen niet in het gietwaterbassin of in het oppervlaktewater terecht
komen.
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BEDRIJFSHYGIËNE
Een goede bedrijfshygiërie is een noodzaak voor een gezonde teelt. Voorkomen is beter
dan genezen. Naast zaken als glasreiniging, grondontsmetting en een goede onkruidbestrijding is het daarom raadzaam de volgende maatregelen te treffen:
- Gebruik gezond plantmateriaal, neem stek van gezonde planten.
- Accepteer geen aangetast materiaal.
- Bij aankoop van bloembollen is het gebruikelijk dat de koop schriftelijk wordt afgeslo
ten. Laat op het koopbriefje de garanties van de verkoper vastleggen. Ook uw eisen
die u aan het materiaal stelt, kunt u op het koopbriefje laten vastleggen. Reklameer
bij niet verborgen gebreken, na ontvangst van de partij binnen 8 dagen bij de verko
per. Doe dit schriftelijk per aangetekend schrijven. Bij verborgen gebreken heeft u
ook bepaalde rechten. Probeer geschillen met de leveranciers onderling op te los
sen. Geschillen kunnen aanhangig gemaakt bij het scheidsgerecht van de Koninklij
ke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur, Postbus 5, Hillegom. Lidmaat
schap is hiervoor vereist.
- Waarnemingen naar ziekten en plagen zijn bijzonder belangrijk. Bij het begin van
een aantasting is een veel betere bestrijding mogelijk dan bij sterke aantasting.
- In kassen een te hoge luchtvochtigheid vermijden door stoken en/of luchten (o.a. ter
voorkoming van Botrytis).
- Bij voorkeur onderdoor water geven, zorgen dat het gewas bovengronds droog blijft
(ter voorkoming van roest en Botrytis).
- Gebruik zuiver gietwater (vrij van schimmelsporen) van een goede kwaliteit.
- Onkruiden kunnen waardplanten zijn van vele ziekten en plagen. Zorg voor een goede
onkruidbestrijding.
- Houdt de omgeving van de kas ook netjes. Een goed onderhouden slootkant geeft
bijv. minder problemen met woelratten, muizen en slakken.
- Houdt ook tussen 2 teelten het land onkruidvrij, o.a. ter voorkoming van aardrupsen,
emelten en slakken.
- In verband met verspreiding van schimmelsporen aan het schoeisel, is het raadzaam
een ontsmettingsbak bij de ingang van de kas te plaatsen.
- Zieke planten rooien en uit de kas afvoeren. Bij voorkeur deze zieke planten ter plaat
se in een plastic zak stoppen en direct dichtbinden.
- Bestrijdt de ziekten en plagen tot aan het eind van de teelt toe.
- Bepaalde ziekten en plagen kunnen zich via de buitenlucht van het ene bedrijf naar
het andere bedrijf verspreiden (o.a. Japanse roest, witte vlieg en mineervlieg). Zorg
in ieder geval dat u vlak voor het opruimen van het oude gewas de vliegende stadia
van insekten bestrijdt.
- Gewas versnipperen is uit oogpunt van ziektebestrijding nooit ideaal. Zorg in ieder
geval dat de zieke planten zijn opgeruimd voor het versnipperen.
- Na afloop van de teelt de kassen reinigen, evenals de hulpmiddelen (schermmateri
aal etc.).
- Laat loonwerkers voor en na de werkzaamheden hun machines reinigen (stoomcleaner).
- Gaat u op excursie naar collega's, wast u eerst en trek schone kleding aan. Blijf zo
veel mogelijk op het pad en raak zo weinig mogelijk de gewassen aan.
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RUIMTEBEHANDELINGEN
Aanwijzingen bij ruimtebehandeling door roken, verdampen, of gebruik van straalmotor
spuit (gasnevelapparatuur) of spuitbussen:
- Behandeling uitvoeren bij windstil weer.
- Alleen toepassen in een droog gewas; het gewas moet ook na behandeling, zolang
er nog nevel in de kas is, droog blijven.
- Behandeling bij een hoge luchtvochtigheid of bij optreden van condens, kan tot
ernstige schade leiden.
- Na de behandeling moet de temperatuur enige uren gelijk blijven.
- Bestrijdingsmiddelen en draagstoffen mogen niet in de aanzuiglucht van de ver
warmingsapparatuur terecht komen.
- De C02-apparatuur moet tijdens de behandeling buiten werking worden gesteld.
- Bij een ernstige aantasting verdient spuiten de voorkeur.
- Alleen bovenzijde bladeren wordt bedekt. De doordringing in een dicht gewas is ge
ring.
- Minimaal 4 uur na gebruik van een insekticide de kas luchten. Na toepassing van
een fungicide na minimaal 6 uur luchten.
- Bij gebruik van straalmotorspuit (Dynafog, Pulsfog, Swingfog) eventueel gebruik
maken van draagvloeistof, zie etiket.
- Naast gewoon geformuleerde middelen zijn ook aparte straalmotorspuit-formuleringen
in de handel.
- Draag bij toepassing van straalmotorspuitapparatuur altijd goede gehoorbeschermers
ter voorkoming van blijvende gehoorbeschadiging.

RUIMTEBEHANDELING MET BLAUWZUURGAS
Voor het toepassen van de cyanide-verbindingen is een wettelijk bewijs van deskundig
heid nodig. Dit bewijs kan worden verkregen na het afleggen van een examen dat wordt
georganiseerd door de Arbeidsinspektie.
Voor de aankoop wordt legitimatie vereist. Dit legitimatiebewijs moet worden aange
vraagd bij de Directeur-Generaal van de Arbeid, Balen van Andelplein 2 te Voorburg.
Blauwzuurgas is een zéér giftig gas, dat bij inademing de afgifte van zuurstof aan het
bloed blokkeert. Het ontstaat door ontleding van calciumcyanide of natriumcyanide on
der invloed van de in de lucht aanwezige waterdamp.
Blauwzuurgas wordt in de bloemisterij onder glas gebruikt voor de bestrijding van witte
vlieg en bladluizen als andere middelen falen. Door het gas worden niet alleen de vol
wassen dieren en de beweeglijke larvestadia van de witte vlieg, maar ook een gedeelte
van de onbeweeglijke larvestadia, van de poppen en zelfs van de eieren gedood.
Gebruiksaanwijzing:
Voor een goed en veilig resultaat moet de gebruiksaanwijzing nauwkeurig worden ge
volgd:
- de middelen moeten tegen de avond, als de zon niet meer zal doorkomen (en/of de
temperatuur niet meer stijgt) op de grond gelijkmatig worden uitgestrooid. Niet in
plassen strooien.
- de temperatuur in de kas moet tussen de 13 en 18 °C zijn.
- de relatieve luchtvochtigheid moet tussen de 60 en 75% zijn.
8
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- het gewas moet droog zijn en tijdens de begassing droog blijven. Een nat gewas
wordt altijd beschadigd.
- tijdens het strooien moet een volgelaatsmasker met speciaal tegen blauwzuurgas
werkend filter worden gedragen. Dit is een grijs gekleurd, van een letter B voorzien
filter.
- de middelen mogen niet met blote handen worden aangeraakt (rubber
handschoenen).
- er moet zodanig worden gestrooid dat bij de uitgang wordt geëindigd.
- na het uitstrooien moet de ruimte worden afgesloten.
- er moeten maatregelen worden genomen, dat onbevoegden de ruimte niet kunnen
betreden. Het opschrift: 'Gifgas'. Betreden van deze ruimte is levensgevaarlijk', moet
op alle toegangen zijn aangebracht.
- de ruimte moet 3 tot 6 uur na het uitstrooien, in ieder geval vóór zonsopgang, worden
gelucht.
- tijdens en vlak na het luchten moet een masker worden gedragen, waarop bovenge
noemd filter.
- behandeling uitvoeren bij windstil weer.
- in moderne kassen (weinig ventilatie) én zeker als de behandeling wordt uitgevoerd
bij gesloten energiescherm, zal men een lage dosering moeten gebruiken om scha
de te voorkomen.
N.B. De te gebruiken hoeveelheden moeten buiten, eventueel onder een afdak om nat
worden te voorkomen, worden afgewogen. Daarbij moeten ook handschoenen en
een masker worden gedragen.
Dosering:
- Per 100 m3 kasinhoud:
30-40 g Bri-cyde 42%, Comacyde 42%, Liro-cyanogas 42% of
Liro-cyanogas-G 42%
15-20 g Calcid 80%
Gewassen:
In de bloementeelt heeft men de meeste ervaring met Bouvardia en Gerbera.
N.B. Bij ongevallen: onmiddellijk een arts waarschuwen, met de boodschap 'Blauwzuurgasvergiftiging'.
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GRONDONTSMETTING
Grondontsmetting is mogelijk door toepassing van chemische middelen of door stomen:

STOMEN
Met stomen zijn in principe alle bodemproblemen te bestrijden. Dat dit niet altijd lukt,
komt omdat niet overal de vereiste bodemtemperatuur (1 uur 70 °C) wordt gehaald.
Wortelknobbelaaltjes worden b.v. veelal onvoldoende bestreden. Dit is met name het
geval bij zeilstomen.
Maatregelen vóór het stomen:
- Grond moet zo droog mogelijk zijn.
- Grond grof en diep spitten.
- Tijdens het stomen niet luchten (energie-verlies).
Maatregelen na het stomen:
- Grond beluchten.
Methoden van stomen:
1. Zeilstomen
Op deze manier wordt slechts een beperkte grondlaag ( + 25 cm) ontsmet.
2. Stomen met onderdruk
Dit is een veel belovende methode van stomen. Tot 45 à 55 cm diepte voldoende
verhitting.
3. Drainstomen
Tot aan de draindiepte voldoende verhitting.
4. Stoominjector
De stoom gaat zo diep als er gespit wordt en de methode is te gebruiken in breedkappers en tralie liggerwarenhuizen. Het resultaat is sterk afhankelijk van de vakbe
kwaamheid van de uitvoerder.

CHEMISCHE GRONDONTSMETTING
Maatregelen vóór een chemische grondontsmetting:
-

Nooit het gewas versnipperen, maar uitruimen en zoveel mogelijk wortels meenemen.
De wortels moeten verrot zijn alvorens te ontsmetten.
Een grondbewerking toepassen, zodat grote kluiten worden gebroken.
Ontsmetting uitvoeren op een plantvochtige grond.
Bodemtemperatuur tijdens en na de toepassing moet minimaal 12 °C zijn.

De wachttijd is langer naarmate:
-

De dosering hoger is.
De bodemtemperatuur lager is.
Het vochtgehalte van de grond hoger is.
Het organisch stofgehalte van de bodem hoger is.

MIDDELEN
methylbromide
- dosering: 20 g per m2.
- werking tegen: aaltjes, bodemschimmels, onkruiden, bodeminsekten.
10
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- wachttijd bij gunstige omstandigheden: 3-4 weken.
- opmerkingen: voor gebruik is een verklaring van geen bezwaar nodig. Neem tijdig
kontakt op met de loonontsmetter.
metam-natrium geconcentreerd
-

dosering: 7,5-10 I per 100 m2.
werking tegen: aaltjes, bodemschimmels, onkruiden.
wachttijd bij gunstige omstandigheden: 3-6 weken.
opmerkingen:
• voorkeur voor toepassing in zomer en vroege herfst.
• niet van 1 november tot 1 april i.v.m. te lange wachttijd en mindere werking o.a.
tegen wortelknobbelaaltjes.
• de damp van dit middel kan schade aan gewassen in belendende kassen veroor
zaken.
• inspitten heeft duidelijk de voorkeur boven injecteren.
• na toepassing van het middel grond afdekken met plastic folie.
• vijf dagen na ontsmetten plastic folie verwijderen.
• eventueel na 10 dagen terugspitten.
• door middel van de "tuinkers-proef" vaststellen of het middel uit de grond ver
dwenen is.
• pas dan, als het gas uit de grond verdwenen is én alleen als het nodig is voor ver
laging van het zoutgehalte in de grond, beginnen met doorspoelen.

dichloorpropeen/methylisothiocyanaat (Oi-Trapex)
-

dosering: 7,5 I per 100 m2 (tegen Fusarium 12,5 I per 100 m2).
werking is vergelijkbaar met metam-natrium geconcentreerd.
wachttijd kan soms oplopen tot meer dan 3 maanden.
opmerking: door de soms onvoorspelbare lange wachttijden bestaat voorkeur voor
metam-natrium boven Di-Trapex. Voor overige opmerkingen: zie metam-natrium ge
concentreerd.

dichloorpropeen
-

dosering: 4 I per 100 m2.
wachttijd bij gunstige omstandigheden: 3-6 weken.
werking tegen: aaltjes, wortelonkruiden.
opmerkingen: zie metam-natrium geconcentreerd.

MIDDELEN TER BESTRIJDING VAN AALTJES
aldicarb (Temik 10 G)
-

dosering: 600-900 g per 100 m2.
wachttijd: geen.
werking tegen: aaltjes.
opmerkingen: strooien tijdens de groei. Niet in de buurt van watergangen.

oxamyl (Vydate 10 G en Vydate L)
-

dosering en tijdstip toepassing: zie gebruiksaanwijzing.
wachttijd: geen.
werking tegen: aaltjes.
opmerkingen: Vydate 10 G kan toegepast worden voor de teelt, tijdens de teelt is
alleen Vydate L toegelaten.
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ONKRUIDBESTRIJDING
Algemene aanwijzingen:
* Doseringen in g (grammen) of ml (milliliter) in 10 I water per are = 100 m2.
* Onkruidbestrijdingsmiddelen die over de grond gespoten moeten worden, altijd spui
ten op een gesloten en goed vochtige grond; zonodig eerst beregenen.
* Bij de middelen die op de bodem toegepast moeten worden, gelden de laagste dose
ringen voor humusarme gronden. De hoogste doseringen gelden voor zware en/of
humusrijke gronden.
* Plaats onkruidbestrijdingsmiddelen in de bewaarruimte niet bij andere bestrij
dingsmiddelen, maar op een aparte plaats. Bij voorkeur onder in de bewaarruimte.
* Wanneer chloorprofam en propachloor worden toegepast onder plastic folie het eti
ket raadplegen voor de juiste dosering.

VOLLEGROND
Het middel simazin 50% is toegelaten voor toepassing in bloementeelt/vaste planten
zowel na het uitplanten, als in zaaigewassen na opkomst, wanneer het uitplantstadium
is bereikt. In het tweede groeiseizoen kan de behandeling worden herhaald.
Dosering: 5-20 g
N.B. 1. Op humusarme gronden is nog weinig ervaring opgedaan.
N.B. 2. Een deel van het sortiment verdraagt het middel, een ander deel niet.
N.B. 3. Percelen, die binnen een half jaar met een ander gewas worden beteeld, niet
behandelen, wegens kans op schade aan het volggewas.
N.B. 4. Niet bij alle cultivars is uitgebreid ervaring opgedaan.
Tijdens het onderzoek werd simazin 50% verdragen door:
Aconitum, Alstroemeria, Agapanthus, Alyssum saxatile, Aquilegia, Armeria, Asclepias,
Aster, Astilbe, Bergenia, Buphthalmum, Centaurea dealbata, Convallaria, Coreopsis,
Delphinium, Dianthus, Dictamnus, Digitalis, Eremurus, Erigeron, Euphorbia, Eryngium,
Festuca, Fragaria, Galliarda, Gypsophila, Helenium, Helianthemum, Helianthus, Heliop
sis, Helleborus, Heracleum, Hemerocallis, Hosta, Heuchera, Hypericum calycinum, Iberis, Iris germanica, Kniphofia, Lamium, Lavendula, Limonium, Lupinus, Lychnis, Lysimachia, Monarda, Nepeta, Oenothera, Paeonia, Papaver, Platycodon, Phlox subulata,
Physalis, Polygonum, Potentilla nepalensis, Primula veris, Prunella, Rudbeckia, Santolina, Scabiosa, Sedum, Sidalcea, Solidago, Stachys, Teucrium, Tradescantia, Trollius,
Vinca, Viola cornuta Waldsteinia, Yucca.
De volgende gewassen bleken gevoelig voor simazin 50% te zijn:
Acaena, Achillea, Alchemilla mollis, Alyssum montanum, Anchusa, Anemone, Antennaria rosea, Anthémis tinctoria, Asperula odorata, Avena Candida, Campanula, Cerastium
columnea, Cotula squalida, Dicentra, Doronicum, Draba, Geranium, Hieracium, Liatris,
Leontopodium, Myosotis, Phlox paniculata, Physostegia, Pulmonaria, Pulsatilla, Sagina
subulata, Saponaria ocymoides, Saxifraga, Thymus, Verbascum, Veronica.
Met de niet genoemde gewassen zijn nog geen ervaringen opgedaan.
ALGEMEEN
- Na het afsterven tot voor de opkomst, tussen de rijen of vóór het planten spuiten met
één van de volgende middelen:
30 ml paraquat als ook grassen aanwezig zijn
30 ml Reglone of Agrichem Diquat
N.B. Deze contactmiddelen kunnen worden toegevoegd aan de voor de betreffende
teelt genoemde bodemherbiciden, wanneer reeds onkruid aanwezig is.
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ALLIUM
- Rond de opkomst of op afgehard gewas vroeg in voorjaar spuiten met:
40 ml chloorprofam 40%
ANEMOON
- Voor de opkomst spuiten met:
10-15 g linuron 50%
CHRYSANT
- Twee weken na het planten tegen de avond spuiten met:
50 g Tenoran
De volgende morgen afbroezen.
DAHLIA
- Kort na het zaaien spuiten met:
70 ml Legurame vloeibaar + 15 ml chloorprofam 40%
- Na opkomst bij minimaal 4 blaadjes spuiten met:
70 g propachloor 65%
DUIZENDSCHOON
- Kort na zaaien of na het uitplanten bij 4-6 echte blaadjes tegen de avond spuiten met:
50 g Tenoran
De volgende morgen afbroezen.
EREMURUS
- Vóór de opkomst of op afgehard gewas vroeg in voorjaar spuiten met:
40 ml chloorprofam 40%
FORSYTHIA
- Na het afsnoeien van de bloemtakken en vóór het uitlopen van de knoppen op onkruidvrije grond spuiten met één van de volgende middelen:
15-30 g simazin 50%
10-20 g diuron 80%
- Zijn er onkruiden aanwezig dan kan een contactmiddel worden toegevoegd, zie bij
algemeen.
- Na het uitlopen van de knoppen strooien met:
375-750 g simazin granulaat 2%
FREESIA
- Ruim vóór de opkomst zie onder algemeen. De knollen of het zaad moeten door vol
doende grond of turfmolm zijn bedekt.
- Na de opkomst op onkruidvrije grond spuiten met:
40-60 ml chloorprofam 40%
Zonodig na 4-6 weken herhalen. Niet spuiten van mei tot september.
- Na de opkomst tegen de avond op klein onkruid spuiten met:
70 g Tenoran
De volgende morgen afbroezen.
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GLADIOOL
In het algemeen verdient onkruidbestrijding vóór opkomst de voorkeur.
1. Zandgrond met minder dan 11/2% organische stof (spuittuin)
- voor opkomst spuiten met 40 ml chloorprofam 40%
2. Zandgrond met 1Vz% of meer organische stof
- voor opkomst spuiten met 10-15 g linuron 50% of 30 g Ivorin super
Als het onkruid nog niet boven de grond is, verdient linuron 50% de voorkeur.
- na opkomst spuiten met ca. 20 g Dosanex (niet boven 20 °C toepassen)
3. Zavel- en kleigronden (zavelgrond met meer dan 20% organische stof)
- vóór opkomst spuiten met één van de volgende middelen:
20 g linuron 50%
30 g Dosanex (niet boven 20 °C toepassen)
- na opkomst spuiten met 20-30 g Dosanex (niet boven 20 °C toepassen)
N.B. Geen Dosanex gebruiken bij Gladiool nanus en colvillii.
IRIS
1. Op zandgronden in het voorjaar op onkruidvrije grond spuiten met:
40 ml chloorprofam 40%
2. Op kleigrond in het voorjaar op onkruidvrije grond spuiten met:
30 g Pyramin
3. Tegen aanwezige onkruiden op alle gronden spuiten met:
60 ml Agrichem Fenmedifam of Betanal
IXIA
- Rond de opkomst of op afgehard gewas vroeg in voorjaar spuiten met:
40 ml chloorprofam 40%
LIATRIS
- Kort na het zaaien spuiten met:
70 ml Legurame vloeibaar + 15 ml chloorprofam 40%
- Tussen planten en opkomst bij een knolmaat vanaf 5/6 spuiten met:
70 g propachloor 65% + 50 ml chloorprofam 40%
MONTBRETIA
- Kort voor opkomst spuiten met:
40 ml chloorprofam 40%
NARCIS
1. Op zandgronden in het voorjaar op onkruidvrije grond spuiten met:
50 g Alicep
2. Op veengronden in het voorjaar op onkruidvrije grond spuiten met:
20 g simazin 50%
3. Tegen aanwezige onkruiden op alle gronden na de bloei spuiten met:
30 ml Basagran of Agrichem Bentazon Vloeibaar
14
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NERINE
- Kort na het planten op onkruidvrije grond spuiten met:
10 g simazin 50%
- Bij aanwezigheid van jonge onkruiden over het gewas spuiten met:
50 g Tenoran
Tenoran tegen de avond spuiten en de volgende morgen afbroezen.
ORNITHOGALUM
- Kort voor opkomst spuiten met:
40 ml chloorprofam 40%
PIOEN
- Kort na het planten op onkruidvrije grond spuiten met:
40 ml chloorprofam 40%
- In het voorjaar ruim vóór de opkomst spuiten op onkruidvrije grond met één van de
volgende middelen:
10-20 g simazin 50%
75 g profam 50%
40 ml chloorprofam 40%
PRUNUS
- Vóór het uitlopen van de knoppen zie onder algemeen.
- Twee à drie weken na het planten op onkruidvrije grond spuiten met:
15-30 g simazin 50%
- Na het uitlopen op onkruidvrije grond strooien met:
375-750 g simazin granulaat 2%
PYRETHRUM
- Na het uitplanten of na opkomst bij 4-6 echte blaadjes tegen de avond spuiten met:
50-70 g Tenoran
De volgende morgen afbroezen.
SERING
- Twee à drie weken na het uitplanten op onkruidvrije grond spuiten met één van de
volgende middelen:
15-30 g simazin 50%
10-20 g diuron 80%
- Na het uitlopen van de knoppen op onkruidvrije grond strooien met:
375-750 simazin granulaat 2%
TULP
1. Op zandgronden rond de opkomst spuiten met:
40-50 ml chloorprofam 40%
2. Op kleigronden rond de opkomst spuiten met:
35 g Goltix
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ONDER GLAS
De adviezen gelden alleen voor teelten in de grond.
ANJER
- Twee weken na het planten bij planten met een goede waslaag tegen de avond spui
ten met:
50 g Tenoran
De volgende morgen afbroezen.
N.B.: Tegen mossen op de grond onder het gewas doorspuiten.
CHRYSANT
- Twee weken na het planten tegen de avond spuiten met:
50 g Tenoran
De volgende morgen afbroezen.
FREESIA (alleen knolfreesia)
- Na opkomst op onkruidvrije grond spuiten met:
40 ml chloorprofam 40% (bij hoge temperatuur valt effect tegen)
- Op klein onkruid tegen de avond spuiten met:
50 g Tenoran
Bij beide middelen is de volgende morgen nabroezen gewenst.
GLADIOOL
In het algemeen verdient onkruidbestrijding vóór opkomst de voorkeur.
- Voor opkomst als de knollen niet boven op de grond geplant zijn, spuiten met:
40-60 ml chloorprofam 40%
- Twee weken na het planten tegen de avond spuiten met:
50 g Tenoran
Tenoran de volgende morgen afbroezen.
HIPPEASTRUM
- Voor het planten spuiten met:
20 ml chloorprofam 40%
IRIS
- Voor opkomst spuiten met:
20 ml chloorprofam 40%
LELIE (bol)
- Wanneer klein onkruid aanwezig is, tegen de avond spuiten met:
50 g Tenoran
De volgende morgen afbroezen met schoon water. Kans op contactschade niet uit
gesloten.
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NERINE
- Ongeveer twee weken na het planten tegen de avond spuiten met:
50 g Tenoran (de volgende morgen af broezen)
ROOS
- Éénmaal per jaar, op onkruidvrije grond, spuiten met:
10-15 g simazin 50%
Niet herhalen en niet uitvoeren in het laatste half jaar voor rooien.
- Op klein onkruid, mossen en algen onder het gewas tegen de avond spuiten met:
50-70 g Tenoran (de volgende morgen afbroezen)
N.B. Tenoran wordt opgenomen door niet verhouten grond- en broekscheuten. In de
groeifase waarin deze zich ontwikkelen niet met Tenoran spuiten, omdat dan
schade veroorzaakt kan worden.
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VOGELAFWEER
De schade die door vogels wordt veroorzaakt komt meestal door baldadigheid van mus
sen, zoals het uitpikken van anjerbloemen.
Voor de afweer zijn een paar mogelijkheden, die zo moeten worden aangewend, dat de
vogels er niet aan wennen. Men dient met de afweer te beginnen op het moment dat
de eerste schade wordt waargenomen en niet eerder, omdat dan gewenning optreedt.
Ook de plaats dient men te wisselen om steeds het verrassingselement te blijven
handhaven.
Dode vogels
Dode vogels nemen van dezelfde soort als die de schade doen. Vooraf in een oplossing
van 5% formaline dompelen. Daarna goed zichtbaar ophangen.
Een kat
De afschrikwerking van een kat kan voor geruime tijd afdoende zijn.
Knalapparaten
Het is gewenst om de interval tussen twee knallen in het begin zo groot mogelijk te ma
ken. Tevens moeten de knallen op onregelmatige tijden worden voortgebracht.
Gaas en netten
Het afsluiten van luchtramen moet zeer nauwkeurig gebeuren en valt veelal tegen om
dat de mussen, ieder gaatje kunnen vinden.
Bespuiting
Spuiten met 100 g Mesurol-spuitpoeder ter voorkoming van knoppen- en bessenvreterij.
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BESTRIJDING VAN DIEREN IN OF OP DE GROND
De vermelde hoeveelheden van een spuitmiddel zijn aangegeven voor 1001 water, tenzij
anders is vermeld.
Stuif- en strooimiddelen zijn aangegeven in grammen per are = 100 m2, tenzij anders
is vermeld.
AARDRUPSEN
Grauwe rupsen van uilvlinders vreten aan plantedelen, zowel ondergronds als vlak bo
ven de grond. Overdag bevinden zij zich in opgerolde toestand in de grond.
Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
- Ter voorkoming het land onkruidvrij houden, vooral ook wanneer de teelt afgelopen is.
- Vóór het zaaien of planten strooien met één van de volgende middelen op een onkruidvrije, vochtige grond en inharken of inwerken:
250 g
400-800 g
500 g
400-800 g

Abate per 100 m2
Dursban korrels per 100 m2
Volaton Lokaas per 100 m2 (alleen onder glas)
Jeboterra-korrels per 100 m2 (alleen onder glas)

EMELTEN
Grauwe, taaie, pootloze larven van langpootmuggen vreten vooral in het voorjaar en in
de zomer aan de wortels en onderste bladeren. Vooral op gescheurd grasland.
- Onder glas ter bestrijding één van de volgende middelen strooien:
400-800 g Jeboterra-korrels per 100 m2
250 g Abate per 100 m2
400-800 g Dursban-korrels per 100 m2
Maatregelen ter bestrijding in de buitenteelten:
- Ter voorkoming het land onkruidvrij houden, vooral ook wanneer de teelt afgelopen is.
- Vóór het zaaien of planten een grondbehandeling over de plantklare grond uitvoeren
met één van de volgende middelen en inwerken:
60 g
150 g
400-800 g
2000 g

lindaan 21% in 10 I water per 100 m2 spuiten
Abate per 100 m2 strooien
Dursban-korrels per 100 m2 strooien
lindaan-stuif per 100 m2 stuiven

- Tussen de planten strooien met één van de volgende middelen:
250 g Abate per 100 m2
400-800 g Dursban-korrels per 100 m2
ENGERLINGEN
Ivoorkleurige, sterk gekromde larven met een dik, zakvormig achterlijk (vaak grauw),
een bruine kop en drie paar bruine borstpoten. De ontwikkeling duurt 3-4 jaar. Onder
grondse delen van planten worden aangevreten. Alleen jonge larven kunnen worden
bestreden.
Maatregelen ter bestrijding:
- Voor het zaaien of planten over de zaai- of plantklaar gemaakte grond een grondbe
handeling uitvoeren met één van de volgende middelen en inwerken:
60 g lindaan 21% in 10 I water per 100 m2
2000 g lindaan-stuif per 100 m2
- Tussen de planten gieten met:
50 g of ml parathion in veel water per 100 m2
19

ALGEMENE PLAGEN

LAPSNUITTOR (Taxuskever)
Zwarte, tot bruinzwarte, ± 1 cm lange kevers vreten vanaf de bladrand inhammen in
de bladschijf. De crème-witte, pootloze larven veroorzaken de meeste schade. Ze vreten
aan de bast van de stambasis en aan de hoofdwortels.
Maatregelen ter bestrijding:
- Tegen kevers enige malen grond en gewas bespuiten met één van de volgende mid
delen:
100 g endosulfan 50%
100 g Orthene (niet op chrysant)
100 ml Actellic 50 (niet op gerbera en rozen)
- Indien het gewas het verdraagt, kan tegen larven per 100 m2 gestrooid worden met:
0,5 kg Curater-Granulaat op humusarme zandgronden
1 kg Curater-Granulaat op grond met meer dan 4% organische stof
1,5 kg Curater-Granulaat op veen- en kleigronden met meer dan 20% afslibbare
delen.
MIEREN
- Indien mieren hinderlijk in de kas optreden, over de grond stuiven met:
200 g Undeen-stuif per 100 m2
MILJOENPOTEN
Lanwerpige, ronde dieren met 2 paar poten per segment vreten aan plantedelen.
- Ter bestrijding op de grond spuiten met:
20 g Undeen in 10 I water per 100 m2
- Of over de grond stuiven met één van de volgende middelen:
300 g Undeen-stuif per 100 m2
300 g parathion-stuif per 100 m2
MUIZEN
- Maatregelen ter voorkoming, zie bedrijfshygiëne blz. 7.
- Wanneer nog weinig muizen voorkomen, de muizen bestrijden met:
1. middelen op basis van crimidine (Asepta Crimidine Korrels, Castrix-korrels en
Luxan Muizendood) of met
2. middelen op basis van zinkfosfide (o.a. Asepta Muizenkorrels, Finimouse, Lepit
Gifkorrels)
N.B. Bij gebruik buiten de kas korrels uitsluitend in de muizegaatjes strooien, of afdek
ken zodat de vogels er niet bij kunnen.
PISSEBEDDEN
Ze vreten aan alle zachte plantedelen.
- Ter bestrijding strooien met:
50 g Mesurol-Slakkenkorrels per 100 m2
- Of in de buitenteelt met één van de volgende middelen:
250 g lindaan-stuif per 100 m2
300 g parathion-stuif per 100 m2
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RITNAALDEN (Koperwormen)
Deze larven van kniptorren zijn 2 à 4 cm lang en heldergeel tot geelbruin van kleur. Ze
vreten aan wortels en kunnen in o.a. knollen en bollen boorgangen maken. Ook vreten
zij jonge planten vlak onder de grond af. De ontwikkeling tot volgroeide larve kan 2 tot
4 jaar duren. Volwassen kniptorren vreten ook aan planten, maar dit heeft in de regel
niet veel te betekenen.
Maatregelen ter bestrijding:
- Vóór het planten of zaaien over de zaaiklaar gemaakte grond spuiten met één van
de volgende middelen en inwerken:
30 g of ml lindaan 21% per 100 m2
120 g Dursban spuitpoeder per 100 m2
Of strooien met:
1000 g lindaan-stuif per 100 m2 uitstrooien en inwerken
- Zijn de planten reeds boven de grond dan gieten met één van de volgende middelen:
30 g of ml lindaan 21% per 100 m2
50 g of ml parathion per 100 m2
Middelen met veel water inspoelen.

SLAKKEN
Slakken verraden zich door het aanwezig zijn van slijmsporen.
Maatregelen ter bestrijding:
- Alles wat slakken tot schuilplaats kan dienen en dus gelegenheid biedt tot het leggen
van eieren opruimen, d.w.z. zorgen voor een schone grond.
- Daarnaast een goede onkruidbestrijding uitvoeren.
- Ter bestrijding gedurende een lange periode geregeld strooien met:
50 g Mesurol-Slakkenkorrels per 100 m2

SPRINGSTAARTEN
Springende, witte insekten, die vooral voorkomen op vochtige plaatsen. Ze vreten aan
zachte plantedelen.
Ter bestrijding één van de volgende maatregelen uitvoeren:
- Gieten met:
100 g of ml parathion per 100 m2
- Stuiven met één van de volgende middelen (onder glas):
300 g lindaan-stuif per 100 m2
300 g parathion-stuif per 100 m2

VARENROUWMUG
De larven zijn glasachtig doorschijnend wit van kleur, 2 tot 4 mm lang en hebben een
zwart kopkapsel. Ze tasten vooral zaailingen en stekken aan. De volwassen mugjes zijn
donker van kleur, 3 tot 4 mm lang en houden zich op vochtige plaatsen op. Per jaar kan
een groot aantal generaties tot ontwikkeling komen.
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Maatregelen ter bestrijding:
- Tegen larven overvloedig spuiten met één van de volgende middelen:
20 ml permethrin per 100 m2
50 ml Decis per 100 mz
30 ml parathion per 100 m2
100 g endosulfan per 100 m2
- Tegen volwassen vliegen onder glas regelmatig dichloorvos verdampen of roken met
Thiodan-rooktabletten volgens gebruiksaanwijzing.
VEENMOL
Drie tot vijf cm lange insekten met krachtige, brede graafpoten, hoofdzakelijk voorko
mend op humushoudende gronden. Ze leven in de grond aan het bodemoppervlak, vre
ten aan de wortels en vreten deze vaak geheel af.
Maatregelen ter bestrijding:
- Zowel onder glas als in de buitenteelt strooien met:
50 g Mesurol-Slakkenkorrels per 100 m2
- In de buitenteelt vóór het planten of zaaien spuiten met:
150 g of ml parathion in 10 1 water per 100 m2 en inwerken.
WOELRAT
- Maatregelen ter voorkoming, zie bedrijfshygiëne, blz. 7.
- De woelrat kan in waterrijke gebieden worden bestreden door het wegvangen met
de zogenaamde woelratfuiken, woelratvallen of vangpotten.
WORTELDUIZENDPOOT
Dit dier van ongeveer V2 tot 1 cm lang is wit van kleur, heeft opvallend lange voelsprie
ten en 1 paar poten per segment. Ze zijn lichtschuw, lopen zeer snel en leven van plan
taardig voedsel. Door het afvreten van jonge wortels kan grote schade aangericht wor
den aan jonge planten van bijv. anjer, Anthurium, Bouvardia chrysant.
Maatregelen ter bestrijding:
- Indien mogelijk een grondontsmetting toepassen met methylbromide.
- Vóór het zaaien of poten of tijdens de teelt tegen een aantasting strooien met:
2 kg Curater-Granulaat per 100 m2 en inwerken
WORTELKNOBBELAALTJES
Planten sterk in groei geremd. De wortels vertonen knobbeltjes, waarin de aaltjes zitten.
In een verder stadium gaan de wortels tot rotting over.
Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
- Gezond plantmateriaal gebruiken.
- Grondontsmetting uitvoeren, zie blz. 10.
- Indien een aantasting wordt geconstateerd, strooien met:
900 g Temik 10 G per 100 m2 en inwerken
- Of indien het gewas het verdraagt, aangieten met:
50-100 ml Vydate L per 100 m2
Indien nodig om de 2 weken herhalen.
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BESTRIJDING VAN ZIEKTEN EN PLAGEN PER GEWAS
De vermelde hoeveelheden van een spuitmiddel of aangietmiddel zijn aangegeven voor
100 / water, tenzij anders is vermeld.
Stuif- en strooimiddelen zijn aangegeven in grammen per are = 1002, tenzij anders is
vermeld.
De hoeveelheden van de middelen zijn uitgedrukt in:
g = gram;
kg = kilogram;

ml = milliliter = cc = cm3;
I = liter.

Onder benzimidazoolfungicide wordt verstaan: benomyl (Agrichem Benomyl, Benlate,
Benomyl Imex), carbendazim (Bavistin, Brabant Carbendazim, Delsene, Derosal) of
thiofanaat-methyl (Topsin M). Dosering volgens gebruiksaanwijzing.
Onder synthetisch pyrethroïde wordt verstaan: Cypermethrin (Cymbush vloeibaar,
Cymbush spuitpoeder 25%, Ripcord), deltamethrin (Decis, Decis Flow) of permethrin
(AApermin, Ambush, Duphar Permethrin, Luxan Permethrin, Permasect 25, Talcord)

ACONITUM (Monnikskap)
HOMMELS
Hommels bijten gaten in de sporen van bloemen.
KROONROT
De planten verwelken en vallen om. De stengelvoet is rot. Tussen de wortels geelbruine
sclerotiën.
Maatregelen ter bestrijding:
- De aangetaste planten zorgvuldig verwijderen.
- Indien het gewas het verdraagt op de zieke plekken spuiten met één van de volgende
middelen:
200 g Rovral of Agrichem Iprodion
100 g quintozeen 75% (kans op schade)
Veel spuitvloeistof gebruiken en goed tegen de voet van de planten spuiten.
MEELDAUW
- Ter bestrijding spuiten met één van de volgende middelen:
40 ml Curamil
40 ml Rubigan vloeibaar
RUPSEN
- Ter bestrijding spuiten met één van de volgende middelen
25 g of ml permethrin
50 ml Decis
40 g of 50 ml Cymbush of 25 ml Ripcord
VERWELKINGSZIEKTE (Verticillium)
Verwelking van de gehele plant, vooral tijdens warme dagen.
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Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
- Niet telen na Liatris.
- Aangetaste partijen vernietigen.
- Grond ontsmetten met methylbromide of stomen, zie blz. 10.
VIRUSZIEKTEN
In de bladeren lichtgroene vlekken, brede streep of handvormige verkleuringen in de
lengterichting. Rond deze lichtgroene gedeelten een donkerbruine, smalle rand. Het ge
was wordt hierdoor in groei geremd.
Maatregelen ter voorkoming:
- Zieke planten met knol en adventiefknollen zo vroeg mogelijk verwijderen.
- Voor vermeerdering alleen gezonde moerplanten nemen.

ALSTROEMERIA
Matig gevoelig voor dichloorvos.
BLADLUIZEN
- Ter bestrijding spuiten met één van de volgende middelen:
50 g Pirimor
75 g Undeen
- Of volgens gebruiksaanwijzing een ruimtebehandeling uitvoeren met één van de vol
gende middelen:
1 Pirimor-rookontwikkelaar per 700 m3
Bladafum-rookmiddel
lindaan-rookmiddel
GRAUWE SCHIMMEL (Botrytis)
Op bladeren en bloemen ontstaan bruine vlekjes, die overgaan in rotting waarop later
grijsbruin, stuivend schimmelpluis ontstaat.
Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
- Ter voorkoming een te hoge luchtvochtigheid vermijden door stoken en/of luchten.
- Water geven wanneer het gewas weer snel kan opdrogen.
- Vooral in het najaar het gewas "open" houden door loze en slechte scheuten weg
te trekken.
- Bij een aantasting spuiten met één van de volgende middelen:
100 g of ml carbendazim
200 g Rovral of Agrichem Iprodion
100 g of 140 ml Topsin M
- Of een ruimtebehandeling uitvoeren met:
25 Termil H rooktabletten per 1000 m2
RUPSEN
- Ter bestrijding spuiten met één van de volgende middelen:
25 g of ml permethrin
50 ml Decis
40 g of 50 ml Cymbush of 25 ml Ripcord
100 g Dipterex
100 g Lannate
24

>
ALSTROEMERIA

SLAKKEN, zie blz. 21.
Stengels worden in de grond leeg gevreten.
SPINT
- Ter bestrijding minimaal 2 maal spuiten mèt:
100 g diënochloor + 30 ml Agral LN
TRIPS
Het blad in de scheuttop wordt iets verfrommeld. De bloemen blijven zitten en komen
vaak niet open. Als ze wel open gaan, zijn de bloemblaadjes aan de punten bruin.
- Ter bestrijding spuiten met één van de volgende middelen:
100 g Undeen
25 g of ml permethrin
50 ml Decis
40 g of 50 ml Cymbush of 25 ml Ripcord
- Op een niet bloeiend gewas kan tevens worden gestoven met:
200 g Undeen-stuif
VIRUSZIEKTEN
a. Alstroemeria mozaïekvirus: mozaïek in het blad.
- Ter voorkoming uitgaan van gezond plantmateriaal.
- Zieke planten verwijderen.
b. Tabaksratelvirus: kringvlekken op het blad. Het virus wordt in de grond overge
bracht door vrijlevende wortelaaltjes.
Maatregelen ter bestrijding:
- Uitgaan van gezond plantmateriaal.
- Voor de teelt de grond ontsmetten door stomen of methylbromide.
VOETROT
De stengels rotten net boven de grond weg.
Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
- Bodemtemperatuur tijdig instellen om te grote temperatuurdalingen in de grond te
voorkomen.
- Bij warm weer 's avonds water geven.
- Aangetaste plekken en ruim er omheen, spuiten met één van de volgende middelen:
200 g Rovral of Agrichem Iprodion
100 g quintozeen 75% (kans op groeiremming)
WANTS
- Ter bestrijding spuiten met:
100 g Undeen
WITTE VLIEG
- Ter bestrijding spuiten met één van de volgende middelen:
100 g Undeen
25 g of ml permethrin
50 ml Decis
40 g of 50 ml Cymbush of 25 ml Ripcord
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WORTELROT (Pythium)
De wortels en wortelstok worden glazig en rotten later weg. De centrale cylinder blijft
intakt, terwijl de schors wegrot. De ziekte komt vooral voor bij vermeerdering.
- Ter bestrijding per plant gieten met 0,5 I van een oplossing die per 100 I water één
van de volgende middelen bevat:
100 g Fongarid 25 WP
200 ml Previcur N

ANEMONE
BLADLUIZEN
- Ter bestrijding spuiten met één van de volgende middelen:
50 g Pirimor
60 g of ml parathion
GRAUWE SCHIMMEL (Botrytis)
Vooral de voet van bladeren en stengels worden bruin en rot. Later vormt zich hierop
een grijs-bruin stuivend schimmelpluis. Planten verwelken.
Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
- Onder glas niet te dicht planten en veel luchten.
- Voorbehoedend per 100 m2 spuiten met één van de volgende middelen:
25 g
40 g
5g
20 g
5g

Eupareen M
thiram
Sumisclex
Rovral of Agrichem Iprodion
Ronilan

- Tijdens de oogst roken met één van de volgende middelen:
25 Termil H tabletten per 1000 m2
10 Allisan-Rookgeneratoren per 1000 m2
25 Ronilan rooktabletten per 1000 m2
KNOLROT inclusief ROTTING VAN DE PITTEN
De knollen lopen niet uit en blijken zachtrot te zijn en enigszins zuur te ruiken. De slech
te kieming is een gevolg van bewaar en cultuurfouten.
Maatregelen ter bestrijding:
- De knollen vóór het planten niet langer voorweken dan nodig is om ze op te laten
zwellen. Niet weken bij hogere temperatuur dan 13 °C.
- Kiemkracht (laten) bepalen.
- Bij buiten uitplanten in de herfst grond, die vlug dichtslaat, bedekken (met bijvoor
beeld turfmolm).
KRULBLADZIEKTE (Colletotrichum)
Loofbladeren en bloemen vertonen groeistofachtig beeld: lichter bladkleur, omkrullen
van bladeren en draaien van stengels. Jonge spruiten sterven aan de top af. Later zijn
op de stengels soms bruin-oranje vlekken te zien. Aangetaste planten kunnen geheel
of gedeeltelijk afsterven. Zeer snelle uitbreiding bij regenachtig weer.
Maatregelen ter bestrijding:
- Vlak voor het planten de pitten ontsmetten door deze 2 uur voor te weken in water
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waaraan is toegevoegd: 1% captan of 2% Difolatan gemengd met 0,5% Bavistin,
0,5% Benlate of 0,8% Topsin M.
Vloeistof in beweging houden.
- Direkt na opkomst wekelijks per 100 m2 spuiten met:
25 g captan of 50 ml Difolatan 4F gemengd met:
3 g Bavistin of 3 g Benlate
Na regen een extra bespuiting geven.
RHIZOCTONIA-ZIEKTE
Stagnerende groei en verwelkende blaadjes. In de ondergrondse delen van blad- en
bloemstelen bruine, iets ingezonken plekjes. Soms komen de aangetaste planten niet
op. De knol en de wortels worden niet aangetast. Kenmerkend zijn de grijsbruine schim
meldraden aan ondergrondse plantedelen.
- Ter bestrijding per 100 m2 spuiten met:
200 g Rovral of Agrichem Iprodion
- Vóór het planten een grondbehandeling uitvoeren met één van de volgende midde
len en 1-3 cm inwerken:
300 g quintozeen 20% per 100 m2
50-100 g Rizolex per 100 m2

ANJER
BLADLUIZEN
- Ter bestrijding spuiten met één van de volgende middelen:
50 g Pirimor
75 g Undeen
50 ml Hostaquick
- Of een ruimtebehandeling uitvoeren met één van de volgende middelen:
1 Pirimor-rookontwikkelaar per 700 m3
dichloorvos volgens gebruiksaanwijzing
- Dan wei stuiven met één van de volgende middelen:
200 g parathion-stuif
200 g Undeen-stuif
- Tevens kan gestrooid worden met:
300-900 g Dacamox 10 G per m2
BLADVLEKKENZIEKTEN
a. Alternaria-soorten: onregelmatige, grijze vlekken, vaak met een paarse rand omge
ven en een fijn donker schimmelpluis in het centrum. Komt meestal niet tot boven
in het gewas voor.
b. Spat: ronde of ovale, papierachtige vlekken met een donkerrode rand en vaak een
donker centrum. Treedt meestal op tot boven in het gewas, waarbij ook de bloemkel
ken worden aangetast, vooral bij trosanjers.
Maatregelen ter voorkoming:
- Alleen gezond materiaal uitplanten.
- Luchtvochtigheid laag houden door stoken en/of luchten.
- Condensvorming op het gewas voorkomen.
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Bestrijdingsmaatregelen tegen Alternaria:
- Voorbehoedend spuiten met één van de volgende middelen:
200 g
200 g
200 g
200 g

Rovral of Agrichem Iprodion + 30 ml Agral LN
Daconil 2787 of 300 ml Daconil 500 vlb. + 30 ml Agral LN
maneb + 30 ml Agral LN
Ortho Phaltan 75 + 30 ml Agral LN

- Tegen een aantasting spuiten met:
200 g Rovral of Agrichem Iprodion + 30 ml Agral LN
Bestrijdingsmaatregelen tegen spat:
- Voorbehoedend of bij lichte aantasting een ruimtebehandeling met straalmotorspuit
volgens gebruiksaanwijzing uitvoeren met één van de volgende middelen:
300 ml Topsin M vlb per 1000 m2
300 ml Daconil 500 vlb per 1000 m2
- Tegen een aantasting spuiten met één van de volgende middelen:
200 g Daconil 2787 of 300 ml Daconil 500 vlb + 30 ml Agral LN
100 g of 140 ml Topsin M + 30 ml Agral LN
200 g maneb + 30 ml Agral LN
GRAUWE SCHIMMEL (Botrytis)
Op de bloem vormt zich een dik, grijsbruin schimmelpluis.
Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
- Luchtvochtigheid laag houden door stoken en/of luchten.
- Zorg voor een goede bedrijfshygiëne, zie blz. 7.
- Tegen aantasting van de bloemen een ruimtebehandeling uitvoeren met één van de
volgende middelen:
10 Allisan rookgeneratoren per 1000 m2
25 Termil H tabletten per 1000 m2
300 ml Topsin M vlb per 1000 m2 met straalmotorspuit
200-300 ml Ronilan Fl per 1000 m2 met straalmotorspuit
MEELDAUW
Voornamelijk bij trosanjers witte, meelachtige vlekken op bladeren, knoppen en bloemen.
Ter bestrijding één van de volgende maatregelen uitvoeren:
- Op een gewas zonder geopende bloemen stuiven met:
200 g stuifzwavel
- Spuiten met:
30-40 ml Curamil + 30 ml Agral LN
MUIZEN, zie blz. 20.
POKKEN
Op rode anjers grijswitte plekjes, op rose en witte anjers roodrose verkleuringen aan de
randen van de bloemblaadjes. Oorzaak is een te hoge luchtvochtigheid bij een te lage
temperatuur. Het verschijnsel treedt vooral op in het voorjaar na beëindiging van het
stookseizoen.
- Bestrijding: zie grauwe schimmel, blz. 28.
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ROEST
Op de bladeren en soms op de stengels ronde of langwerpige, bruine sporenhoopjes.
Het omgevend bladweefsel is geel. Deze hardnekkige aantasting komt meestal pleksgewijs voor, vooral op lekplaatsen.
Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
- Het gewas droog houden.
- Luchtvochtigheid laag houden door stoken en/of luchten.
- Voorbehoedend stuiven met:
300 g zineb-stuif
- De uitbreiding kan tot staan worden gebracht door regelmatig te spuiten met:
200 g Daconil 2787 of 300 ml Daconil 500 vlb. + 30 ml Agral LN
- Aangetaste plekken spuiten met:
200 g Calirus + 60 ml Agral LN
Behandeling herhalen, daarna voorbehoedend spuiten of stuiven.
SCHEUREN
De bloemkelk scheurt. Scheuren is een erfelijke eigenschap. Er is verschil in gevoelig
heid tussen de herkomsten.
Maatregelen ter voorkoming:
- Uitgaan van virusarm plantmateriaal.
- Sterke schommelingen in temperatuur en luchtvochtigheid vermijden.
SCHEUTROT
Vanaf snijwonden en beschadigingen sterven de scheuten in. Zijscheuten kunnen hier
door van de watertoevoer afgesneden en zodoende verwelken. Meerdere schimmels
(o.a. Botrytis, Alternaria, Fusarium) kunnen de oorzaak zijn.
Laat daarom eerst vaststellen wat de ziekteverwekker is.
Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
- Luchtvochtigheid laag houden door stoken en/of luchten.
- Zieke scheuten tot op het gezonde weefsel terugsnijden.
- Voorbehoedend op sneehoogte stuiven met:
300 g thiram-stuif per 100 m2
- Bij aantasting spuiten met één van de volgende middelen:
200 g Rovral of Agrichem Iprodion + 30 ml Agral LN
200 g Daconil 2787 of 300 ml Daconil 500 vlb. + 30 ml Agral LN
100 g of 140 ml Topsin M + 30 ml Agral LN
SCLEROTIËNROT
Gehele plant en/of delen van planten verwelken. Op de aangetaste delen inwendig
in de stengel ontwikkelt zich dik, wit schimmelpluis, waarin eerst witte, later zwart wor
dende sclerotiën (schimmelkluwens).
Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
- De grond stomen, zie blz. 10.
- Het gewas droog houden.
- Aangetaste planten verwijderen.
- Het gewas overvloedig spuiten met één van de volgende middelen:
50 g Ronilan
200 g Rovral of Agrichem Iprodion
100 g quintozeen 75% (kans op schade)
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SLAKKEN, zie blz. 21.
SPAT, zie bladvlekkenziekten blz. 27 en 28.
SPINT
- Ter bestrijding spuiten met één van de volgende middelen:
100 g diënochloor + 30 ml Agral LN
50 g Torque Plus
SPRINGSTAARTEN, zie blz. 21.
TRIPS
Door het zuigen aan de bladeren ontstaan zilverkleurige vlekjes. De bloemblaadjes wor
den door het zuigen misvormd, terwijl hierdoor bij witte anjers rode vlekjes en bij rode
anjers witte vlekjes op de bloemblaadjes ontstaan.
- Ter bestrijding een ruimtebehandeling uitvoeren met een synthetisch pyrethroïde:
50 ml permethrin per 1000 m2 met straalmotorspuit
100 ml Decis per 1000 m2 met straalmotorspuit
100 ml Cymbush of 50 ml Ripcord per 1000 m2 met straalmotorspuit
VAATZIEKTEN
Planten verwelken pleksgewijs. Zieke plekken breiden zich uit.
a. Fusarium: vaak scheef gegroeide scheuten. Bruinverkleuring van zowel hout als
merg, vaak aan één kant van de stengel. Het hout wordt vezelig en zilverkleurig.
b. Phialophora: vaatbundels onder de bast zijn bruin verkleurd, terwijl het merg lang
gezond blijft. Bij vele cultivars (Sim-sports) treedt een paarsrode bladverkleuring op.
Dit op zichzelf hoeft niet op aantasting te wijzen.
Maatregelen om aantasting door deze ziekten tegen te gaan zijn:
- Teelt in bakken heeft het voordeel dat de grond op 100 °C gestoomd kan worden.
- Grond zeer nauwkeurig en zo diep mogelijk stomen (zeilstomen is onvoldoende) de
voorkeur gaat uit naar drainstomen of stomen met onderdruk, zie blz. 10.
- Is de grond eenmaal besmet dan eerst de aangetaste plekken, de onderbouw van
de kas en de opnieuw te gebruiken materialen vóór het stomen behandelen met:
1 I handelsformaline op 9 liter water
- Het is vaak moeilijk de kasgrond na aantasting weer ziektevrij te krijgen. Teelt in bas
sins, tabletten of substraatteelt dient dan overwogen te worden.
- Tracht goed gekeurde, ziektevrije stekken te gebruiken.
- Ziektevrij gietwater gebruiken (oppervlaktewater blijkt zeer vaak besmet te zijn).
Ter voorkoming:
- Gereedschappen en andere materialen telkens goed schoonmaken en ontsmetten
met:
1 I handelsformaline in 9 I water
- Schoeisel altijd ontsmetten vóór het betreden van de kas in een bak met:
1 I handelsformaline in 20 I water
- Indien een aantasting voorkomt eerst vast laten stellen door welke schimmel of bac
teriën de aantasting wordt veroorzaakt.
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- Zieke planten vlak boven de grond afsnijden, verwijderen en verbranden.
- Aangetaste plekken ter plaatse ontsmetten met één van de volgende middelen:
1 I handelsformaline in 9 I water (tegen Fusarium en Phialophora)
100 ml metam-natrium per 100 I water (tegen Phialophora)
Beide middelen veroorzaken schade aan de omringende planten. Deze schade is on
vermijdelijk bij een serieuze aanpak. Om de schade zo beperkt mogelijk te houden
is het aan te bevelen de grond na behandeling direkt af te dekken met vochtige turf
molm met daaroverheen plastic folie.
- De uitbreiding van Fusarium kan worden tegengegaan door de zieke plekken en een
rand van 1 m er omheen te begieten met een oplossing van:
30 g Topsin M in 5 à 10 I water per m2
De behandeling in de loop van de teelt nog 2 maal herhalen.
VIRUSZIEKTEN
Voorkomen anjervlekkenvirus (overdracht door sap), anjer-etsvirus (overdracht door
bladluizen) en Arabis-mozaïekvirus (overdracht door aaltje: Xiphinema). Aangetaste
planten groeien minder goed. Er kan een bossige groei optreden. Bladeren kunnen ge
vlekt zijn, de bloemkleur is soms afwijkend. De kans op gescheurde kelken wordt groter.
Maatregelen ter voorkoming:
- Uitgaan van virusarm plantmateriaal.
- Ter voorkoming van anjer-etsvirus bladluizen bestrijden, zie blz. 27.
VOETZIEKTEN (Alternaria, Fusarium, Rhizoctonia, Phytophthora)
Vooral bij stekken en jonge planten verkleurt de stengelvoet bruin. Later verrot de sten
gelvoet en de plant verwelkt. In een oud gewas vaak uitval op druipplekken of plaatsen
met een slechte bodemtoestand. Alternaria komt vooral voor bij trosanjers.
Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
- Gebruik gezond stekmateriaal en plant niet dieper dan de perspotkluit.
- Zorg voor een goede ontwatering en houdt de bodemtemperatuur op 15 °C totdat
de planten de groei hebben hervat.
- Vast laten stellen welke schimmel de ziekte heeft veroorzaakt.
- Tegen Alternaria de wortelhals overvloedig bespuiten met één van de volgende
middelen:
200 g Rovral of Agrichem Iprodion
200 g Ortho-Phaltan-75
200 g maneb
- Voor het planten tegen Rizoctonia over de grond spuiten met:
3-4 g Rizolex per m2 en + 5 cm inwerken.
- Tegen Rhizoctonia de wortelhals overvloedig bespuiten met:
200 g Rovral of Agrichem Iprodion
200 g quintozeen 75% (+ 2 I per m2 bedoppervlakte)
- Tegen Fusarium is chemische bestrijding onbekend.
- Tegen Phytophthora aangetaste planten en een zone eromheen aangieten met:
6 g Fongarid 25 WP per m2
Zonodig behandeling na 3 weken herhalen.
WORTELDUIZENDPOOT
- Bij aantasting gieten met:
100 ml Phytosol emulsie per 100 m2, of
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- Of strooien met:
2 kg Curater-Granulaat per 100 m2 en inwerken of inregenen
ZYGOPHIALA JAMAICENSIS
Op de bladeren vettige, groene vlekken veroorzaakt door een uitstralende schimmel, die
met een loupe zichtbaar is. Deze schimmel tast uitsluitend de waslaag aan en veroor
zaakt bij geringe aantasting geen schade; bij sterke aantasting een slechte groei van
het gewas, waarbij de jonge scheuten dun en sprieterig zijn.
Komt alleen voor als klimaat in kas te koud en te nat is voor anjers.
- Ter voorkoming en bestrijding luchtvochtigheid laag houden door stoken en luchten.

ANTHURIUM ANDREANUM
BLADLUIZEN
- Ter bestrijding een ruimtebehandeling uitvoeren met één van de volgende middelen:
dichloorvos, volgens gebruiksaanwijzing
1 Pirimor-rookontwikkelaar per 700 m3
- Of spuiten met één van de volgende middelen:
50 g Pirimor
75 g Undeen
DOP- en SCHILDLUIZEN
Bolvormige, bruine schildjes op de stengels en bladeren.
- Wanneer de jonge luizen onder de schildjes van het moederdier vandaan komen, 2
à 4 maal om de week spuiten met één van de volgende middelen:
100 g Undeen
150 ml Gusathion Emulsie
MIJTEN
a. Cyclamenmijt: Zeer kleine doorzichtige mijten misvormen en verkleuren jonge bla
deren en knoppen.
- Bij aantasting spuiten met:
150 ml endrin
b. Brevipalpus-soorten: Kleine, oranjerode mijten aan de onderzijde der bladeren. De
oude bladeren verkleuren bronsachtig.
- Bij aantasting spuiten met:
150 ml Kelthane MF
c. Mosmijten: Kleine glimmende bolronde mijten beschadigen de jonge bladeren. Ze
komen uit de bosgrond.
- Bij aantasting op de grond en over de planten spuiten met:
60 g lindaan 21%
SPINT
- Ter bestrijding spuiten met één van de volgende middelen:
100 g dienochloor + 30 ml Agral LN
50 g Torque-Plus
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SLAKKEN
Kleine naaktslakjes en huisjesslakken vreten de wortelpunten af. Hierdoor wordt de
groei geremd.
- Ter bestrijding regelmatig strooien met:
50 g Mesurol-Slakkenkorrels per 100 m2
TRIPS
Bloemen worden vaak in opgerolde toestand al beschadigd. Aan blad en bloem treedt
misvorming en oppervlakkige bruinverkleuring op.
- Ter bestrijding spuiten met één van de volgende middelen:
100 g Undeen
25 g of ml permethrin
50 ml Decis
40 g of 50 ml Cymbush of 25 ml Ripcord
VIRUSZIEKTEN (o.a. komkommermozaïek)
Vlampatronen in blad. Overdracht door bladluizen.
- Zieke planten opruimen en bladluizen bestrijden.
WORTELROT
Bladeren verkleuren geel aan bladranden en -punten en worden slap. De wortels zijn
bruinrot en kunnen worden afgestroopt.
Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
- Zorg voor een goed doorlatende grond.
- Niet te veel water geven.
- Tegen een aantasting bij jonge planten gieten met één van de volgende middelen:
100 g Fongarid 25 WP per 100 m2
200 g Bayer 5072 per 100 m2
200 ml Previcur N per 100 m2
- Tegen een aantasting bij oudere planten gieten met één van de volgende middelen:
150 g Fongarid 25 WP per 100 m2
400 g Bayer 5072 per 100 m2
200 ml Previcur N per 100 m2
Per plant tenminste 0,5 I vloeistof gieten.

ANTIRRHINUM (Leeuwebek)
BLADLUIZEN
- Ter bestrijding spuiten met:
50 g Pirimor
- Of een ruimtebehandeling uitvoeren met:
dichloorvos volgens gebruiksaanwijzing
BLADVLEKKENZIEKTE
Lichtbruine ronde vlekken met donkere rand. Kleine zwarte vruchtlichaampjes op de
bovenkant van de bladeren.
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Bestrijdingsmaatregelen:
- Regelmatig spuiten met:
500 g koperoxychloride 50%
- Vruchtwisseling toepassen.
GRAUWE SCHIMMEL
Bloemtrossen en stengels worden bruin. Er vindt geen zaadvorming plaats.
- Ter bestrijding spuiten met één van de volgende middelen:
250 g thiram
50 g Ronilan
MEELDAUW
Witte meelachtige vlekken op de bladeren, welke later bruin worden.
- Ter bestrijding spuiten met:
40 ml Curamil
ROEST
Langwerpige blazen op het blad, waaruit later bruine sporen te voorschijn komen.
- Ter bestrijding voorbehoedend spuiten met:
200 g Daconil 2787
VALSE MEELDAUW
Aan de bovenzijde van het blad onregelmatige fletsgele plekken. Aan de onderzijde van
het blad vuilwit, grijsbruin schimmelovertrek.
- Ter bestrijding voorbehoedend spuiten met:
200 g Daconil 2787

BOUVARDIA HYBRIDA
Bloeiende gewassen verdragen geen bespuitingen.
BLADLUIZEN
- Ter bestrijding een ruimtebehandeling uitvoeren met één van de volgende middelen:
1 Pirimor-rookontwikkelaar per 700 m3
dichloorvos, volgens gebruiksaanwijzing
100-200 ml mevinfos per 1000 m2 met straalmotorspuit
75-100 ml Hostaquick per 1000 m2 met straalmotorspuit
- Of spuiten met één van de volgende middelen:
50 g Pirimor
50 ml Hostaquick
50 ml mevinfos
DOP- en SCHILDLUIZEN
Schildjes op de bovenste plantedelen. Afscheiding van honingdauw.
- Ter bestrijding 2 à 4 maal om de 7 dagen spuiten met:
100 g Undeen
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GRAUWE SCHIMMEL (Botrytis)
Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
- Hoge luchtvochtigheid voorkomen door stoken en/of luchten.
- Ook in de winter bij een gewas in rust is luchten gewenst.
- Ter bestrijding spuiten met één van de volgende middelen:
een benzimidazoolfungicide volgens gebruiksaanwijzing
200 g Rovral of Agrichem Iprodion
MIJTEN
a. Begoniamijt: zeer kleine mijten veroorzaken ernstige misvorming van scheuten.
b. Bryobia-soort: kleine helderrode mijten aan onderzijde van de bladeren.
- Ter bestrijding stuiven met:
200 g parathion-stuif
RUPSEN
- Ter bestrijding spuiten met één van de volgende middelen:
100 g Lannate
25 g of ml permethrin
50 ml Decis
40 g of 50 ml Cymbush of 25 ml Ripcord
Tegen rupsen van de Floridamot is alleen Lannate voldoende werkzaam.
SPINT
- Ter bestrijding 2 maal spuiten met:
100 g dienochloor + 30 ml Agral LN
TRIPS
- Ter bestrijding spuiten met één van de volgende middelen:
100 g Undeen
25 g of ml permethrin
50 ml Decis
40 g of 50 ml Cymbush of 25 ml Ripcord
VOETROT (Rhizoctonia, Fusarium)
Vooral bij jonge planten en tijdens de rustperiode treedt rot op aan de stengelvoet.
- Aangetaste plekken per m2 begieten met een oplossing die per 3 I water één van de
volgende middelen bevat:
een benzimidazoolfungicide volgens gebruiksaanwijzing
1 g quintozeen 75% (alleen tegen Rhizoctonia. Kan groeiremming veroorzaken)
WITTE VLIEG
Maatregelen ter bestrijding:
- Vóór de bloei minimaal 2 maal spuiten met één van de synthetische pyrethroïden:
25 g of ml permethrin
50 ml Decis
40 g of 50 ml Cymbush of 25 ml Ripcord
- Bij een zeer hardnekkige aantasting kan eventueel gebruik worden gemaakt van
blauwzuurgas, zie blz. 8.
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- Tijdens de bloei om de 4 dagen 7 à 8 ruimtebehandelingen volgens gebruiksaanwij
zing uitvoeren met één van de volgende middelen:
dichloorvos
50 ml permethrin per 1000 m2 met straalmotorspuit
100 ml Decis per 1000 m2 met straalmotorspuit
100 ml Cymbush of 50 ml Ripcord per 1000 m2 met straalmotorspuit
WORTELKNOBBELAALTJES, zie blz. 22.
WORTELROT (Pythium)
Stilstand in de groei samengaand met verwelkingsverschijnselen. De wortels zijn bruin
en verrot. Treedt vooral op bij overmatig natte grond.
Maatregelen ter bestrijding:
- Voorbehoedend de grond ontsmetten, zie blz. 10.
- Bij aantasting per m2 gieten met een oplossing die per 5 I water één van de volgen
de middelen bevat:
20 ml Previcur N
25 g Bayer 5072

CAMPANULA (C. medium, persicifolium en pyramidalis)
BLADLUIZEN
- Ter bestrijding spuiten met één van de volgende middelen:
50 g Pirimor
60 ml parathion-vloeibaar
BLADVLEKKENZIEKTE (Ramularia)
Op de bladeren lichte vlekken met donkerbruine rand. Vooral bij C. pyramidales.
- Ter bestrijding spuiten met één van de volgende middelen:
200 g Daconil 2787 + 30 ml Agral LN
300 g zineb + 30 ml Agral LN
ROEST (Vooral bij C. persicifolium)
Aan de onderzijde van het blad oranje-rode sporenhoopjes. Deze roest maakt een ge
deelte van de ontwikkeling door op de naalden van Pinus silvestris.
- Voorbehoedend spuiten met één van de volgende middelen:
300 g
350 g
300 g
200 g

Dithane M-45 + 30 ml Agral LN
zineb + 30 ml Agral LN
maneb + 30 ml Agral LN
Daconil 2787 + 30 ml Agral LN

- Tegen een aantasting spuiten met:
200 g Calirus + 60 ml Agral LN
SCLEROTIËNROT
Op aangetaste delen en inwendig in de stengel ontwikkelt zich dik, wit schimmelpluis;
waarin eerst witte, later zwart wordende Sclerotien (schimmelkluwens).
Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
- Gewas luchtig en droog houden (condensvorming voorkomen).
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- Aangetaste planten met omringende grond verwijderen.
- Op de aangetaste plekken spuiten met:
50 g Ronilan
- De grond van besmette percelen moet voor de volgende teelt ontsmet worden, zie
blz. 10.
SPINT
- Ter bestrijding spuiten met:
100 g dienochloor + 30 ml Agral LN
50 g Torque-Plus
VALSE MEELDAUW
Het blad verschrompelt en is geelgroen van kleur. Aan de onderzijde vuilwit mycelium.
- Voorbehoedend om de 14 dagen spuiten met één van de volgende middelen:
200 g Daconil 2787
350 g zineb
150 ml Previcur N
- Tegen een aantasting spuiten met:
150 ml Previcur N

CENTAUREA MACROCEPHALA
MEELDAUW
Op de vergelende bladeren een wit schimmelovertrek.
- Ter bestrijding om de 14 dagen spuiten met:
40 ml Curamil
SCHUIMBEESTJES
Schade is veelal gering.
- Ter bestrijding overvloedig spuiten met één van de volgende middelen:
100 g of ml parathion
125 g of ml diazinon

CHRYSANT
AARDRUPSEN
Bij chrysanten wordt de bast van het onderste stengeldeel afgeschilferd.
- Bestrijdingsmaatregelen, zie blz. 19.
ASCOCHYTA, zie zwarte vlekkenziekte, blz. 43.
BLADAALTJES
In de bladeren lichte, later bruinzwarte, door de bladnerven begrensde, hoekige vlek
ken. De aantasting begint bij de onderste bladeren.
Bestrijdingsmaatregelen:
- Ter bestrijding in een jong, goed groeiend gewas op vochtige grond strooien met:
900 g Temil 10 G en inwerken
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- Of spuiten met één van de volgende middelen:
200 ml Vydate L
120 g of ml parathion
BLADLUIZEN
Op chrysant kunnen diverse soorten bladluizen voorkomen. De gevoeligheid voor
bestrijdingsmiddelen is zeer uiteenlopend. Dit wordt onder meer veroorzaakt, doordat
zich binnen de soorten resistentie tegen diverse middelen heeft ontwikkeld. Een eenslui
dend advies is daarom moeilijk te geven.
- Ter bestrijding spuiten met één van de volgende middelen:
(a) 50 g Pirimor
(b) 75 g of ml diazinon
(a) 100 g Undeen
(b) 50 ml Hostaquick
(c) 100 g Lannate
(b) 100 g endosulfan
- Of volgens gebruiksaanwijzing een ruimtebehandeling uitvoeren met één van de vol
gende middelen:
(a) 1 Pirimor-rookontwikkelaar per 700 m3
(d) lindaan-rookmiddel volgens gebruiksaanwijzing
(b) dichloorvos volgens gebruiksaanwijzing
(b) 100 ml mevinfos per 1000 m2 met straalmotorspuit
(b) 100 ml Hostaquick per 1000 m2 met straalmotorspuit
(b) 200-300 ml diazinon per 1000 m2 met straalmotorspuit
(a) 200-300 ml Undeen vlb per 1000 m2 met straalmotorspuit
(d) 500-600 ml Thiodan VC per 1000 m2 met straalmotorspuit
Middelen van de groepen (a), (b), (c) en (d) na enkele behandelingen afwisselen om re
sistentie te voorkomen, zie ook blz. 99. Bij gebleken ongevoeligheid van bladluis even
eens een middel uit een andere groep gebruiken.
BLADVLEKKENZIEKTE
a. Septoria: 0,5-2 cm grote, scherpbegrensde, ronde donkere vlekken op de bladeren.
- Ter bestrijding spuiten met:
300 g zineb, na 3 weken herhalen
- Of stuiven met:
200 g zineb-stuif, na 2 weken herhalen
b. Ascochyta, zie zwarte vlekkenziekte.
c. Botrytis, zie grauwe schimmel.
BROEIPOTEN (Rhizoctonia)
Aangetaste planten verwelken overdag en herstellen zich 's nachts weer. Op de grens
van lucht en grond verrot de stengel. De aantasting treedt soms vrij kort na het planten
op.
Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
- Ter voorkoming vóór het planten de grond bespuiten met één van de volgende
middelen:
200-300 g quintozeen 75%
300-400 g Rizolex en ± 5 cm inwerken
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- De voet van aangetaste planten bespuiten met één van de volgende middelen:
200 g Rovral of Agrichem Iprodion
100 g quintozeen 75% (kan groeiremming veroorzaken)
een benzimidazoolfungicide volgens gebruiksaanwijzing
FLORIDAMOT
Licht tot donkergroene rupsen tot ± 3 cm lang, die vooral aan jonge bladeren en knop
pen vreten. De aantasting kan zich in de zomer door de hoge temperaturen en daarmee
gepaard gaande korte generatieduur, zeer explosief ontwikkelen. De motten zijn onopval
lend grijsbruin van kleur en houden zich overdag schuil.
Ter bestrijding tenminste gedurende 4 weken de onderstaande behandelingen uitvoeren:
- Tegen jonge rupsen 2 maal per week spuiten met:
100 g Lannate (oude rupsen zijn ongevoelig)
- Tegen de motten 2 maal per week een ruimtebehandeling uitvoeren met één van de
volgende middelen met straalmotorspuit:
50 ml
100 ml
300 ml
100 ml

permethrin per 1000 m2
Decis per 1000 m2
dichloorvos per 1000 m2
Cymbush of 50 ml Ripcord per 1000 m2

GRAUWE SCHIMMEL (Botrytis)
Op bladeren, stengels en bloemen grijbruine, verstuivende schimmelplekken. Op de
lintbloempjes kunnen kleine, bruine stippen ontstaan (peper).
Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
- Onderdoor water geven.
- Ter voorkoming het gewas bovengronds zo droog mogelijk houden door water te ge
ven als het gewas snel kan opdrogen en de luchtvochtigheid te verlagen door luchten
of stoken.
- Open 's nachts de verduisteringsinstallatie om de luchtvochtigheid verder te verlagen.
- Zorg voor een goede bedrijfshygiëne, zie blz. 7.
- Tegen een aantasting in een jong gewas spuiten met één van van de volgende mid
delen:
(a) 200 g Rovral of. Agrichem Iprodion
(a) 50 g Ronilan
(b) 200 g Eupareen M
(c) een benzimidazoolfungicide, volgens gebruiksaanwijzing
- Bij oudere gewassen tegen smet in de bloemen op een droog gewas minimaal 2
ruimtebehandelingen om de 5 dagen uitvoeren met één van de volgende middelen:
(a) 300 ml Ronilan Fl per 1000 m2 met straatmotorspuit
(c) 300 ml Topsin M vi. per 1000 m2 met straalmotorspuit
(d) 25 Termil H tabletten per 1000 m2
(d) Allisan-rookgenerator volgens gebruiksaanwijzing
Middelen van de groepen (a), (b), (c) en (d) na enkele behandelingen afwisselen om
resistentie te voorkomen, zie ook blz. 99.
JAPANSE ROEST
Aan de bovenzijde van het blad ontstaan eerst zeer kleine, geelgroene vlekjes. Aan de
onderzijde van deze vlekjes ontstaan sporenkussentjes, die eerst geelgroen zijn, daarna
wit worden en later soms bruin verkleuren.
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Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
- Onderdoor water geven.
- Ter voorkoming het gewas bovengronds zo droog mogelijk houden door bespuitin
gen uit te voeren als het gewas snel kan opdrogen en de luchtvochtigheid laag hou
den door te luchten en te stoken.
- Open 's nachts de verduisteringsinstallatie om de luchtvochtigheid verder te verlagen.
- Bij ernstig aangetaste plekken de planten rooien en ter plaatse in een plastic zak ver
pakken. Direct hierna de zak dichtbinden en dan pas uit de kas afvoeren.
- Grote plekken ernstig aangetast gewas vernietigen door middel van stomen. Aange
taste planten en plantenresten niet onderfrezen, maar uit de kas afvoeren.
- Zorg voorts voor een goede bedrijfshygiëne, zie blz. 7.
- Als aanvulling op deze maatregelen moet het gewas voorbehoedend om de 7 dagen
zorgvuldig worden bespoten:
• Vanaf direkt na het planten spuiten met één van de volgende middelen:
300 g of 550 ml Dithane M 45 + 100 ml Asepta Funginex
300 g of 550 ml Dithane M 45 + 150 ml Baycor 300 EC
• Tijdens de generatieve fase (knopperiode) spuiten met één van de volgende
middelen:
100 ml Asepta Funginex
200 ml Baycor 300 EC
• Of tijdens de laatste 4 bespuitingen eventueel spuiten met:
40 g Bayleton 25 WP
Bayleton 25 WP heeft een uitverkooptijd tot 1 mei 1984. Het kan in volggewassen
van o.a. tomaat ernstige groeiremming veroorzaken.
MEELDAUW
- Zodra een aantasting wordt waargenomen, spuiten met één van de volgende mid
delen:
40 ml Curamil
100 ml Asepta Funginex
MINEERVLIEGEN
Eerst kleine witte voedingsstippen door de vliegen, daarna witte, slingerende gangen
(mijnen) door larven in de bladeren. Ook op onkruiden kan aantasting voorkomen.
Maatregelen ter bestrijding:
- Voorbehoedend (als de kans op infectie aanwezig is) om de 7 dagen spuiten met één
van de volgende middelen:
50 ml Hostathion
75-100 ml Curamil
- Als bijvoorbeeld ook bladluizen of rupsen bestreden moeten worden een extra
bespuiting met één van de volgende middelen uitvoeren:
100 g of 125 ml Lannate
200 ml Vydate L (niet tegen rupsen)
100 g Dipterex (niet tegen bladluizen)
100 g of ml parathion
100 g of ml diazinon
100 ml Gusathion Emulsie
- Bij aantasting minimaal 4 weken iedere 7 dagen spuiten tegen larven met één van
de volgende middelen:
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50 ml Hostathiori (doodt alle larve stadia)
100 ml Curamil (doodt alleen hele jonge larven)
Aanvullend tegen de vliegen om de 3 à 4 dagen met straalmotorspuit een ruimtebe
handeling uitvoeren met één van de volgende middelen:
300 ml
50 ml
100 ml
100 ml

dichloorvos per 1000 m2
permithrin per 1000 m2
Decis per 1000 m2
Cymbush of 50 ml Ripcord per 1000 m2

N.B. Ter voorkoming van infectie van de omgeving of besmetting van de volgende
teelt er voor zorgen dat het gewas mineervliegvrij is voor het wordt
opgeruimd.
OORWORMEN
Vreten aan de lintbloemen. Overdag kruipen ze vaak weg in de bloemen.
- Ter bestrijding spuiten met:
60 g of ml lindaan 21%
- Of stuiven met:
250-350 g lindaan-stuif
RHIZOCTONIA, zie broeipoten blz. 38/39.
RUPSEN (o.a. van bladrollers), zie floridamot blz. 39.
SCLEROTIËNROT (Sclerotinia)
Op aangetaste plantdedelen komt een dik, viltig, wit schimmelpluis voor, waarin grote,
eerst witte, later zwart wordende sclerotiën.
Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn (zie ook Japanse roest):
- Zorg voor een goede bedrijfshygiëne, zie blz. 7.
- Ter bestrijding spuiten met één van de volgende middelen:
50 g Ronilan
een benzimidazoolfungicide volgens gebruiksaanwijzing
- Na de teelt de grond stomen, zie blz. 10.
SPINT
- Ter bestrijding minimaal 2 maal spuiten met één van de volgende middelen:
100 g dienochloor + 30 ml Agral LN
50 g Torque Plus (alleen onder glas)
75-100 ml Kelthane MF
Kelthane MF pas toepassen als de knop zichtbaar is (bij donker weer en hoge
luchtvochtigheid).
STENGELZIEKTEN, zie wortelrat blz. 42/43.
TRIPS
- Ter bestrijding spuiten met één van de volgende middelen:
100 g Undeen
25 g of ml permethrin
50 ml Decis
40 g of 50 ml Cymbush of 25 ml Ripcord
41

I
CHRYSANT

- Of een ruimtebehandeling uitvoeren met één van de volgende middelen:
dichloorvos, volgens gebruiksaanwijzing
50 ml permethrin per 1000 m2 met straalmotorspuit
100 ml Decis per 1000 m2 met straalmotorspuit
100 ml Cymbush of 50 ml Ripcord per 1000 m2 met straalmotorspuit
VERWELKINGSZIEKTE (Verticillium)
De bladeren verwelken, beginnende onder aan de stengels. De vaatbundels in de stengel
zijn min of meer bruin verkleurd. De groei is geremd.
Maatregelen ter voorkoming:
- Voor aanvang van de teelt de grond stomen, zie blz. 10.
- Zorgen voor een goede struktuur en ontwatering van de grond.
- Bij aantasting de kassen bij scherp zonnig weer schermen en de luchtvochtigheid
iets verhogen.
VIRUSZIEKTEN
Meerdere virusziekten kunnen voorkomen. Het blad verkleurt en de groei wordt geremd,
met als gevolg een zeer ongelijke stand van het gewas. Overdracht vindt meestal plaats
door bladluizen.
Maatregelen ter voorkoming:
- Uitgaan van virusvrij plantmateriaal.
- Bladluizen bestrijden.
WANTSEN
Planten stagneren in groei. Het jonge blad is sterk misvormd. Na uitgroei zijn hierin veel
al gaatjes aanwezig. Bloemen scheef en sterk misvormd.
- Ter bestrijding spuiten met één van de volgende middelen:
100 g Undeen
25 g of ml permethrin
50 ml Decis
50 ml Cymbush of 25 ml Ripcord
100 g of ml diazinon
WORTELDUIZENDPOOT
- Ter bestrijding vóór het planten of tijdens de teelt spuiten met:
100 ml Phytosol Emulsie per 100 m2 en inwerken
- Of strooien met:
2 kg Curater-Granulaat per 100 m2 en inwerken
WORTELROT (Pythium)
De wortels zijn rot en kunnen afgestroopt worden. De plant verwelkt. Vanuit de aange
taste wortels kan de stengelvoet zwartbruin verkleuren.
Dit kan worden voorkomen door:
- Te zorgen voor een goede bodemstruktuur.
- Zorgvuldig water geven. Op een te nat gehouden grond kan sterke aantasting
optreden.
- Voorbehoedend als aantasting wordt verwacht of ter bestrijding spuiten met één van
de volgende middelen:
300 g Fongarid 25 WP per 100 m2 en inwerken
500 g AAterra per 100 m2 en inwerken
250 g Bayer 5072 per 100 m2 en inwerken
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ZWARTE-VLEKKENZIEKTE (Ascochyta)
Op de bladeren, stengels, knoppen en bloemen komen bruin-zwarte vlekken voor. Bij
een stengelaantasting is het groeipunt meestal misvormd, zodat de stengel krom groeit.
De schimmel blijft in de grond achter.
Maatregelen ter voorkoming:
-

Voor de teelt een grondontsmetting toepassen.
Gezond plantgoed gebruiken.
Hoge luchtvochtigheid vermijden, het gewas droog houden.
Onderdoor water geven.
Voorbehoedend spuiten met één van de volgende middelen:
200 g Daconil 2787 of 300 ml Daconil 500 vlb
300 g of 550 ml Dithane M 45 + 30 ml Agral LN
100 ml Asepta Funginex
Indien voorbehoedend gespoten wordt tegen Japanse roest is de kans op aantasting
gering.

DUIZENDSCHOON
Gevoelig voor broom: grond doorspoelen na toepassing methylbromide.
BLADLUIZEN
- Ter bestrijding een ruimtebehandeling volgens gebruiksaanwijzing uitvoeren met
één van de volgende middelen:
dichloorvos
1 Pirimor-rookontwikkelaar per 700 m3
- Of spuiten met één van de volgende middelen:
100 g Undeen
50 g Pirimor
60 g of ml parathion
50 ml Hostaquick
ROEST
Gele bladvlekken aan bovenzijde blad; aan onderzijde van deze vlekken ontstaan donker
bruine, wratachtige sporenhoopjes, die vaak in een kring staan gerangschikt.
- Voorbehoedend om de 14 dagen spuiten met één van de volgende middelen:
300 g of 550 ml Dithane M 45
200 g Daconil 2787 of 300 ml Daconil 500 vlb
300 g maneb
- Bij aantasting spuiten met één van de volgende middelen:
200 g Calirus + 60 ml Agral LN
75 g Plantvax
SPAT
Op de bladeren vormen zich lichtgele tot bijna witte vlekken met een purperen rand. Later
ontwikkelen zich hierop donkere sporen.
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- Tegen een beginnende aantasting spuiten met één van de volgende middelen:
200 g
100 g
300 g
100 g

Daconil 2787 of 300 ml Daconil 500 vlb
of 140 ml Topsin M
maneb
Benlate

Bespuitingen om de 10 à 14 dagen herhalen.

EREMURUS (Naald van Cleopatra)
BLADAALTJES
Door aaltjes aangetaste knoppen lopen niet of nauwelijks uit. Bij lichte aantasting zijn
vooral de buitenste knopschubben bruin verkleurd.
Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
- De moerplanten streng op aaltjes controleren.
- Voorbehoedend 2 à 3 maal om de 3 weken strooien met:
300 g Temik 10 G per 100 m2 en inwerken
- Tegen een aantasting strooien met:
900 g Temik 10 G per 100 m2 en inwerken.
VIRUSZIEKTEN
Ratelvirus veroorzaakt vlekkerig gele en gestreepte bladeren. Aantasting en uitbreiding
gebeurt via aaltjes in de grond; vaak pleksgewijs.
Maatregelen om een aantasting tegen te gaan:
- Zieke planten zo vroeg mogelijk verwijderen.
- Alleen gezonde zaadplanten gebruiken voor vermeerdering.
- Grond ontsmetten met dichloorpropeen of metam-natrium, zie blz. 10.
WORTELROT
Wortellesieaaltjes veroorzaken slechte groei. Op de wortels kleine, zwarte streepjes.
Bloem kan verdrogen.
- Bij een besmette partij ter voorkoming van een aantasting vóór het planten strooien
met:
300-500 g Temik 10 G per 100 m2 en inwerken.

EUPHORBIA FULGENS
DOPLUIZEN
- Wanneer in het voorjaar de jonge luizen onder de schildjes vandaan komen, spuiten
met:
100 g Undeen
Behandeling na 10 dagen herhalen.
GRAUWE SCHIMMEL (Botrytis)
Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
- Luchtvochtigheid laag houden door te stoken en/of luchten en de verduisterings
installatie 's nachts enige uren te openen (condensvorming voorkomen).
- Onderdoor water geven.
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- Ter bestrijding een ruimtebehandeling volgens gebruiksaanwijzing uitvoeren met:
25 Termil H tablet per 1000 m2
Beschadiging van de bloemen is niet uitgesloten.
STEK-VOETROT
De stengelbasis rot af, vooral tijdens de bewortelingsperiode.
Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
- Uitgaan van gezond, goed geworteld stek, dat niet te lang op het stekbed heeft
gestaan.
- Droge kluitjes dompelen in water.
- Hoge bodemtemperatuur tijdens en na het uitplanten vermijden.
- Ter voorkoming een juiste combinatie van lucht- en bodemtemperatuur kiezen, bijv.
10 °C lucht- en 18 °C bodemtemperatuur.
- Bij aantasting alleen de aangetaste plekken behandelen met:
100 g quintozeen 75% per 100 m2 (geeft groeiremming)
- In de rest van de kas de grond bespuiten met:
400 g thiram per 100 m2
TRIPS
Vooral in de zomer bladmisvorming in de toppen van de planten.
- Ter bestrijding spuiten met één van de volgende middelen:
75 g Undeen
25 g of ml permethrin
50 ml Decis
40 g of ml Cymbush of 25 ml Ripcord
- Of een ruimtebehandeling uitvoeren met:

dichloorvos, volgens gebruiksaanwijzing
VARENROUWMUG (Sciara-soort)
Doorzichtige, 3 à 4 mm lange maden met zwarte kop vreten aan het stek tijdens de
bewortelingsperiode.
- Ter bestrijding van de larven gieten met een oplossing die per 100 I water één van
de volgende middelen bevat:
30-40 ml parathion
20 ml permethrin
De grond vóór de behandeling nat maken (vooral de bovenste 2 à 3 cm).
- Ter bestrijding van volwassen insekten regelmatig een ruimtebehandeling uitvoeren
met:
dichloorvos, volgens gebruiksaanwijzing
WORTELROT
Bladeren rollen naar boven toe in elkaar, worden geel en vallen af. De wortels zijn bruin
zwart en rotten. Oorzaak: Pythium, Thielaviopsis, Fusarium en/of Rhizoctonia.
Vooraf de ziekteverwekker laten vaststellen.
Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
- Uitgaan van gezond plantgoed.
- Zorgen voor optimale teeltomstandigheden.
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- Grond ontsmetten door te stomen.
- Tegen Pythium voorbehoedend strooien met:
5-10 g AAterra per m2 en 10 cm diep inwerken
- Tegen een aantasting door Pythium na het uitpianten 1 à 2x gieten met één van
de volgende middelen:
500 ml Previcur N per 100 m2
500 g Bayer 5072 per 100 m2
- Komt ook Thielaviopsis, Fusarium, Rhizoctonia voor dan mengen met:
een benzimidazoolfungicide volgens gebruiksaanwijzing
Met veel water de middelen in de grond brengen.

FORSYTHIA
KNOPPENPIKKERIJ (Vogelschade)
- Ter voorkoming spuiten met:
100 g Mesurai
SPINT
- Ter bestrijding spuiten met één van de volgende middelen:
50 g Torque Plus
100 g cyhexatin
100 ml Folimat
200 g Kelthane AP (alleen boven 18 °C toepassen)
VERWELKINGSZIEKTE (Verticillium)
De aangetaste scheuten verwelken vrij plotseling. Soms is maar een gedeelte van de
struik aangetast. Bij het doorsnijden van de takken vertonen de houtvaten aan onderste
delen van het hout een bruin-groene verkleuring. Vooral in de nazomer bij éénjarige
scheuten. Het wortelstelsel is uiterlijk gezond.
Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
- Zorgen voor een goede struktuur van de grond met goede ontwatering.
- Uitgaan van gezond plantgoed.
- Stomen geeft de beste bestrijding, maar is bij deze teelt meestal niet toepasbaar of
te duur. Metam-natrium en Di-Trapex geven een zeer matige bestrijding.
- Een groot bezwaar bij iedere vorm een ontsmetting is, dat de kluiten van de struiken
niet ontsmet kunnen worden.
VOET- en WORTELROT (Cylindrocarpon of Phytophthora)
De struiken verwelken; de wortels en stengelbasis zijn bruin verkleurd.
Maatregelen:
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Vooral laten onderzoeken welke schimmel in het spel is.
Ter voorkoming zorgen voor een goede ontwatering.
De door Phytophthora aangetaste struiken opruimen.
Struiken aangetast door Cylindrocarpon kunnen zich herstellen als de groeiomstandigheden worden verbeterd.
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FORSYTHIA - FREESIA

WANTSEN
Vlugge, groene insekten kunnen gedurende het hele seizoen zuigen aan de jonge blade
ren en groeipunten. Er ontstaan misvormde bladeren en sterke vertakkingen van de jonge
scheuten. In het tweede jaars gewas wordt geen schade veroorzaakt.
- Ter bestrijding spuiten met één van de volgende middelen:
100 g ündeen
100 g Ultracid
100 g of ml parathion
ZWART (Pseudomonas syringae)
Deze bacterie veroorzaakt donkere vlekken op het blad. Ook de bast van de twijgen
wordt, soms eenzijdig, zwart. Bij ernstige aantasting worden de jonge bladeren en het
groeipunt zwart en sterven af. Vorst- en windschade zijn vaak aanleiding tot deze ziekte.
- Bij aantasting spuiten met:
500 g koperoxychloride 50% (kan wat groeiremming veroorzaken)

FREESIA
AARDRUPSEN, zie blz. 19.
BLADLUIZEN
Naast misvorming van bladeren en bloemen brengen bladluizen virusziekten over.
Ter bestrijding één van de volgende maatregelen uitvoeren:
- Jonge planten bestuiven met één van de volgende middelen:
200 g parathion-stuif
200 g Undeen-stuif
- Bij oudere planten een ruimtebehandeling volgens gebruiksaanwijzing uitvoeren met
één van de volgende middelen:
Pirimor-rookontwikkelaar
dichloorvos
lindaan-rookmiddel
- Of spuiten met één van de volgende middelen:
50 g Pirimor
75 g Undeen
50 ml Hostaquick
BOLLENMIJT
Bolle, glazige zeer kleine mijten veroorzaken op de wortels bruine strepen, waaronder
vraatgangen. In de schedebladeren gaatjes met roodbruine vlekjes. Uitgroeiend blad
misvormd. Aantasting komt meestal pleksgewijs voor, vaak samen met
schimmelaantastingen.
Op het knolvlees bruine vlekken met gaatjes, vooral aan de onderzijde van de knol. Bij
langdurige bewaring ontstaan grote donkerbruine plekken. Het weefsel daarvan is droog
en kruimelig (zgn. "poederknollen"). In dit poeder zitten mijten, die gezonde knollen
kunnen besmetten.
Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
- Aantasting is meestal het gevolg van besmette grond. Vooral voorteelt van import
Lilium longiflorum is gevaarlijk.
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- De grond ontsmetten door te stomen of met methylbromide na teelt van Freesia, le
lie, Gloriosa, gladiool of Hippeastrum. Deze gewassen kunnen een hoge besmetting
in de grond achterlaten. Slechte voorgewassen.
- Uitbreiding van aanwezige aantasting beperken door te strooien met:
900 g Temik 10 G per 100 m2 en inwerken.
- Bestrijding van de mijt op de knollen:
• Alle partijen kontroleren op "poederknollen" en deze verwijderen.
• Knollen bespuiten met 500 g Actellic-50 in 100 I water of de knollen laten behan
delen met methylbromide in speciale cellen.
• Bollen in de cel een temperatuurbehandeling geven: 24 uur bij 43 °C.
• Knollen tijdens de bewaring luchtig opslaan.
BONEVLIEG
Maden van deze vlieg maken gangen in spruit en knol.
- Ter voorkoming de grond overvloedig spuiten met:
100 g diazinon
DROOGROT (Stromatinia)
De bladeren worden geel, beginnen bij de buitenste bladeren en sterven af. Onderaard
se delen verteren en rafelen. In de knol zwarte plekken op de inplantingsplaats van de
schubben. Op de rafelige bladgedeelten zwarte Sclerotien.
Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
-

Vóór de teelt knollen uitzoeken.
Sterk aangetaste partijen vernietigen.
Grond stomen of ontsmetten met Di-Trapex, zie blz. 10.
Tijdens de teelt zieke planten vroegtijdig met knol en al verwijderen.

EMELTEN, zie blz. 19.
FLUORSCHADE
Aan de toppen een grijze verkleuring, waarbij op de scheiding van groen en beschadigd
weefsel een bruinrode rand kan ontstaan.
Mogelijke oorzaken:
• Luchtverontreiniging met fluor.
• Fluoride-bevattend glasreinigingsmiddel.
• Fluor-houdende meststoffen.
GRAUWE SCHIMMEL
a. Botrytis cinerea (smeul, pokken): op de aangetaste plantendelen vormt zich een
grijs-wit schimmelpluis. Ernstig aangetaste planten vallen weg. Op de bloemen klei
ne spikkels (pokken) en vlekjes.
b. Botrytis gladiolorum: aan de onderste 15 cm van het gewas vertonen de bladeren
bruine randen. Op de grens van lucht en grond rotten de bladeren weg.
Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
-

Luchtvochtigheid laag houden door stoken en/of luchten.
Onderdoor water geven.
Condensvorming voorkomen.
Beschadigingen van het gewas voorkomen.
Ter voorkoming zorgen dat het grondoppervlak snel opdroogt.
Voorbehoedend stuiven met:
150 g thiram-stuif
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- Tegen een aantasting spuiten met één van de volgende middelen:
50 g Ronilan
200 g Rovral Agrichem Iprodion + 30 ml Agral LN
een benzimidazoolfungicide volgens gebruiksaanwijzing + 30 ml Agral LN
- Of met name tegen pokken in de bloem een ruimtebehandeling uitvoeren met één
van de volgende middelen:
200-300 ml Ronilan Fl per 1000 m2 met straalmotorspuit
200-300 ml Topsin M vlb per 1000 m2 met straalmotorspuit
10 Allisan-rookgeneratoren per 1000 m2
25 Termil H tabletten per 1000 m2
KNOLROT (Fusarium)
Zieke knollen komen niet op of geven een plant die spoedig afsterft. Bij planten, die tij
dens de groei worden aangetast, sterven de buitenste bladeren het eerst af, beginnende
bij de punt. De vaatbundels in de knollen zijn bruin gekleurd. Deze Fusarium kan ook
voorkomen bij crocus, gladiool, iris en Ixia.
Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
- Grond stomen, zie blz. 10.
- Uitsluitend gezond plantmateriaal gebruiken.
- De knollen gedurende 15 minuten het ene jaar dompelen in een oplossing van:
een benzimidazoolfungicide volgens gebruiksaanwijzing,
afgewisseld met:
50 ml Ortho-Difolatan 4F het andere jaar
- De knollen vervolgens nat planten.
- Aangetaste planten in hun geheel verwijderen.
- Aangetaste plekken en een halve meter daaromheen begieten met:
30 g Topsin M per m2 en met veel water inregenen
- Ernstig zieke partijen na het snijden van de bloemen vernietigen.
PENICILLIUM
Deze groene schimmel kan de knollen en kralen aantasten tijdens de bewaring.
Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
- Bollen luchtig bewaren, luchtcirculatie opvoeren.
- Temperatuursverschillen in de cel voorkomen.
- Enig effect tegen deze schimmel wordt bereikt door te roken met:
25 Termil H tabletten per 1000 m2
POKKEN, zie grauwe schimmel onder a.
SLAKKEN, zie blz. 21.
TRIPS
Op de bladscheden en de schutblaadjes langwerpige, zilverachtige vlekjes. Bloemen
zijn gevlekt en komen slecht uit. Tussen de bladscheden en in de bloemen zijn larven
en volwassen trips aanwezig.
- Ter bestrijding spuiten met één van de volgende middelen:
100 g Undeen
25 g of ml permethrin
50 ml Decis
40 g of 50 ml Cymbush of 25 ml Ripcord
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VIRUSZIEKTEN
a. Bladnecrose: het blad vertoont soms lichte en donkere vlekken of verspreide bruine
vlekjes. Overdracht via knollen en door de schimmel Olpidium in de grond.
b. Freesia-mozaïekvirus: alleen de bloemen zijn vlekkerig. Overdracht door
bladluizen.
c. Combinatie van bladnecrose en freesia-mozaïekvirus: planten sterven geheel af.
d. Bonescherpmozaïek-knijpers: de bladeren vertonen een mozaïektekening. De
bloemen zijn misvormd. Overdracht door bladluizen.
e. Bonescherpmozaïek-diepkurkstip: hartbladeren worden geel en necrotisch. Op
knollen bruine plekken. Vrijwel alleen bij buitengeteelde kralen van "Aurora".
Het is mogelijk dat enkele virussen tegelijk in de planten voorkomen.
Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
- Uitgaan van virusvrij plantgoed.
- Gereedschappen, bijvoorbeeld mes bij oogst, regelmatig ontsmetten in trinatriumfosfaat + groene zeep.
- Aangetaste planten verwijderen vóór het snijden van de bloemen, daar anders het
virus met het sap gemakkelijk wordt verspreid.
- Bladluizen bestrijden, ook nog na het snijden van de bloemen.
- Sterk aangetaste partijen niet meer gebruiken voor een volgende teelt.
- Tegen bladnecrose de grond stomen, zie blz. 10 en de knollen ontsmetten in 200 ml
handelsformaline in 100 ml water.
WOELRAT, zie blz. 22.
WORTELDUIZENDPOOT, zie blz. 22.
WORTELKNOBBELAALTJES, zie blz. 22.

GERBERA
In verband met bloembeschadiging onderdoor spuiten of bij voorkeureen ruimtebehan
deling toepassen of stuiven.
BLADLUIZEN
Bladluizen in de bloemknoppen zijn alleen te bestrijden met systemische middelen, zo
als mevinfos.
Maatregelen ter bestrijding:
- Ter bestrijding een ruimtebehandeling uitvoeren met één van de volgende middelen:
dichloorvos, volgens gebruiksaanwijzing
1 Pirimor-rookontwikkelaar per 700 m2
Bladafum-rookmiddel, volgens gebruiksaanwijzing
nicotine-rookpoeder, volgens gebruiksaanwijzing
100-200 ml mevinfos per 1000 m2 met straalmotorspuit
- Of spuiten met één van de volgende middelen:
50 g Pirimor
75 g Undeen
60 g of ml parathion
50 ml mevinfos
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BLOEMMISVORMING
Door een te hoge relatieve luchtvochtigheid kan bloemmisvorming ontstaan. Deze mis
vorming niet verwarren met schade door mijten.
- Ter voorkoming vooral 's nachts de luchtvochtigheid laag houden met grondverwarming en door luchten.
FLORIDAMOT
Licht tot donkergroene rupsen tot ± 3 cm lang, die aan jonge bladeren en bloemen vre
ten. De aantasting kan zich door de korte generatieduur vooral in de zomer zeer explo
sief ontwikkelen. De motten zijn onopvallend grijsbruin van kleur en houden zich over
dag schuil. Controleer regelmatig het gewas op aantasting.
Ter bestrijding tenminste gedurende 4 weken de onderstaande behandelingen
uitvoeren:
- Tegen jonge rupsen 2 maal per week spuiten met:
100 g Lannate (oude rupsen zijn ongevoelig)
- Tegen de motten 2 maal per week een ruimtebehandeling uitvoeren met één van
de volgende middelen met straalmotorspuit:
50 ml
100 ml
100 ml
300 ml

permethrin per 1000 m2
Decis per 1000 m2
Cymbush of 50 ml Ripcord per 1000 m2
dichloorvos per 1000 m2

GRAUWE SCHIMMEL (Botrytis)
a. Pokken: op de lintbloemen grijze stipjes. Het verschijnsel treedt vooral op in de bewaarruimte bij een te hoge luchtvochtigheid.
b. In het hart van het bladrozet rot de voet van de bladstelen, stengels en jonge knop
pen. Op de rotte delen een bruingrijs schimmelpluis. Jonge planten kunnen geheel
afsterven. Treedt vooral op bij een dichte stand in najaar en herfst.
De aantasting kan worden voorkomen of beperkt door:
- Luchten, droogstoken en onderdoor water geven.
- Een zwaar gewas uitdunnen door bladsnijden.
- In het hart van de planten spuiten met één van de volgende middelen:
50 g Ronilan
200 g Rovral of Agrichem Iprodion
200 g Eupareen M
MEELDAUW
Op de bladeren en bloemen komen witte, melige vlekken voor.
- Ter bestrijding spuiten met:
30 ml Curamil
MINEERVLIEGEN
Eerst kleine witte voedingsstippen door vliegen, daarna witte, slingerende gangen (mij
nen) in de bladeren door minerende larven. Ook op onkruiden kan aantasting voor
komen.
Maatregelen:
- Controleer regelmatig het plantmateriaal.
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- Voorbehoedend (bij kans op aantasting) wekelijks spuiten met één van de volgende
middelen:
150 ml Tamaron
75-100 ml Curamil (kans op bloemverkleuring)
100 ml dimethoaat 40%
- Bij aantasting tegen larven gedurende 4 weken consequent 2 maal per week spuiten
met:
150 ml Tamaron
Aanvullend tegen de vliegen om de 3 à 4 dagen een ruimtebehandeling met straal
motorspuit uitvoeren met één van de volgende middelen:
300 ml
50 ml
100 ml
100 ml

dichloorvos per 1000 m2
permethrin per 1000 m2
Decis per 1000 m2
Cymbush of 50 ml Ripcord per 1000 m2

N.B. In verband met infektie van de omgeving en de volgende teelt er voor zorgen
dat het gewas mineervliegvrij is voor het op te ruimen.
MIJTEN
Bij aantasting vast(laten) stellen welke mijt aanwezig is.
a. Begonia- en cyclamenmijt: de bloemhoofdjes zijn scheef of gedeeltelijk niet uitge
groeid. De lintbloempjes zijn misvormd. Blad is kleiner, glimmend en gekruld.
- Ter bestrijding van cyclamenmijt spuiten met:
200 ml endrin
- Tegen begoniamijt stuiven met:
100 g parathion-stuif
b. Brevipalpus inorratus: de bladeren krullen naar onderen om, zijn glimmend en
bronskleurig. De kleine, oranje-rode mijten zitten aan de onderzijde van de bladeren.
- Ter bestrijding bij donker weer spuiten met:
75 ml Kelthane MF (kan schade geven aan zich ontwikkelende bloemen)
c. Stromijt: beschadiging van buisbloemen en verkleuring van lintbloemen. Aantasting
kan gemakkelijk verward worden met tripsaantasting.
- Ter bestrijding stuiven met:
100 g parathion-stuif.
RUPSEN, zie Floridamot blz. 51.
SLAKKEN, zie blz. 21.
SPINT
- Ter bestrijding spuiten met één van de volgende middelen:
100 g dienochloor + 30 ml Agral LN
50 g Torque Plus
TRIPS
Op lintbloempjes bruine of witte streepjes; bloemhoofdjes zijn misvormd. Op bladeren
zilverachtige, glanzende vlekjes, waartussen zwarte puntjes.
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- Ter bestrijding een ruimtebehandeling met straalmotorspuit uitvoeren met één van
de synthetische pyrethroïden:
50 ml permethrin per 1000 m2
100 ml Decis per 1000 m2
100 ml Cymbush of 50 ml Ripcord per 1000 m2
- Of spuiten met één van de volgende middelen:
25 g of ml permethrin
50 ml Decis
40 of 50 ml Cymbush of 25 ml Ripcord
100 g Undeen
60 g parathion
VOETROT (Phytophthora cryptogea)
Plant verwelkt snel. De basis van het bladrozet is rot, terwijl de wortels nog vrij lang gaaf
kunnen blijven.
Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
- De grond stomen of ontsmetten met methylbromide, zie blz. 10.
- Wortelbeschadiging zoveel mogelijk vermijden; uitgedroogde potkluiten vermijden
(vooraf dompelen in water).
- Gezond plantgoed gebruiken.
- Geen koud gietwater gebruiken (minimaal grondtemperatuur).
- Zorg voor een goede struktuur van de grond.
- Voorkom wateroverlast, zorg voor een gelijkmatige grondwaterstand.
- Bij pleksgewijze aantasting de planten zorgvuldig verwijderen en de aangetaste plek
ken en omgeving begieten met:
1 I handelsformaline in 9 I water
De plek daarna direkt afdekken met vochtige turfmolm en plastic folie. Na + 4 dagen
de folie verwijderen en na ± 14 dagen nieuwe planten inboeten. Na het inboeten
de plek behandelen met:
150 g Fongarid 25 WP per 100 I water
Per plant 1 liter vloeistof geven.
N.B. Grondverwarming bevordert de groei en verkleint de kans op aantasting.
WITTE VLIEG
Ter bestrijding één van de volgende maatregelen nemen:
- Onderstaande behandelingen dienen bij een temperatuur van 15-20 °C minstens 7
maal plaats te vinden, met tussenpozen van 4 dagen.
- Ruimtebehandeling met één van de volgende middelen:
50 ml permethrin per 1000 m2 met straalmotorspuit
100 ml Decis per 1000 m2 met straalmotorspuit
100 ml Cymbush of 50 ml Ripcord per 1000 m2 met straalmotorspuit
400 ml Phosdrin SFK per 1000 m2 met straalmotorspuit
dichloorvos, volgens gebruiksaanwijzing
Bladafum-rookmiddel, volgens gebruiksaanwijzing
nicotine-rookpoeder, volgens gebruiksaanwijzing
- Spuiten met één van de volgende middelen:
100 g Undeen
25 g of ml permethrin
50 ml Decis
40 g of 50 ml Cymbush of 25 ml Ripcord
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- Tegen een hardnekkige aantasting kan eventueel gebruik worden gemaakt van
blauwzuurgas, zie blz. 8.
WORTELKNOBBELAALTJES, zie blz. 22.

GLADIOOL
ALGEMENE KNOLONTSMETTING
- Tegen vuur (Botrytis), droogrot, Fusarium-rot en Pénicillium een knolontsmetting uit
voeren door de knollen te dompelen in een oplossing die per 100 I water de volgende
middelen bevat,
a. grootbloemige gladiolen:
2 kg Ortho-Difolatan 4F + 150 g Sumisclex + 400 g benomyl 50% of
400 g carbendazim of 700 g Topsin M
b. kleinbloemige gladiolen:
2 kg Ortho-Difolatan 4F + 1000 ml AAglitan + 500 ml Agral LN + 500 g
benomyl 50% of 500 g carbendazim of 900 g Topsin M
BONEVLIEG
Alleen een probleem bij laat (na april) geplante knollen op zandgrond. Knollen komen
niet op. Witte schedebladeren en/of loofblaadjes vertonen vraatsymptomen: Het groeipunt is vaak door maden vernietigd. Slapende knoppen gaan na verloop van tijd
uitlopen.
Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
- Grond vlak vóór het planten bewerken en direkt na het planten een zwaar gierdek
aanbrengen.
- Of vóór het planten de grond behandelen met:
80 ml Phytosol emulsie per 100 m2
- Of vóór het planten een regelbehandeling uitvoeren met:
120 g Dursban-korrels per 100 m2
DROOGROT (Stromatinia)
Bladeren gaan vanaf buitenste blad geel verkleuren en sterven af; op de scheiding
bodem-lucht worden de ondergrondse bladdelen bruin. Soms bruine plekjes op de wor
tels, of rottende wortels. Op aangetaste delen vindt men meestal kleine zwarte sclerotiën. Aantasting of door besmette knollen, maar meestal door besmette grond.
Maatregelen ter voorkoming:
- Knollen ontsmetten, zie algemene knolontsmetting, blz. 54.
- Planten op gezonde grond.
- Zwaar besmette grond stomen of ontsmetten met methylbromide of Di-Trapex, zie
blz. 10.
- Verdachte grond een regelbehandeling toepassen met:
10 g Sumisclex per 100 m voorlengte
FUSARIUM-ROT
a. Bolaantasting: ingezonken, bruin-rode vlekken met concentrische ringen. Onder
warme, vochtige omstandigheden kan de aantasting sterk uitbreiden. Gezonde knol
len kunnen met sporen bezet zijn. Besmette knollen infekteren gezonde grond, die
jarenlang besmet kan blijven. Ook gevaarlijk voor iris en Freesia.
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Maatregelen ter voorkoming:
- Partij vóór het planten uitzoeken.
- Knollen ontsmetten, zie algemene knolontsmetting, blz. 54.
b. Gewasaantasting: zwaar aangetaste knollen komen niet op. Besmette knollen ge
ven zwakke planten met kromgroeiend blad en gele bladtoppen. De knol is ook spoe
dig vanuit de basis aangetast.
- Na de teelt de grond stomen, zie blz. 10.
KARTELBLAD (ratelvirus)
Dit wordt door vrijlevende aaltjes overgebracht. Ziektebeelden:
a. Eerste jaars symptoom: pleksgewijs achter blijven in de groei. Bladeren met bruine
necrotische, soms lichte strepen; bladranden gezaagd ("kartelblad"). Wortelstelsel
slecht ontwikkeld. Dit ontstaat na het planten van gezonde knollen in besmette
grond.
- Ter voorkoming grond ontsmetten; indien alleen ratelvirus/aaltjes kan worden
volstaan met dichloorpropeen, zie blz. 10.
b. Tweede jaars symptoom: verspreid staande planten met bladsymptomen als be
schreven bij a. Wortelstelsel normaal. Dit ontstaat door besmette knollen te planten
in gezonde grond.
- Zieke planten met knol verwijderen.
TRIPS
Op de bladeren en vooral ook op de bloemen grijs-zilverachtige vlekjes. Bij ernstige aan
tasting komen de bloemen niet goed uit. Tussen de bladeren langwerpige, zwarte vol
wassen trips, of licht oranje larven.
Maatregelen ter bestrijding:
- Buiten spuiten met één van de volgende middelen:
2,5 g of ml permethrin per 100 m2
5 ml Decis per 100 m2
10 g Orthene per 100 m2
- Onder glas een ruimtebehandeling uitvoeren met één van de volgende middelen:
100 ml Decis per 1000 m2 met straalmotorspuit
lindaan-rookmiddel, volgens gebruiksaanwijzing
dichloorvos, volgens gebruiksaanwijzing
VUUR (Botrytis gladiolorum)
a. Gewasaantasting: lichte, later donkerbruine ronde vlekjes op het blad. Daaruit ont
staan grote, dode grijsbruine plekken op de bladeren. Soms kan ook juist boven de
grond aan de voet van de bladeren grijschimmelpluis ontstaan.
b. Knolaantasting: bij koele, vochtige bewaring (o.a. remmen) krijgt het knolvlees een
bruine kleur en wordt zacht, met zwarte Sclerotien.

Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
- Knollen ontsmetten, zie algemene ontsmetting blz. 54.
- Bij koele bewaring sterke luchtbeweging aanhouden.
- Ter bestrijding in het gewas tot half augustus om de 10 dagen, na die tijd om de 7
dagen, spuiten met één van de volgende middelen:
25 g maneb per 100 m2
25 g mancozeb per 100 m2
25 g Daconil 2787 of 37,5 ml Daconil 500 vlb. per 100 m2 (z.o.z.)
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Afhankelijk van het weer, maximaal 3 keer tijdens het seizoen de bovenstaande do
seringen aanvullen met naar keuze:
een benzimidazoolfungicide volgens gebruiksaanwijzing
5 g Ronilan per 100 m2
5 g Rovral of Agrichem Iprodion per 100 m2
5 g Sumisclex per 100 m2
- Ook kan men gebruik maken van een fabrieksmatig (dus kant en klaar) mengsel.

GLORIOSA
BOLLENMIJT
Knollen slecht in de huid. In het vlees komen putjes met bruine rand voor, van waaruit
gangetjes dieper de knol ingaan. Na planten kan spruit zo worden aangevreten dat deze
niet meer uitloopt.
Maatregelen ter bestrijding:
- Als de knollen na het rooien voldoende droog zijn, bespuiten met:
500 ml Actellic-50 in 100 I water
Daarna zo bewaren dat de damp gedurende 2 dagen bij minimaal 20 °C kan
inwerken.
- Besmette grond, na teelt van Gloriosa, Freesia, lelie vóór het planten ontsmetten met
methylbromide, zie blz. 10.
- Uitbreiding na het planten beperken door te strooien met:
900 g Temik 10G per 100 m2 en inwerken
KNOPVAL
In een zeer jong stadium vallen de bloemknoppen af. Dit wordt veroorzaakt door te wei
nig licht.
- Glas regelmatig schoonmaken, zie blz. 6.
VERBRANDING
In voor- en najaar bij grote verschillen in luchtvochtigheid treden verbrandingsverschijn
selen op in de koppen van de scheuten.
- Ter voorkoming de relatieve luchtvochtigheid met een vernevelingsinstallatie op 80%
houden.
VIRUSZIEKTEN
De planten blijven achter in groei. Het bladmoes heeft een lichtere kleur tussen de
groenblijvende nerven. Mogelijke oorzaak: complex van twee virussen dat bij lelies
bruinkringerigheid veroorzaakt. De ziekte is zeer besmettelijk. Overdracht met sap.
Maatregelen:
- Tijdens werkzaamheden beschadiging van het gewas voorkomen.
- Zieke planten in jong stadium verwijderen.
- Knollen van aangetaste planten niet opnieuw gebruiken.
WORTELDUIZENDPOOT, zie blz. 22.
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GYPSOPHILA

GYPSOPHILA (G. paniculata en G. elegans)
BLADLUIZEN
- Ter bestrijding spuiten met één van de volgende middelen:
50 g Pirimor
75 g Undeen
50 ml mevinfos
- Of een ruimtebehandeling volgens gebruiksaanwijzing uitvoeren met één van de vol
gende middelen:
1 Pirimor-rookontwikkelaar per 700 m3
dichloorvos
lindaan-rookmiddel
GRAUWE-SCHIMMEL
a. Wegval: vlak na opkomst kunnen de plantjes wegvallen.
- Ter voorkoming stuiven met:
200 g thiram-stuif
Deze behandeling om de 10 dagen herhalen.
b. Smetten van bloemen.
- Ter voorkoming de luchtvochtigheid laag houden door stoken en/of luchten.
MINEERVLIEG
Eerst kleine, witte voedingsstippen van de volwassen vlieg, daarna lichte slingerende
gangen door larven in de bladeren. Let op nieuwe adviezen van de voorlichting.
- Tijdens de groeiperiode tot begin bloei tegen de minerende larven 2 maal per week
gedurende tenminste 4 weken spuiten met:
100 g parathion
Aanvullend tegen de vliegen om de 3 à 4 dagen een ruimtebehandeling uitvoeren
met één van de volgende middelen:
50 ml permethrin per 1000 m2 met straalmotorspuit
100 ml Decis per 1000 m2 met straalmotorspuit
100 ml Cymbush of 50 ml Ripcord per 1000 m2 met straalmotorspuit
dichloorvos volgens gebruiksaanwijzing
- Na de oogst voor het afknippen het aangetaste gewas bespuiten met:
50 ml Hostathion
RUPSEN
- Ter bestrijding spuiten met één van de synthetische pyrethroïden:
25 g of ml permethrin + 30 ml Agral LN
50 ml Decis + 30 ml Agral LN
40 g of 50 ml Cymbush of 50 ml Ripcord + 30 ml Agral LN
SPINT
- Ter bestrijding spuiten met één van de volgende middelen:
100 g dienochloor + 30 ml Agral LN
100 g Kelthane AP (alleen boven 18 °C toepassen)
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TRIPS
- Ter bestrijding jonge plantjes stuiven met:
200 g Undeen-stuif
- Bij oudere planten spuiten met één van de volgende middelen:
25 g of ml permethrin + 30 ml Agral LN
50 ml Decis + 30 ml Agral LN
40 g of 50 ml Cymbush of 25 ml Ripcord + 30 ml Agral LN
- Of een ruimtebehandeling uitvoeren met één van de volgende middelen:
dichloorvos, volgens gebruiksaanwijzing
50 ml permethrin per 1000 m2 met straalmotorspuit
100 ml Decis per 1000 m2 met straalmotorspuit
100 ml Cymbush of 50 ml Ripcord met straalmotorspuit
VOETROT (Rhizoctonia)
Planten rotten aan de voet weg.
- Ter bestrijding spuiten met:
100 g quintozeen 75% (kans op groeiremming)

HELIANTHUS
GRAUWE SCHIMMEL
Stengels knikken om na aantasting door de schimmel. De aantasting komt vooral voor
bij natte grond en vochtig weer.
- Ter bestrijding spuiten met één van de volgende middelen:
50 g Ronilan
200 g Rovral of Agrichem Iprodion
MEELDAUW
Op de bladeren plekjes met wit schimmelovertrek.
- Ter bestrijding spuiten met:
40 ml Curamil
SCHUIMBEESTJES
Deze diertjes richten over het algemeen weinig schade aan.
- Ter bestrijding overvloedig spuiten met één van de volgende middelen:
100 g of ml parathion
125 g of ml diazinon

HERFSTASTER
BEGONIAMIJT
De planten stagneren in groei. Het jonge blad blijft klein en is bros. Ook kunnen zij
paarsachtig verkleuren.
- Ter bestrijding enige malen spuiten met:
150 ml endosulfan
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HERFSTASTER - HIPPEASTRUM

BLADLUIZEN
Bladeren gekroesd. Soms alleen topbladeren met onregelmatige, paarse verkleuringen
aan de rand.
- Ter bestrijding spuiten met één van de volgende middelen:
50 g Pirimor
75 g Undeen
MEELDAUW
Dun wit schimmelovertrek op de bladeren, stengels en bloemen.
- Ter bestrijding spuiten met één van de volgende middelen:
40 ml Curamil
40 ml Rubigan

HIPPEASTRUM (Amaryllis)
ALGEMENE BOLONTSMETTING
- Vlak voor het planten de bollen tegen vuur (meest Stagonospora) en Fusarium ont
smetten in een oplossing die per 100 I water bevat:
(a) 1000 g maneb/zineb + 200 g benomyl 50% of 200 g carbendazim 50% of 350
g TopsinM, of
(b) 400 ml Sportak
MIJTEN
a. Bollenmijt: maakt gangen in de wortels, waarna deze abnormaal vertakken. Aan
tasting meest pleksgewijs. Bladbasis kan ook worden aangetast.
- De kasgrond stomen of ontsmetten met methylbromide, vooral na een teelt van
Freesia, lelie, Gloriosa of Hippeastrum.
b. Tarsonemusmijt: bloemstengels en bladeren blijven kort en groeien krom. In warme
kas kan ziekte snel uitbreiden. Bij visiteren van de bolneus (= plaksgewijs afsnijden
van stukjes bolneus) is rode verkleuring zichtbaar op plaatsen waar de rokken niet
volkomen aaneengesloten zijn.
Maatregelen ter bestrijding:
- Bollen voor bloemproduktie kort na het rooien een warmwaterbehandeling geven:
1 uur bij 43,5 °C in schoon water.
- Tijdens de teelt ter bestrijding spuiten met:
300 ml endosulfan
SPINT
- Ter bestrijding minimaal 2 maal spuiten met één van de volgende middelen:
100 g dienochloor + 30 ml Agral LN
50 g Torque Plus
TRIPS
- Ter bestrijding spuiten met één van de volgende middelen:
25 g of ml permethrin
50 ml Decis
40 g of 50 ml Cymbush of 25 ml Ripcord
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VUUR of ROOD (Roodkleuring)
Schimmels, meestal Stagonospora, veroorzaken rode verkleuring op de kop van de bol.
Eerst stippen, later rode, waterachtige vlekken op bladeren en bloemstengel, die daar
door krom kunnen groeien.
Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
-

Grond stomen of ontsmetten met methylbromide, zie blz. 10.
Bollen voor het planten ontsmetten, zie algemene bolontsmetting blz. 59.
Niet koud telen en niet diep planten (de neus moet ruim boven de grond uitsteken).
Gewas snel laten drogen na water geven.
Na het rooien de bollen snel en goed drogen.

WOLLUIZEN
In de hals van de bol en tussen de bolschubben komen witte wollige luizen voor, waarin
trage, geribbelde luizen en meestal eieren voorkomen. Bladeren misvormd met donker
groene stippen. Luis blijft enige tijd in de grond achter.
Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
- Ter bestrijding 2 à 4 maal om de tien dagen spuiten met één van de volgende mid
delen:
120 g parathion
100 g Undeen
100 ml Actellic-50
- Kort na het rooien de gedroogde bollen een warmwaterbehandelig geven van V2 uur
bij 50 °C in schoon water.
- Of bollen bij 30 °C met 1 I Actellic-50 in 100 I water druipnat spuiten; daarna 2 dagen
geen lucht verversen.
- Fust goed nat spuiten met 1 I Actellic-50 in 100 I water en 2-3 dagen opslaan bij 30
°C zonder luchtverversing.
WORTELROT
a. Wortellesieaaltjes: op de wortels ontstaan rode streepjes, overgaand in rotting.
Voorts treedt groeiremming op. De aaltjes kunnen in de bollen achterblijven. Makke
lijk te verwarren met Fusarium (zie bij b.) Daarom monster van de wortels laten
nemen.
Maatregelen na vaststelling van de aantasting:
- Bollen bestemd voor bloemproduktie kort na het rooien als de bollen goed droog
zijn een warmwaterbehandeling geven: V2 uur bij 50 °C in schoon water.
- Grond stomen of ontsmetten met methylbromide, zie blz. 10.
- Om de aantasting tijdens de teelt te beperken, strooien met:
900 g Temik 10G per 100 m2 en inwerken
b. Fusarium: ziektebeeld als bij a. (wortellesieaaltjes). Makkelijk te verwarren met wor
tellesieaaltjes. Daarom monster van wordtels laten onderzoeken.
Maatregelen ter bestrijding na vaststelling aantasting:
- Grond stomen (chemische ontsmetting onvoldoende), zie blz. 10.
- Bollen voor het planten ontsmetten, zie algemene bolontsmetting blz. 59.
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HYACINT
ALGEMENE BOLONTSMETTING
- Ter bestrijding van Fusarium-ziekte, huidziekte en Rhizoctonia-ziekte de bollen vlak
voor het planten gedurende tenminste 1 minuut dompelen in een oplossing die per
100 I water bevat:
1 kg zineb/maneb + 200 g benomyl 50% of 200 g carbendazim of
300 g Topsin M
N.B. Ontsmette bollen niet planten op zeer humusarme zandgrond, omdat hier
kans op wortelverbranding bestaat.
BEWAARROT
a. Bolrot (Fusarium): op het oog gezonde bollen rotten tijdens de bewaring vanaf de
bolbodem in. Weefsel licht- tot donkerbruin gekleurd met wit schimmelpluis.
b. Pénicillium: aan de wortelkrans ontstaat blauwgroen schimmelpluis. Treedt vooral
op bij bewaring bij 13 °C of lager.
Maatregelen ter bestrijding:
- Aangetaste bollen vóór het planten verwijderen en de overige bollen ontsmetten,
zie algemene bolontsmetting.
BLADTOPBESCHADIGING
a. Embellisia: bladtoppen bruin-rood met daaronder gele rand; vooral aan buitenste
bladeren.
- Ter voorkoming alleen gave bollen planten.
b. Rhizoctonia: zie rotkoppen.
KRASBODEMS
Aangetaste bollen hebben een verkurkte bolbodem, waarin scheurtjes voorkomen. De
schimmel dringt zich via vaatbundels de bol in. Dit gaat vaak samen met aantasting van
de buitenste schubben (vethuidigheid). Licht aangetaste bollen zijn nog bruikbaar voor
broeierij.
Maatregelen ter bestrijding:
- Bollen ontsmetten, zie algemene bolontsmetting.
- Temperatuur na planten niet boven 9 °C.
ROTKOPPEN
a. Rhizoctonia: toppen van bloemtrossen na inhalen grijs tot bruin. Bladtoppen met
bruine vlekken, soms ingevreten. Niet gesloten neuzen bij inhalen meestal ernstiger
beschadigd dan gesloten neuzen. Komt vooral voor bij vroeg geplante bollen. Ziekte
kan in grond aanwezig zijn, maar kan ook met de te planten bollen meekomen.
Maatregelen ter bestrijding:
- Bollen ontsmetten, zie algemene bolontsmetting.
- Grond ontsmetten, zie blz. 10.
b. Penicillium-ziekte: bij of korte tijd na inhalen wordt top van de bloemtros door groen
schimmelpluis aangetast. Bladeren blijven gezond. Komt vooral bij zware trossen
voor.
- Ter voorkoming zorgen voor goede temperatuurbehandeling van de bol en inha
len na juiste koude periode.
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TRIPS (in bloemtros)
Treedt op na opplanten in bewortelingsruimte e.d., dus niet na kuilen. Bij inhalen in de
kas hebben verschillende nagels donkerbruine plekken. Binnenkant van de binnenste
loofbladeren duidelijk geëtst op plaatsen waar ruimte was tussen nagels en
loof bladeren.
- De bestrijding moet plaats vinden tijdens droge bewaring vóór het planten.
WITSNOT (Erwinia carotovora)
Blad en bloemtrossen verslijmen, meestal vanuit de bol. De aangetaste planten stinken.
De ziekte is besmettelijk.
Maatregelen ter voorkoming:
- Bodemtemperatuur na planten niet boven 9 °C.
- Geef niet overmatig water.
- Zieke planten verwijderen.

IRIS
ALGEMENE BOLONTSMETTING
- Ter voorkoming van uitval door Fusarium en/of Pénicillium de bollen vóór de bewa
ring bij 17 °C of lager dompelen in een oplossing die per 100 I water bevat:
500 ml Ortho-Difolatan 4 F + 500 g AAgrunol Anti-stuifmiddel +
200 g benomyl 50% of 200 g carbendazim 50% of 300 g Topsin M
Om onaangename werkomstandigheden bij het planten te vermijden, kan men direkt
voor het planten de bollen vochtig maken met een oplossing die per 100 I water
bevat:
200 g benomyl-50% of 200 g carbendazim-50% of 300 g Topsin M
AARDRUPSEN, zie blz. 19.
BLOEMKNOPVERDROGING
Tijdens de groei verdroogt de bloem. Dit is een gevolg van de temperatuurbehandeling
van de bollen, de bolmaat, soortgevoeligheid, plantdichtheid, kasklimaat en lichttekort.
Maatregelen ter voorkoming:
- Voor de vroege bloei bollen gebruiken die met ethyleen zijn behandeld.
- Zorgen voor optimale teeltomstandigheden: niet te dicht uitplanten, goed lichtdoorlatende kassen gebruiken, in donkere dagen de kastemperatuur aanpassen, te gebrui
ken bolmaat goed afstemmen op het planttijdstip en voldoende water geven.
FUSARIUM-ROT (Fusarium oxysporum)
Bij vroege aantasting vindt men kromgroeiende planten (sikkelplanten): bij latere aan
tasting worden bladtoppen geel en kan de bloem verdrogen. Vanuit bolbodem wordt het
bolweefsel grijs-bruin rottend. De grens tussen ziek en gezond weefsel is vrij scherp.
Verwarring met Pénicillium mogelijk.
Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
- Bollen ontsmetten, zie algemene bolontsmetting.
- Besmette grond stomen of ontsmetten met methylbromide, zie blz. 10.
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GRAUWE SCHIMMEL (Botrytis)
Onder vochtige omstandigheden ontstaat pleksgewijs op bladeren en bloemen een grijs
stuivend schimmelpluis. Op bladeren en bloemen kunnen witte vlekjes (pokken) ont
staan. Ook kan grauw schimmelpluis aan de voet van de bladeren ontstaan. Bollen van
deze planten zijn bruin rottend.
Maatregelen om een aantasting tegen te gaan:
- Luchtvochtigheid laag houden door luchten en/of stoken.
- Ter bestrijding spuiten met één van de volgende middelen:
30 g zineb/maneb per 100 m2
Twee à driemaal aangevuld met naar keuze:
5 g Ronilan per 100 m2
5 g Rovral of Agrichem Iprodion per 100 m2
5 g Sumisclex per 100 m2
- Of (onder glas) een ruimtebehandeling uitvoeren met één van de volgende middelen:
25 Ronilan rooktabletten per 1000 m2
25 Termil H-tabletten per 1000 m2
NAT VOETROT (Phytopthora)
Vooral bij cv „Prof. Blaauw" treedt deze ziekte in de zomer in de kas pleksgewijs op.
De planten blijven achter in groei. De bladeren vergelen vanuit de bladtoppen. Aange
tast bolweefsel is eerst glazig, later grijsachtig tot violetbruin rot.
Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
- „Prof. Blaauw" niet planten op grond waar tomaten met Phytophthora hebben
bestaan (blijft in de grond over).
- Grond stomen of ontsmetten met methylbromide, zie blz. 10.
PENICILLIUM-ROT (groene schimmel)
Bolaantasting: wit, later groen schimmelpluis treedt door wondjes de bol binnen (o.a.
bij uittreden van wortels. Ziekte ontwikkelt zich vooral tijdens bewaring bij 17 °C en la
ger. Grens tussen gezond en aangetast weefsel niet scherp afgetekend.
Gewasaantasting: uitval na planten. Ziekte komt met bollen mee.
- Ter bestrijding bollen ontsmetten, zie algemene bolontsmetting blz. 62.
RHIZOCTONIA-ZIEKTE (Rhizoctonia solani)
1. Ingeduimde bollen (bolneus staat boven de grond): vanaf ± 1 maand na het planten
blijven planten achter in groei. Verwelking van loofbladeren van buiten naar binnen.
2. Dieper geplante bollen: ondergrondse delen van de buitenste bladeren krijgen een
„aangevreten" beeld (rafelig, soms met gaten). Aantasting gaat over op de bol en
gaat rotten, waardoor de planten verloren gaan. De wortels blijven gaaf.
Maatregelen ter bestrijding:
- Grond stomen of ontsmetten met methylbromide, zie blz. 10.
- Voorbehoedend de grond behandelen met één van de volgende middelen:
300-900 g quintozeen 20% per 100 m2 en 1-3 cm doorwerken
75-225 g Rizolex per 100 m2 en 1-3 cm doorwerken
STINKEND ZACHTROT (Erwinia atroseptica)
Onder warme vochtige omstandigheden kan deze bacterie de bollen of planten vanuit
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de grond aantasten. Blad wordt vanaf de basis donkergroen. De plant verslijmt en stinkt.
Met name cv „Prof. Blaauw" en enkele nieuwe cultivars zijn zeer gevoelig.
Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
- Vóór het planten geen verse bladresten van voorgaande teelten door de grond
werken.
- Niet te veel water geven.
- Bodemtemperatuur verlagen.
WOLLUIZEN
Trage rose tot grijze, platte insekten. Deze bevinden zich onder de vliezige huiden tij
dens de bewaring bij 30 °C. De luizen zuigen de bollen tijdens de bewaring leeg, zodat
tenslotte kleverige mummies overblijven.
- Ter bestrijding bollen en fust bij begin van de bewaring druipnat spuiten met:
1 I Actellic 50 in 100 I water en 2-3 dagen niet ventileren.
- Zwaar aangetaste bollen niet planten.
WORTELROT (Pythium)
a. Vroege aantasting: direkt na planten sterk achterblijvende groei. Wortelkrans ingerot, korte wortels met zwartbruine top, vroeg vertakkend. Later gezonde nawortels
en enig herstel.
b. Late aantasting: pleksgewijs iets korter gewas, bloemen verdrogen. Flinke wortel,
van onder af rottend.
Maatregelen ter bestrijding:
- Grond stomen of ontsmetten met methylbromide, zie blz. 10.
- Aanvullend de grond voorbehoedend behandelen met:
500-800 g AAterra per 100 m2 en 15 cm diep inwerken.

LELIE
ALGEMENE BOLONTSMETTING
- Ter voorkoming van verschillende ziekten als Pénicillium, Fusarium, Cylindrocarpon,
Rhizoctonia en Pythium de bollen voordat ze de bewaring ingaan dompelen in een
oplossing die per 100 I water de volgende middelen bevat:
1 I Ortho-Difolaten 4 F + 200 g benomyl 50% of 200 g carbendazim 50%
of 300 g Topsin M
BLADLUIZEN
- Voorbehoedend na het opkomen van de eerste neuzen strooien met:
300 g Temik 10 G per 100 m2 en inwerken.
Deze behandeling 1 à 2 maal herhalen om de 3 à 4 weken.
- Ter bestrijding spuiten met één van de volgende middelen:
50 g Pirimor
60 g of ml parathion
100 ml Dimecron of Luxan Fosfamidon (alleen buitenteelt)
- Tegen de oogst ter bestrijding bij voorkeur een ruimtebehandeling uitvoeren met één
van de volgende middelen:
1 Piromor-rookontwikkelaar per 700 m3
lindaan-rookmiddel, volgens gebruiksaanwijzing
Basudine-rooktabletten, volgens gebruiksaanwijzing
dichloorvos, volgens gebruiksaanwijzing
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BLADTOPBESCHADIGING (fluorvergiftiging)
De punt van het blad en of het gedeelte onder de punt is glazig. Later wordt dit bruin.
Komt in de kas vooral voor in het voorjaar en buiten in mei-juni bij weelderige gewassen.
Verschijnsel stopt bij het ouder worden van de planten. De oorzaak is fluorvergiftiging
vanuit de grond of luchtverontreiniging.
- Grond goed doorspoelen en niet bemesten met fluorbevattende meststoffen, zoals
fosfaatbevattende mengmeststoffen.

BLADVERBRANDING - BROEIKOP
Bij o.a. Stirling Star, variëteiten van L. speciosum en c.v. "Pirate" ontstaat vlak onder
de toppen van de bladeren "bladverbranding". Dit begint met kleine grijze stipjes kort
bij elkaar. Vaak alleen te zien bij de zwaarste planten en in een bepaald gedeelte in de
plant. Bij ernstige bladverbranding gaan jongste blaadjes en bloemknopjes verloren.
Maatregelen ter voorkoming:
-

Voorkom te sterke verdamping.
Gewas 's morgens vroeg broezen en kas schermen.
Grote temperatuurschommelingen voorkomen.
Niet te dikke bollen in de kas planten.
Bij een gewashoogte van + 20 cm om de 2 dagen tot het moment, dat de bloem
knoppen losgegroeid zijn, proefsgewijs spuiten met een oplossing van 1%
calciumnitraat.

BLOEMKNOPVERDROGING EN -AFSTOTING
Bloemknoppen worden bleekgroen, verschrompelen en verdrogen. Bij kleurende knop
pen wordt de kleur flets. Bij afstoting snoert de bloemsteel in, waarna de bloemknop af
valt. De verschijnselen treden vooral op in een lichtarme periode.
Maatregelen:
- Extra belichten.
- Zeer goed plantmateriaal gebruiken voor teelt in lichtarme periode.

BOL- EN SCHUBROT (Fusarium en Cylindrocarpon)
a. Botaantasting: bolbodem, wortelkrans of de basis van de schubben kunnen in meer
of mindere mate bruinverkleurd tot rot zijn. Dergelijke bollen niet planten bij bodemtemperatuur boven 13 °C.
b. Gewasaantasting: (vnl. Fusarium): van onder af aan kleuren de bladeren geel en la
ter bruin en vallen af. Op ondergrondse stengel bevinden zich oranje tot donkerbrui
ne vlekken. In ernstige gevallen gaat de plant te gronde. Uit zaad gekweekte plantjes
vallen pleksgewijs weg op het zaaibed of na het verspenen. Zowel bollen als grond
kunnen besmet zijn.
Maatregelen:
- Bij voorkeur voor de bewaring, maar anders voor het planten de bollen ontsmetten,
zie algemene bolontsmetting blz. 64.
- Aangetaste bollen zijn - ook na ontsmetting - ongeschikt voor teelt in warme kas.
- Niet aangetaste bollen of plantjes poten.
- Besmette grond stomen of ontsmetten met Di-Trapex, zie blz. 10.
- Aangetaste plekken en een zóne er omheen begieten met:
een benzimidazoolfungicide volgens gebruiksaanwijzing.
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BOLLENMIJT (Rhizoglyphus)
Mijten maken gangen in ondergronds stengeldeel, waardoor de planten zich minder ont
wikkelen en dan vroegtijdig afsterven. Vooral bij een tweede snede van dezelfde bollen
en bij teelt op zwaar besmette grond. Deze mijt komt vooral voor bij uit Japan geïmpor
teerde Longiflorum, maar de grond kan ook na andere gewassen als Freesia, gladiool
en Gloriosa ernstig besmet zijn.
Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
- Besmette grond stomen of ontsmetten met methylbromide, zie blz. 10.
- Vlak voor het planten de bollen voorbehoedend bespuiten met:
500 ml Actellic-50 in 100 I water
- Direkt na het planten strooien met:
900 g Temik 10 G per 100 m2 en inwerken.
KWADE GROND (Rhizoctonia tuliparum)
Ziekte komt alleen voor wanneer bollen langere tijd beneden 10 °C in de grond zijn. Op
stengels op de grens van bodem en lucht rotte plekken. Grond kan besmet zijn en de
schimmel kan met bollen overgaan. Bij besmette bollen ontstaat tijdens de bewaring
een bruinrot.
Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
- Bollen ontsmetten, zie algemene bolontsmetting blz. 64.
- Voorbehoedend vóór het planten de grond behandelen met één van de volgende
middelen:
50-100 g Rizolex per 100 m2 en 1 cm inwerken
300 g quintozeen 20% per 100 m2 en 1 cm inwerken
PENICILLIUM-ZIEKTE (Bewaarrot)
Op de schubben rotte grijze plekken, waarop blauwgroen schimmelpluis ontstaat. Indien
alleen aantasting op de buitenste schubben voorkomt, is de bol nog geschikt om te ge
bruiken. Zwaarder aangetaste bollen niet gebruiken.
- Bij voorkeur voor de bewaring, maar anders voor het planten de bollen ontsmetten,
zie algemene bolontsmetting blz. 64.
SLAKKEN, zie blz. 21.
VIRUSZIEKTEN
Voorkomen o.a. lelielatentvirus, tulpemozaïekvirus en komkommermozaïekvirus.
Beelden meest alleen op het gewas: lichte mozaïekverschijnselen, lichtgroene streepjes
en vlekjes. Bij sommige cultivars (o.a. Enchantment) ontstaat door tulpemozaïekvirus
crème in plaats van witte bollen, al dan niet voorzien van lichtbruine vlekken, niet zelden
met kringvormig patroon.
- Zieke planten verwijderen.
VUUR (Botrytis elliptica)
Op bladeren en bloemknoppen ontstaan bruine stippen, soms overgaand in zich zonegewijs uitbreidende vlekken. Bij sterke aantasting gaan knoppen en bloemen ten
gronde.
Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
- Het gewas droog houden; zorgen voor enige luchting tussen de planten.
- Tegen een beginnende aantasting spuiten met één van de volgende middelen:
een benzimidazoolfungicide volgens gebruiksaanwijzing
50 g of ml Sumisclex
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- Of volgens gebruiksaanwijzing een ruimtebehandeling uitvoeren met één van de vol
gende middelen:
25 Termil H-tabletten per 1000 m2
10 Allisan-Rookgenerator per 1000 m2
WORTELROT (Pythium)
Stengelwortels worden glazig, slap en rotten weg. De planten zijn zwak met smalle, af
hangende dof gekleurde bladeren of blijven in de loop van de groei achter in ontwikke
ling. Knoppen vallen daardoor eerder af of verdrogen. Bloemen komen slecht open en
op kleur.
Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
- Voor het planten lichte respectievelijk zware grond behandelen met:
500 g AAterra per 100 m2
200-400 g Bayer 5072 per 100 m2
Bayer 5072 kan worden aangewend tegen een aanwezige aantasting door het tegen
de avond over een nat gewas met veel water in te regenen.

LIATRIS
ALGEMENE KNOLONTSMETTING
- Knollen tegen grauwe schimmel, Rhizoctonia en Sclerotinia vóór het planten dompe
len in een oplossing die per 100 I water de volgende middelen bevat:
150 g of ml Sumisclex of 200 g Ronilan +
200 g benomyl 50% of 200 g carbendazim 50% of 300 g Topsin M
GRAUWE SCHIMMEL (Botrytis)
Op de grens van bodem en lucht wordt blad donkergroen tot zwart. Hierop grauw schimmelpluis. Ook knolaantasting mogelijk:
Knolweefsel zacht en lichtbruin. Kan samengaan met Rhizoctonia.
Grauw schimmelpluis in de bovenste bladeren van de plant.
Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
- Knollen voor het planten ontsmetten, zie algemene knolontsmetting blz. 67.
- Luchtvochtigheid laag houden door tijdig luchten.
- Voorbehoedend regelmatig spuiten met één van de volgende middelen:
20-30 g zineb-maneb per 100 m2
20-30 g thiram per 100 m2
Afhankelijk van het weer maximaal 3 keer tijdens het seizoen bovenstaande doserin
gen aanvullen met naar keuze:
5 g Ronilan, Rovral, Agrichem Iprodion of Sumisclex
- Of een ruimtebehandeling met één van de volgende middelen (alleen onder glas):
10 Allisan-rookgenerator per 1000 m2
25 Termil H-tabletten per 1000 m2
25 Ronilan rooktabletten per 1000 m2
RHIZOCTONIA-ZIEKTE
Veelal pleksgewijs zijn jonge bladeren bruin verkleurd en sterk beschadigd. Bruine aan
tasting onder grondoppervlak zichtbaar. Bij ernstige aantasting vaak samengaand met
grauwe schimmel.
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Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
- Besmette grond stomen of ontsmetten met methylbromide, zie blz. 10.
- Knollen voor het planten ontsmetten, zie algemene knolontsmetting blz. 67.
- Voorbehoedend vóór het planten de grond behandelen met:
300-900 g quintozeen 20% en 1-3 cm inwerken.
SCLEROTIËNROT
De stengels worden vlak boven de grond bruin en rot, waarna de stengels boven deze
aantasting verwelken en afsterven. Op aangetaste plekken zit schimmelweefsel, met er
in grote witte, later bruin tot zwarte Sclerotien, ook in merg van de stengels.
Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
- Besmette kasgrond stomen, zie blz. 10.
- Voorbehoedend vóór het planten de grond behandelen met:
300-900 g quintozeen 20% en 1-3 cm inwerken.
- Knollen voor het planten ontsmetten, zie algemene knolontsmetting blz. 67.
- Zieke planten verwijderen.
- Bij aantasting spuiten met één van de volgende middelen:
200 g Rovral of Agrichem Iprodion
50 g Ronilan
een benzimidazoolfungicide volgens gebruiksaanwijzing
VERWELKINGSZIEKTE (Verticillium)
Delen van de plant, soms hele planten gaan plotseling slap hangen. In het onderste deel
van de stengel en in knollen bruingekleurde vaatbundels. Tijdens een donkere, koele
periode treedt soms tijdelijk herstel op.
Maatregelen:
- Uitgaan van gezond plantmateriaal.
- Zieke planten zo spoedig mogelijk verwijderen.
- Na de teelt de grond stomen.

MARGRIET (Chrysantemum maximum) EN PYRETHRUM
BLADAALTJES
Meestal beginnend in de bladvoet ontstaan, door de nerven begrensde, eerst lichtge
kleurde bladgedeelten, die later bruin tot zwart worden. Aantasting begint meestal in on
derste bladeren.
Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
- Pas een strenge selektie bij de moerplanten toe.
- Houdt het gewas bovengronds droog.
- Bij waarneming van de eerste aantastingsbeelden strooien met:
900 g Temik 10 G per 100 m2 en inwerken.
Soms is een herbehandeling nodig.
BLADLUIZEN
Veroorzaken zowel aantasting van blad als bloem.
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- Ter bestrijding een ruimtebehandeling uitvoeren met één van de volgende middelen:
1 Pirimor-rookontwikkelaar per 700 m3
Basudine-rooktabletten, volgens gebruiksaanwijzing
400 ml Phosdrin SFK per 1000 m2 met straalmotorspuit
- Of spuiten met één van de volgende middelen:
50 g Pirimor
75 g of ml diazinon
60 g of ml parathion
50 ml mevinfos
CICADEN
Drie tot vier millimeter lange, groengele, zeer snelle insekten. Ze kunnen bloemknoppen
en jonge scheuten misvormen.
- Ter bestrijding spuiten met één van de volgende middelen:
75 g of ml diazinon
60g of ml parathion
100 g Undeen
MEELDAUW (Pyrethrum)
- Ter bestrijding spuiten met:
40 ml Curamil
RUPSEN
- Ter bestrijding spuiten met één van de volgende middelen:
100 g of ml parathion (alleen tegen jonge rupsen)
100 g Dipterex
25 g of ml permethrin
SCHUIMBEESTJES
Vlokjes schuim, waarin een kleine bleekgroene larve.
- Ter bestrijding overvloedig spuiten met één van de volgende middelen:
100 g of ml parathion
125 g of ml diazinon
SLAKKEN
Veroorzaken bij Pyrethrum ernstige schade bij het uitlopen in winter en voorjaar.
Maatregelen ter bestrijding: zie blz. 21.
VERWELKINGSZIEKTE (Verticillium)
In de nazomer en herfst verwelken hele of gedeelten van pollen. Zieke planten gaan zel
den geheel ten gronde. De wortels blijven gaaf. Bij doorsnijden bruingekleurde
vaatbundels.
Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
-

Ter voorkoming de kasgrond voor de teelt stomen, zie blz. 10.
Op buitengrond vruchtwisseling toepassen.
Zieke planten opruimen.
Voor vermeerdering uitsluitend gezonde moerplanten kiezen.
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WORTELLUIZEN
Witte tot crème luizen leven aan de wortels. De planten verwelken en kunnen langzaam
wegkwijnen. Vooral op de lichtere gronden.
- Zodra een aantasting wordt waargenomen, gieten met:
100 g Undeen in 100 I water per 100 m2
WORTELROT (o.a. wortelaaltje Pratylenchus)
Pleksgewijs slecht groeiend gewas, vaak veel dode wortels. Op levende wortels af
gestorven plekjes. Secundair rot ontstaat door schimmels en bacteriën.
Pyrethrum is een zeer goede waardplant, zodat na de teelt van dit gewas een hoge
besmetting van de grond achterblijft.
Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
- Ter voorkoming vooraf de grond ontsmetten, zie blz. 10.
- Aaltjes vrij plantmateriaal gebruiken.

MUSCARI
PENICILLIUM-ZIEKTE
Blauw-groen schimmelpluis op de bollen treedt op tijdens de bewaring.
- Beschadiging trachten te voorkomen.
- Bollen ontsmetten in een oplossing van 1 kg Difolatan 80 in 100 I water.
- Bollen goed drogen en bij veel ventilatie bewaren.
VERWILDERING
Ook wel "bosjesplanten" of "wild" genoemd, omdat de verklisterde bollen veel fijn,
rond blad geven en niet of spaarzaam bloeien.
- Ter voorkoming sterk verklisterde bollen vóór het planten verwijderen.
ZWARTSNOT (Sclerotinia bulborum)
Gewas gaat plantsgewijs of pleksgewijs slap hangen. Loof rot aan de voet en verandert
in een slijmerige, grijze massa. Op de schubben grijze plekken waarop grote zwarte
Sclerotien.

Maatregelen ter voorkoming:
- Bollen ontsmetten in een oplossing die per 100 I water 400 g benomyl 50%, 400 g
carbendazim 50% of 700 g Topsin M
- Kuilgrond stomen of ontsmetten met methylbromide, zie blz. 10.

NARCIS
BOLROT (Fusarium oxysporum)
Meestal in de bol aanwezig bij het planten. Dikwijls minder bladontwikkeling dan nor
maal, verdroogde bladpunten, kromgroeiend blad, ernstig aangetaste bollen komen niet
op. Aangetaste bolbodems donkerbruin verkleurd.
Maatregelen ter voorkoming:
- Bollen vóór het planten luchtig en droog bewaren.
- Bollen vóór het planten uitzoeken (wortelkransen kontroleren).
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KOPROT EN SMEUL (verschillende schimmelziekten)
a. Bolaantasting (voor het planten): bollen met ingerotte neus.
b. Gewasaantasting: blad met bruine vlekken, soms aan de top, soms aan de voet,
meestal bedekt met schimmelpluis. Ernstig aangetaste bollen komen gebrekkig op
met krom blad. Op aangetaste bollen kunnen zwarte Sclerotien ontstaan.
Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
- Bollen luchtig en droog bewaren.
- Aangetaste bollen voor het planten verwijderen.
NARCISMIJT
Bolneus geïnfekteerd. Randen van bladeren en bloemstelen dikwijls ruw, geelbruin van
kleur. Bij ernstige aantasting gedrongen stand en kromgroeiende bladeren.
Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
- Bollen vóór het planten kontroleren: aangetaste bollen te herkennen doordat bij aan
snijden van de bolneus de hoeken van de rokken gekleurd zijn.
- Niet laat planten.
- Kort na het rooien een warmwaterbehandeling toepassen van 1 uur 43Vz °C onder
toevoeging van 1 I handelsformaline in 100 I water.
STENGELAALTJE
In het blad geelachtig-wit gezwollen plekjes ("Spikkels"), die dikwijls duidelijk voelbaar
zijn. Ernstig aangetaste planten komen niet op of zijn sterk misvormd ("draaiers"). Bij
dwarsdoorsnede door de bol zijn ringen zichtbaar.
- Omdat tulpestengelaaltjes ook in narcissen kunnen voorkomen direkt de Plantenziektenkundige Dienst waarschuwen. Zelf geen maatregelen nemen.

NERINE
BOLROT (Fusarium)
Verwelking van de bladeren en rotting van de bollen.
Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
-

Kasgrond stomen of ontsmetten met methylbromide, zie blz. 10.
Zorgen voor een zeer goede waterdoorlatendheid en struktuur van de grond.
Te hoge zoutconcentratie in de grond voorkomen.
Uitgaan van gezond plantgoed.
Bollen vóór het planten dompelen (30 minuten bij een bewaarperiode van 100 dagen
of 60 minuten bij een langere bewaarperiode) in een oplossing die per 100 I water
bevat:
400 g benomyl 50% of 400 g carbendazim 50%, waaraan toegevoegd is
1000 g Ortho-Difolatan-80 of 2000 ml Ortho-Difolatan 4 F

- Tijdens de teelt hoge bodemtemperatuur tegengaan.
- Tijdig schermen en luchten.
VIRUSZIEKTEN
Op de bladeren en soms ook op de bloemstelen langgerekte lichte vlekken, die later
afsterven.
- Regelmatig selecteren is de enige manier om de partij zo groen mogelijk te houden.
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WOLLUIZEN
Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
- Zodra een aantasting wordt waargenomen, overvloedig spuiten met:
100 g Undeen
Alleen geraakte insekten worden gedood. Behandeling herhalen.

ORCHIDEEËN (Cymbidium, Paphiopedilum, Phalaenopsis)
Gezien het grote aantal soorten orchideeën is het aan te raden eerst op kleine schaal
na te gaan welke bestrijdingsmiddelen, waar nog geen eigen ervaringen mee zijn, wor
den verdragen.
BACTERIEVLEKKENZIEKTE (vooral bij Phalaenopsis)
Zachte, donkere, natrotte gedeelten in de bladeren.
Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
-

Maatregelen nemen die een gezonde wortelgroei bevorderen.
Gewas verwarming geniet de voorkeur.
De planten aan de droge kant houden.
Het bovengrondse gewas niet bevochtigen.
Oude aangetaste bladeren wekelijks uit het gewas verwijderen.

BLADLUIZEN
- Ter bestrijding een ruimtebehandeling uitvoeren met één van de volgende middelen:
dichloorvos volgens gebruiksaanwijzing (kans op schade bij Cymbidium).
1 Pirimor-rookontwikkelaar per 700 m3
lindaan-rookmiddel volgens gebruiksaanwijzing
nicotine-rookpoeder volgens gebruiksaanwijzing
Bladafum-rookmiddel volgens gebruiksaanwijzing
- Of spuiten met één van de volgende middelen:
75 g Undeen
50 g Pirimor
BLADVLEKKENZIEKTE (Glomerella cingulata)
Donkere, droogrotte vlekken op het blad.
Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
- Gewas niet te zwaar schermen, bladeren bij water geven niet bevochtigen.
- Ziek blad wegsnijden.
- Ter bestrijding spuiten met:
300 g zineb
GRAUWE SCHIMMEL (Botrytis cinerea)
Op afgestorven delen ontstaat bruingrijs, stuivend schimmelpluis.
Maatregelen ter voorkoming:
- Luchtvochtigheid laag houden door stoken en/of luchten.
- Voorbehoedend spuiten met één van de volgende middelen:
200 g Rovral of Agrichem Iprodion
250 g thiram
50 g Ronilan
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- Of voorbehoedend stuiven met:
200 g thiram-stuif
LAPSNUITTOR, zie blz. 20.
MIEREN, zie blz. 20.
MOSMIJT
Glimmende bolronde mijten beschadigen de bloem.
- Ter bestrijding spuiten met:
60 g lindaan 21%
MIJTEN
Kleine oranje-rode mijten aan onderzijden blad veroorzaken geelachtige verkleuring van
de bladeren.
- Ter bestrijding spuiten met:
75-100 ml Kelthane MF of 100-150 g Kelthane AP
MILJOENPOTEN, zie blz. 20.
PISSEBEDDEN, zie blz. 20.
RUPSEN
- Ter bestrijding met één van de volgende middelen:
25 g of ml permethrin
50 ml Decis
40 g of 50 ml Cymbush of 25 ml Ripcord
100 g Dipterex
SLAKKEN, zie blz. 21.
SCHILD- DOP- en WOLLUIZEN
Vooral de onderzijde bladeren grijze tot bolvormige schildluizen of trage met was bepoe
derde roze of oranje diertjes, die meestal groepsgewijs voorkomen in oksels van blade
ren of bij de stengelvoet.
- Ter bestrijding 2 à 4 maal spuiten met één van de volgende middelen:
100 g Undeen
100 ml Gusathion Emulsie
75 ml mevinfos
SCLEROTIËNROT
Op aangetaste plantedelen ontwikkelt zich dik, wit schimmelpluis, waarin eerst witte la
ter zwarte Sclerotien ontstaan.

Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
- Planten ruim zetten en hoge luchtvochtigheid vermijden.
- Aangetaste planten zorgvuldig verwijderen en verbranden.
- Plekken met aantasting en een zóne eromheen spuiten met:
50 g Ronilan
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SPINT
- Ter bestrijding enige malen spuiten met één van de volgende middelen:
100 g dienochloor + 30 ml Agral LN
50 g Torque Plus
TRIPS
a. Kleine langwerpige insekten zuigen aan onderzijde van het blad, waardoor zilver
kleurige vlekjes ontstaan. Knoppen en bloemen worden misvormd.
- Ter bestrijding spuiten met één van de volgende middelen:
25 g of ml permethrin
50 ml Decis
40 g of 50 ml Cymbush of 25 ml Ripcord
75 g Undeen
b. Watervlekken (bij Cymbidium): tijdens de bloei worden op de bloemen kleine ronde,
donkere vlekken zichtbaar met daaromheen een glazige ring. Dit is in een eerder sta
dium door Thrips tabaci veroorzaakt, wanneer de bloemstengels zichtbaar worden.
- Ter voorkoming van half juli tot eind augustus om de 7 à 10 dagen een bestrijding
uitvoeren zoals genoemd onder a.
VARENROUWMUG, zie blz. 21.
VIRUSZIEKTEN
Verschillende virussen veroorzaken verschillende beelden. Bijvoorbeeld het
Odontoglossum-kringvlekkenvirus veroorzaakt diamant-mozaïek bij Cymbidium en
bloembreking. Het Cymbidiummozaïekvirus veroorzaakt mozaïek en necrotische vlek
ken in de bladeren.
Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
- Aangetaste planten isoleren of vernietigen.
- Bij het snijden van de bloemen regelmatig het mes in spiritus dopen en door een
vlam halen.
- Voor meristeemcultuur uitgaan van op virus getoetste planten.
WITROT
De planten rotten aan de stengelvoet en vallen om. Op aangetaste delen wit schimmelpluis, waarin zich donkerbruine kleine, ronde sclerotiën vormen.
Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
- Zieke planten opruimen.
- Ter bestrijding spuiten met één van de volgende middelen:
200 g Rovral of Agrichem Iprodion
400 g thiram
WORTELROT
Pythiumsoorten en bij Cymbidium ook Fusarium proliferatum veroorzaken wortelrat.
Aangetaste planten zijn in groei geremd, het gewas wordt geel.
- Vast laten stellen welke schimmel het wortelrat veroorzaakt.
- Tegen Pythium gieten met:
3 à 4 g Bayer 5072 in 3 I water per m2
- Tegen Fusarium per m2 gieten met:
6 g benomyl 50%, 6 g carbendazim of 9 g Topsin M in 3 I water
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ORNITHOGALUM - PIOENROOS

ORNITHOGALUM
BACTERIEZIEKTE
Onder glas kan na langdurige hoge temperatuur verslijming in de huidkoker optreden.
Deze verslijming stinkt.
- Een hoge temperatuur (25 °C) voorkomen door tijdig luchten en schermen.
PENICILLIUM-ZIEKTE
Groene schimmel op de bollen tijdens het bewaren onder ± 20 °C bij onvoldoende
luchtbeweging, vooral bij bollen met „open neuzen".
Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
-

Gebruik voor de bloementeelt bollen met gesloten neuzen.
De bollen niet langer dan 1 maand beneden 20 °C. bewaren.
Met ventilatoren zorgen'voor een sterke luchtbeweging tijdens de bewaring.
De bollen aan het einde van de warmtebehandeling dompelen in een oplossing die
per 100 I water bevat:
1-1,5 kg Ortho-Difolatan 80 + 1 kg AAgrunol Anti Stuif
Bollen na behandeling goed terug drogen.

PIOENROOS (Paeonia)
BLADAALTJES
Zwaar aangetaste neuzen lopen niet of nauwelijks uit. Licht aangetaste neuzen lopen
wel uit, maar bladeren en soms bloemen zijn misvormd. Bij latere bladaantasting ont
staan door nerven begrensde, zwarte bladgedeelten.
- Van aangetaste partijen de planten in de rustperiode een warmwaterbehandeling ge
ven: de temperatuur geleidelijk op laten lopen van 15 °C tot 43,5 °C. Deze tempera
tuur (43,5 °C) 1 uur handhaven. Hierna de planten afkoelen in een oplossing van
10-15 °C, die per 100 I water 250 g thiram bevat.
GRAUWE SCHIMMEL (Botrytis paeoniae)
Scheuten komen niet of slecht op. Op de stengels boven de grond ontstaan bruinrotte
ingevallen plekken. Later worden ook de bladstelen aangetast. Soms rotten bloemknop
pen weg. Op alle aangetaste delen ontstaat een grauw schimmelpluis.
Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
- Vóór het planten, mits de planten geheel in rust zijn, gedurende 30 minuten dompe
len in een oplossing die per 100 I water bevat:
900 g captan of 1500 g thiram, waaraan toegevoegd is
200 g benomyl 50%, 200 g carbendazim 50% of 300 g Topsin M
Gedurende het dompelen de oplossing omroeren.
- Aangetast gewas overvloedig bespuiten met één van de volgende middelen:
200 g Rovral of Agrichem Iprodion
een benzimidazoolfungicide volgens gebruiksaanwijzing
Alle plantedelen goed raken, vooral op en nabij het grondoppervlak.
- Bij planten, die vast blijven staan, in het najaar de oude stengels zo diep mogelijk
verwijderen.
- Van gerooide planten de oude stengels in het najaar zo kort mogelijk afsnijden.
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STENGELROT (Phytophthora paeoniae)
Bruine tot zwarte rotte plekken op stengels, waardoor deze afsterven.
- Ter voorkoming voor de bloei spuiten met:
500 g koperoxychloride
VERWELKINGSZIEKTE (Verticillium)
Bladeren en stengels verwelken en sterven af. De stengel is uiterlijk gaaf, inwendig zijn
de vaatbundels bruin verkleurd.
Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
- Aangetaste planten vroegtijdig verwijderen en vernietigen.
- Vruchtwisseling toepassen met gewassen die geen waardplant voor Verticillium zijn.
- De grond ontsmetten met methylbromide, zie blz. 10.
VIRUSZIEKTEN
In de bladeren groengele tot gele vlekken, vaak kringvormig of golflijnen.
- Zieke planten in een vroeg aantastingsstadium verwijderen.
- Voor vermeerdering gezonde moerplanten gebruiken.
WORTELBOORDER
Larven vreten aan ondergrondse delen. Vaak wordt het weefsel onder de knoppen weg
gevreten. Hierdoor ontstaan verwelkingsverschijnselen.
- Ter voorkoming plantmateriaal voor het uitplanten kontroleren op aantasting.
- Ter bestrijding de vochtige of vochtig gemaakte grond bespuiten met:
60 g of ml lindaan 21% per 100 m2
Na de behandeling met veel water nagieten.

PRUNUS
BLADLUIZEN
Veroorzaken groeiremming van jonge scheuten; bladeren kunnen krullen.
- Ter bestrijding spuiten met één van de volgende middelen:
50 g Primor
75 g Undeen
50 ml mevinfos
75 g of ml diazinon
HAGELSCHOTZIEKTE
Kleine, bruine afgeronde vlekjes in de bladeren; later vallen deze eruit.
- Ter bestrijding vanaf begin mei spuiten met:
150 g captan
SCHORSBOORDER (Prunusboorder)
Vanaf eind april worden eitjes gelegd op de ruwe stammen en op de koppen van de Pru
nus. De daaruit komende rupsen boren zich in de stam en vreten gangen. Er komt rood
bruin boormeel en soms ook gom uit de boorgaatjes. De rups verpopt in het hout. In
het voorjaar komen de eerste vlindertjes uit. De pophuidjes steken gedeeltelijk uit de
gaatjes.
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- Vóór de rupsen de plant kunnen binnendringen, meerdere malen spuiten met:
100 ml Gusathion Emulsie
Beginnen na de waarschuwing van de voorlichtingsdienst en de bespuiting 3 x om
de twee weken herhalen.
N.B. Bij wortelechte struiken is er weinig kans op aantasting.

RIDDERSPOOR
BACTERIEZIEKTE
Zwarte door de nerven begrensde vlekken op de bladeren. Ook stengelaantasting.
Bloemknoppen verdrogen.
- Ter bestrijding spuiten met:
500 g koperoxychloride
- Aangetaste delen verwijderen en verbranden.
Bestrijding is niet afdoende.
BLADLUIZEN
Kan ernstige groeiremming veroorzaken.
- Ter bestrijding spuiten met één van de volgende middelen:
50 g Pirimor
60 g of ml parathion
KROONROT
Stengelvoet verrot. Planten verwelken en vallen om. Tussen de wortels kleine geelbrui
ne sclerotiën.
Maatregelen ter bestrijding:
- Op de rotte plekken vóór het planten 100 g quintozeen 75% per 100 m2 door de
grond frezen. Kans op groeiremming.
- Na het planten voorbehoedend overvloedig spuiten met één van de volgende
middelen:
200 g captan
200 g Rovral of Agrichem Iprodion
MEELDAUW
Dun wit schimmelovertrek op de bovenzijde van de bladeren. Stengels worden sterk
aangetast, waardoor deze krom groeien. Ook de bloemen worden aangetast.
- Ter bestrijding spuiten met één van de volgende middelen:
40 ml Rubigan
40 ml Curamil

ROOS
AALTJES
a. Vrijlevende wortelaaltjes en wortellesieaaltjes: vrij in de grond levende aaltjes be
schadigen de wortels. Als gevolg hiervan ontstaat een sterke achteruitgang van de
groei, vaak pleksgewijs.
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b. Wortelknobbelaaltjes: veroorzaken dezelfde groeiremmingsverschijnselen. De wor
tels vertonen knobbeltjes, waarin de aaltjes zitten. In een verder stadium gaan de
wortels over tot rotting.
Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
- Het nemen van een grondmonster voor onderzoek naar aaltjes is gewenst.
- Voor het planten de grond ontsmetten met methylbromide of stomen, zie blz. 00.
- Zodra een aantasting tijdens de teelt optreedt, bij voorkeur tijdens de groeizame peri
ode, één van de volgende behandelingen uitvoeren:
900 g Temik 10 G per 100 m2 strooien. Behandeling herhalen.
200 ml Vydate L per 100 m2, vervolgens om de 14 dagen 100 ml per 100 m2
Beide middelen na de behandeling inwerken.
BLADLUIZEN
- Ter bestrijding een ruimtebehandeling uitvoeren met één van de volgende middelen:
1 Pirimor-rookontwikkelaar per 700 m3
Basudine-rooktabletten, volgens gebruiksaanwijzing
200-350 ml diazinon (in winter resp. zomer) per 1000 m2 met straalmotorspuit
100 ml Hostaquick per 1000 m2 met straalmotorspuit
De temperatuur moet tijdens en gedurende enige uren na de behandeling constant
blijven. Wanneer condensatie optreedt is de kans op schade zeer groot.
- Of spuiten met één van de volgende middelen:
50 g Pirimor
75 g Undeen
50 ml mevinfos
75 ml diazinon
50 ml Hostaquick

BLADROLLER
Lichte tot donkerbruine zeer beweeglijke rupsjes met zwarte kop vreten aan bladeren,
stengels en knoppen. Oudere rupsen spinnen bladeren samen en verpoppen daarin.
Het vlindertje is 9 mm groot, heeft lichtbruine vleugels met daarop een V-vormige, don
kerbruine tekening. De vlinder is aan te tonen met een vanglamp (lamp boven een em
mer met olie - in de zomer alleen bij gesloten kas).
- Ter bestrijding van de vlindertjes en uitkomende rupsjes een ruimtebehandeling uit
voeren met één van de volgende middelen:
(a) 50 ml permethrin per 1000 m2 met straalmotorspuit
(a) 100 ml Decis per 1000 m2 met straalmotorspuit
(a) 100 ml Cymbush of 50 ml Ripcord per 1000 m2 met straalmotorspuit
(b) dichloorvos, volgens gebruiksaanwijzing
- Tegen de rupsjes enige malen om de 7 dagen spuiten met één van de volgende mid
delen:
(a) 25 g of ml permethrin + 30 ml Agral LN
(a) 50 ml Decis + 30 ml Agral LN
(a) 40 g of 50 ml Cymbush of 25 ml Ripcord + 30 ml Agral LN
(b) 100 g Dipterex + 30 ml Agral LN
(b) 50-75 g Orthene + 30 ml Agral LN
Middelen van de groepen (a), en (b) na enkele bespuitingen afwisselen om resisten
tie te voorkomen, zie ook blz. 99.
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GRAUWE SCHIMMEL (Botrytis)
a. Op afgestorven en beschadigde plantedelen bruingrijs, stuivend schimmelpluis. De
schimmel groeit door in de gezonde plantedelen, waardoor scheuten af kunnen
sterven.
b. Pokken: grijsbruine tot zwarte stippen op bloemblaadjes.
Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
- Te hoge luchtvochtigheid vermijden door stoken en/of luchten.
- Ter bestrijding op niet bloeiend gewas spuiten met één van de volgende middelen:
200 g Rovral of Agrichem Iprodion
een benzimidazoolfungicide volgens gebruiksaanwijzing
- Direct na de snoei spuiten met:
250 g Eupareen M (werkt ook tegen meeldauw)
INSTERVEN, zie grauwe schimmel en stamkanker.
LAPSNUITTOR, zie blz. 20.
MEELDAUW
Aangetaste plantedelen zijn bedekt met wit, poederachtig schimmelpluis.
- Bij het zien van de eerste symptomen regelmatig spuiten met één van de volgende
middelen:
(a) 25-35 ml Rubigan (niet op Sonia)
(a) 150 ml Baycor 300 EC
(a) 200-300 ml Nimrod (niet op Carina en Sonia in de winter)
(a) 250 ml BASF Meeldauwmiddel Meltatox (200 ml in de winter)
(a) 100-150 ml Fungaflor
(a) 100 ml Asepta Funginex
(b) een benzimidazoolfungicide volgens gebruiksaanwijzing
- In de winter op gesnoeide gewassen spuiten met:
(c) 250 g Eupareen M
- Of een ruimtebehandeling uitvoeren met één van de volgende middelen:
(a) 100-200 ml Rubigan per 1000 m2 met straalmotorspuit
(a) 400-500 ml BASF Meeldauwmiddel Meltatox 1000 m2 met straalmotorspuit
(a) 150 ml Fungaflor per 1000 m2 met straalmotorspuit
(d) Zwavelverdampen in zwavelkanon of elektrische verdampers.
Zwavel niet samen met C02 doseren. Afgezette zwavel op C02 branders verwijderen
voor ze weer in gebruik te nemen.
Middelen uit de groepen a, b, c en d zoveel mogelijk na enkele behandelingen afwisse
len om resistentie te voorkomen, zie ook blz. 99.
MILJOENPOTEN, zie blz. 20.
POKKEN, zie grauwe schimmel, blz. 79.
ROEST
Aan de onderzijde van de bladeren, op de bladstelen en scheuten menierode sporenhoopjes. Aangetast blad wordt geel en valt af.
Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
- Te hoge luchtvochtigheid vermijden door stoken en/of luchten.
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- Aangetaste plekken bespuiten met:
100 g Plantvax (niet toepassen bij zonnig weer)
- De rest van de kas om de 10 dagen stuiven met:
300 g zineb-stuif
- Oppassen voor verspreiding door kleren, handen, gereedschap e.d.
RUPSEN, zie bij bladroller blz. 78.
SPINT
Veroorzaakt grijze tot gele bladverkleuring en sterke groeivermindering.
- Ter bestrijding minimaal 2 maal spuiten met één van de volgende middelen:
100 g dienochloor + 30 ml Agral LN
50 g Torque-Plus
STAMKANKER (entkanker)
Ent verwelkt door aantasting op veredelingsplaats. Van oudere planten verwelken tak
ken. Ook kunnen hele struiken verloren gaan. Op aangetaste takken ontstaan gele ban
den, die later bruin worden. Op zieke schors zwarte sporenlichaampjes in kringen.
Maatregelen:
- Aangetaste planten opruimen. Zorgvuldig enten. Ter voorkoming struiken voor het
snoeien afharden.
STERROETDAUW
Bruinzwarte, uitstralenden vlekken op het blad. Fijne schimmeldraden en zwarte sporen
bevattende puntjes zijn in de vlek te zien. Treedt alleen op vlak na uitplanten in de kas.
Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
- Tijdig stoken en luchten.
- Gewas droog houden.
- Ter bestrijding om de 14 dagen spuiten met één van de volgende middelen:
250 g Eupareen M
300 g zineb + 500 g spuitzwavel
een benzimidazoolfungicide volgens gebruiksaanwijzing
- Of stuiven met één van de volgende middelen:
300 g zineb-stuif
200 g stuifzwavel
TAKSTERFTE (Lasiodiplodia)
Afsterving van de takken. Soms sterft de hele plant af. Op aangetaste takken lichtbruine
kankerplekken, waarop zwarte stipjes, de vruchtlichamen van de schimmel.
Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
- Te hoge luchtvochtigheid vermijden door stoken en/of luchten.
- Ter bestrijding het hout bespuiten met één van de volgende middelen:

een benzimidazoolfungicide volgens gebruiksaanwijzing
200 g Rovral of Agrichem Iprodion
De behandeling om de 2 à 3 weken herhalen.
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TRIPS
Misvormde knoppen, vaak met plekjes dood weefsel. Jonge scheuten misvormd.
- Ter bestrijding een ruimtebehandeling uitvoeren met een synthetisch pyrethroïde:
50 ml permethrin per 1000 m2 met straalmotorspuit
100 ml Decis per 1000 m2 met straalmotorspuit
100 ml Cymbush of 50 ml Ripcord per 1000 m2 met straalmotorspuit
- Of spuiten met één van de volgende middelen:
75 g Undeen
25 g of ml permethrin
50 ml Decis
40 g of 50 ml Cymbush of 25 ml Ripcord
75 ml diazinon
- Of stuiven met:
300 g Undeen stuif
VALSE MEELDAUW (Het Zwart)
Op bovenzijde blad en op stengels onregelmatige gele of paarse vlekjes. Aan onderzijde
blad grijs schimmelpluis. Aangetast blad valt voortijdig af.
- Ter voorkoming tijdig luchten en stoken. Gewas 's nachts droog houden.
VERWELKINGSZIEKTE (Verticillium)
Een gedeelte of de gehele struik verwelkt. De bladeren en takken kleuren geel. De gele
takgedeelten worden begrensd door een paarse zóne. De takken sterven af van boven
naar beneden. Inwendig bruin verkleurde vaatbundels. Deze schimmel heeft een grote
reeks van waardplanten.
Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
- Geen voor Verticillium gevoelige gewassen als voorvrucht telen.
- Voor het planten de grond - ook kasgrond waar voorheen nooit rozen hebben
gestaan - stomen, zie blz. 10.
- Gezond plantmateriaal gebruiken.
- Zieke struiken opruimen.
WANTSEN
Vlugge, bruine of groene insekten steken in de bloem- en bladknoppen. Aangetaste
scheuten zijn geremd in groei. Het blad ontwikkelt zich abnormaal en er ontstaan talrijke
gaatjes.
- Ter bestrijding spuiten met één van de volgende middelen:
100 g Undeen + 30 ml Agral LN
75 ml diazinon
25 ml permethrin + 30 ml Agral LN
50 ml Cymbush of 25 ml Ripcord + 30 ml Agral LN
Na 1 à 2 weken de behandeling herhalen.
WITTE VLIEG
Wit bepoederde insekten houden zich op aan de onderzijde van de bladeren. Sterke ver
vuiling van de planten door uitgescheiden honingdauw.
- Ter bestrijding 7 à 8 ruimtebehandelingen om de 3-5 dagen uitvoeren met één van
de volgende middelen:
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50 ml permethrin per 1000 m2 met straalmotorspuit
100 ml Decis per 1000 m2 met straalmotorspuit
100 ml Cymbush of 50 ml Ripcord per 1000 m2 met straalmotorspuit
dichloorvos, volgens gebruiksaanwijzing
- Of om de 7-10 dagen 2 maal spuiten met één van de volgende middelen:
25 ml permethrin + 30 ml Agral LN
50 ml Decis + 30 ml Agral LN
40 g of 50 ml Cymbush of 25 ml Ripcord + 30 ml Agral LN
100 g Undeen + 30 ml Agral LN
WOEKERING (Wortelknobbel)
Harde, houtige wortelknobbels vooral op de entplaats, maar ook op takken en wortels,
waardoor de groei belemmerd wordt. Soms sterft struik geheel af.
Maatregelen in geval van bacterieaantasting:
- Gezonde onderstammen gebruiken, zieke struiken uit de kas verwijderen en ver
branden en besmette grond door stomen ontsmetten.
Indien het niet veroorzaakt is door bacteriën, is geen bestrijding bekend.
WORTELDUIZENDPOOT
- Vooral bij jonge struiken ter bestrijding strooien met:
2 kg Curater-Granulaat per 100 m2 en inwerken of inregenen.
- Of gieten met:
150 g of ml parathion per 100 m2

SERING
BLADROLLERS
Rupsjes spinnen in voorzomer de bladeren van de jonge scheuten bij elkaar.
- Voor de rupsjes de bladeren samen spinnen spuiten met één van de volgende mid
delen (alleen jonge rupsjes zijn te bestrijden):
25 ml permethrin + 30 ml Agral LN
50 ml Decis + 30 ml Agral LN
100 ml Gusathion Emulsie
GALMIJTEN (Tetraspinus lentus)
De bladeren verkleuren vaalgroen, de onderzijde wordt later bruin. Aan de onderzijde
van de aangetaste bladeren zijn met een loupe talrijke, kleine, licht gekleurde mijten te
zien.
- Ter bestrijding spuiten met één van de volgende middelen:
100 g cyhexatin
100 ml Folimat
SERINGEMOT
Rupsjes mineren in de bladeren, waardoor blaasmijnen ontstaan. Later wordt de top van
het blad ingerold.
Maatregelen ter voorkoming en bestrijding:
- Ligusterhagen steeds goed snoeien, omdat deze een infektiebron kunnen zijn.
- Zodra een aantasting wordt waargenomen spuiten met:
60 g of ml parathion
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TRIPS
- Ter bestrijding spuiten met één van de volgende middelen:
100 g Undeen + 30 ml Agral LN
100 g of ml parathion
25 g of ml permethrin + 30 ml Agral LN
50 ml Decis + 30 ml Agral LN
40 g of 50 ml Cymbush of 25 ml Ripcord + 30 ml Agral LN
- In de winter in de kas na het pluizen een ruimtebehandeling uitvoeren met één van
de volgende middelen:
50 ml permethrin per 1000 m2 met straalmotorspuit
100 ml Decis per 1000 m2 met straalmotorspuit
100 ml Cymbush of 50 ml Ripcord met straalmotorspuit
dichloorvos volgens gebruiksaanwijzing
VERWELKINGSZIEKTE (Verticillium)
De schimmel dringt via de wortels de plant binnen, waarbij verstopping in de vaatbundels optreedt. Bij het doorsnijden van de takken zijn de houtvaten bruin-groen verkleurd.
Bladeren worden vaal, lichtgroen en slap en vallen voortijdig af. Het verwelken gebeurt
veelal in augustus na een periode van hoge temperatuur.
Maatregelen:
- Grond stomen of ontsmetten met methylbromide, zie blz. 10.
Een groot bezwaar is echter dat de kluiten van de seringestruiken niet kunnen wor
den meebehandeld.
- In de praktijk is gebleken dat na het om-enten van een aangetaste struik uit de ge
zonde enten weer gezonde takken groeien.
ZWARTE WATERRAT, bestrijding zie woelrat blz. 22.

SNEEUWBAL (Viburnum opulus "Roseum")
BLADLUIZEN (Zwarte sneeuwbalbladluis)
Zuigen aan jonge groeiende delen. Blad krult sterk.
- Ter bestrijding spuiten met één van de volgende middelen:
50 g Pirimor
75 g of ml diazinon
150 g malathion
60 g of ml parathion
50 ml Folimat
BLADVLEKKENZIEKTE (Phoma viburni)
Bruine, purperomrande vlekken op het blad, soms bruine vlekken op de twijgen.
Sterke bladval.
- Ter bestrijding tijdig spuiten met:
300 g zineb
MEELDAUW
- Ter bestrijding spuiten met:
100 g spuitzwavel
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SNEEUWBALHAAN
Geelgroene larven en/of de geelbruine volwassen insekten (lengte: 0,5 cm) vreten onre
gelmatige gaatjes in de bladeren.
- Ter bestrijding spuiten met:
50 g of ml lindaan 14%
SPINT
Zuigen aan onderzijde blad, waardoor witte vlekjes ontstaan. Bovenzijde blad vertoont
vaal uiterlijk, valt voortijdig af. Sterke groeiremming.
- Ter bestrijding spuiten met één van de volgende middelen:
100 g cyhexatin
100 ml Folimat
WORTELLESIEAALTJES (Bodemmoeheid)
Pleksgewijs slechte groei van het gewas. Wortelgestel bossig en oppervlakkig met veel
dode en fijne wortels. Op licht aangetaste wortels afgestorven plekjes.
Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
-

Aaltjesvrij plantgoed gebruiken. Teeltwisseling toepassen.
Grond regelmatig laten onderzoeken op de aanwezigheid van aaltjes.
Grond ontsmetten met metam-natrium, zie blz. 10.
Tegen een aantasting strooien met:
600 g Temik 10 G en inwerken

SNIJGROEN (Asparagus)
Waar mogelijk gebruik maken van een ruimtebehandeling.
BLADLUIZEN
- Ter bestrijding een ruimtebehandeling uitvoeren met één van de volgende middelen:
1 Pirimor-rookontwikkelaar per 700 m3
Thiodan-rooktabletten volgens gebruiksaanwijzing
dichloorvos volgens gebruiksaanwijzing
BLADROLLERS, bestrijding zie Rupsen.
BLADVERKLEURING ("Bruine veren").
Door te sterk luchten en een te lage relatieve luchtvochtigheid (<40 %) kunnen gele
blaadjes ontstaan. Dit verschijnsel treedt nog sterker op bij een oplopend zoutgehalte
van de grond. Voorkom plotselinge schommelingen in temperatuur en luchtvochtigheid
en laat de grond niet te sterk uitdrogen. Ook spint kan vergeling van het blad
veroorzaken.
GRAUWE SCHIMMEL (Botrytis)
In een dicht gewas in het najaar. Vooral wanneer te laat wordt gestookt.
- Verwijder regelmatig dood materiaal en zorg voor een goed kasklimaat.
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KIEMPLANTENZIEKTE (Rhizoctonia)
Maatregelen:
- Niet te diep planten en niet te nat telen.
- Bij een aantasting gieten met een oplossing van
een benzimidazoolfungicide volgens gebruiksaanwijzing
PISSEBEDDEN, zie blz. 20.
RUPSEN (o.a. van de Floridamot)
Kleine bruine of groene rupsen vreten aan de plant.
- Ter bestrijding met straalmotorspuit een ruimtebehandeling uitvoeren na waarne
ming vlinders met één van de volgende middelen:
50 ml permethrin per 1000 m2
100 ml Decis per 1000 m2
100 ml Cymbush of 50 ml Ripcord per 1000 m2
- Eventueel spuiten met:
100 g Lannate (kan schade geven)
SLAKKEN, zie blz. 21.
SPINT
- Ter bestrijding spuiten met:
100 g dienochloor + 30 ml Agral LN
TRIPS
Naaldjes vallen af. Het lijkt op verbranding. Bij het uitschudden op een stuk papier vallen
de langwerpige, bruin-zwarte tripsen op.
- Ter bestrijding een ruimtebehandeling toepassen met één van de volgende midde
len:
50 ml permethrin per 1000 m2 met straalmotorspuit
Thiodan-rooktabletten volgens gebruiksaanwijzing
100 ml Decis per 1000 m2 met straalmotorspuit
100 ml Cymbush of 50 ml Ripcord per 1000 m2 met straalmotorspuit
WORTELDUIZENDPOOT, zie blz. 22.

STATICE
BLADLUIZEN
- Ter bestrijding een ruimtebehandeling uitvoeren met één van de volgende middelen:
dichloorvos volgens gebruiksaanwijzing
1 Pirimor-rookontwikkelaar per 700 m3
- Of spuiten met één van de volgende middelen:
50 g Pirimor
75 g Undeen
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GRAUWE SCHIMMEL (Botrytis)
Op zaaikistjes vallen plantjes weg. Tijdens de teelt aantasting van de bladeren en
bloemhoofdjes. Deze laatste knikken om.
Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
- Zorgen voor een goede bedrijfshygiëne, zie blz. 7.
- Voorbehoedend vanaf het zaaien tot vlak voor de bloei regelmatig stuiven met:
200 g thiram-stuif per 100 m2
•
•
•
•

Op zaaikistjes om de 5-7 dagen herhalen.
Na het verspenen om de 7 dagen herhalen.
Na het uitplanten om de 2 weken herhalen.
Na de eerste snede de frequentie weer opvoeren.

- Of voorbehoedend regelmatig een ruimtebehandeling uitvoeren met één van de vol
gende middelen:
10 Allisan-Rookgeneratoren per 1000 m2
25 Termil H-tabletten per 1000 m2
25 Ronilan Rooktabletten per 1000 m2
- Bij aantasting van de bloemhoofdjes spuiten met één van de volgende middelen:
200 g Rovral of Agrichem Iprodion
50 g Ronilan
- Bij het wegvallen van hele planten overvloedig in het hart van de plant spuiten met:
200 g Rovral of Agrichem Iprodion
SPINT
- Ter bestrijding spuiten met:
100 g dienochloor + 30 ml Agral LN

STRELITZIA
BLADLUIZEN
- Tegen de in de bloemen voorkomende bladluizen een ruimtebehandeling volgens
gebruiksaanwijzing uitvoeren met één van de volgende middelen:
1 Pirimor-rookontwikkelaar per 700 m3
Bladafum-rookmiddel volgens gebruiksaanwijzing
- Of spuiten met één van de volgende middelen;
50 g Pirimor
75 g Undeen + 30 ml Agral LN
DOPLUIZEN
Bolvormige, bruine schildjes op de bladstelen en tussen de bladscheden.
- Ter bestrijding 2 à 4 maal spuiten met één van de volgende middelen:
100 g Undeen + 30 ml Agral LN
100 ml Gusathion Emulsie
GOMMEN
- Ter voorkoming dat bloemen gom gaan afscheiden tijdens het bloeiseizoen een hoge
luchtvochtigheid vermijden.
86

STRELITZIA - TULP

HARTROT
De groeipunten rotten weg. De bloemstelen rotten aan de basis.
Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
- Bij warm weer 's morgens vroeg water geven.
- Na overplanten hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid vermijden.
- Ter bestrijding spuiten met:
een benzimidazoolfungicide volgens gebruiksaanwijzing
Spuitvloeistof moet tussen de bladscheden doordringen; 0,5 I vloeistof per plant.
SPINT
- Ter bestrijding minimaal 2 maal spuiten met één van de volgende middelen:
100 g dienochloor + 30 ml Agral LN
50 g Torque-Plus
WORTELROT (o.a. Fusarium oxysporum)
De groei stagneert, het blad wordt geel en verdort. Vooral de jonge zijwortels, maar ook
dikkere wortels worden bruin en rotten. Treedt vooral op na het uitplanten van gescheur
de planten bij hoge bodemtemperatuur en hoge vochtigheid van de grond.
Maatregelen:
- Vast laten stellen wat de ziekteverwekker is.
- Tegen Fusarium gieten met:
een benzimidazoolfungicide volgens gebruiksaanwijzing

TULP
ALGEMENE BOLONTSMETTING
a. '5° Tulpen', eerste trek (planten begin november). Wortelkrans kaal maken en dom
pelen in een oplossing die per 100 I water bevat:
200 g AAterra + 200 g benomyl 50%, 200 g carbendazim 50% of
300 g Topsin M
b. '5° Tulpen', latere trekken (planten eind december of later).
1. Wanneer de kastemperatuur direct 10 °C of hoger wordt aangehouden moeten
de bollen ontsmet worden zoals bij de eerste trek (a.) genoemd.
2. Wanneer de kastemperatuur de eerste 2 weken na planten niet boven 10 °C
komt, is kaalmaken niet noodzakelijk. De bollen dompelen in een oplossing die
per 100 I water bevat:
200 g benomyl 50%, 200 g carbendazim 50% of 300 g Topsin M +
100 g Ronilan of 100 g Sumisclex
c. Tulpen, bestemd voor de kistenbroei en voor teelt in warenhuis (behalve '5° Tulpen')
dompelen in een oplossing die per 100 I water bevat:
200 g benomyl 50%, 200 g carbendazim 50% of 300 g Topsin M +
100 g Ronilan of 100 g Sumisclex
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BLADLUIZEN
Al tijdens de bewaring ernstig aangetaste bollen zijn ongeschikt voor de broeierij.
- Ter bestrijding een ruimtebehandeling uitvoeren met één van de volgende middelen:
1 Pirimor-rookontwikkelaar per 700 m3
dichloorvos volgens gebruiksaanwijzing
lindaan-rookmiddel volgens gebruiksaanwijzing
- Of eventueel spuiten met:
50 g Pirimor
BLADTOPVERWELKING (Trichoderma)
Kort voor en tijdens de oogst bij de kistenbroei met veensubstraten gaan bladtoppen
verwelken en worden grijsachtig. De wortels zijn nat, rot, witgeel van kleur en omgeven
door wit schimmelpluis.
Maatregelen ter voorkoming:
- Als veensubstraten worden gebruikt op de bodem van de bak een laag van ± 1 cm
zand aanbrengen.
- Uitdroging voorkomen.
ETHYLEENSCHADE
Beelden: afwijkende planten, soms meer dan één bloemsteel en smal blad; bladbescha
diging; groene en kleine bloemen of volledige bloemverdroging, ook „witte punten" ko
men voor; geremde groei van het gewas; slechte beworteling; bloembeschadiging.
Maatregelen ter voorkoming:
- Bewaarruimte vrij houden van ethyleengas: bollen niet opslaan bij groente, fruit of
bloemen, uitlaatgassen vermijden en ventileren volgens voorschriften, ook in de kas.
- Bollen met zuur (Fusarium) tijdig uit alle partijen verwijderen.
GOMMEN (ethyleenschade)
Gele tot bruine onderhuidse blazen, gevuld met harsachtige substantie. Bij ernstige aan
tasting ook inwendig.
- Door gom aangetaste bollen niet voor vroegste bloei gebruiken.
- Ernstig aangetaste bollen beter in het geheel niet voor vervroegen gebruiken.
GRAUWE SCHIMMEL
a. Botrytis-rot: glanzend of bleekgroen blad, soms met scheurtjes. Bloemen hebben
miskleur (flets). Bollen met bruine vlekken, soms bruine wortels. Vooral in de kas na
februari.
- Ter bestrijding algemene bolontsmetting c. uitvoeren, zie blz. 87.
b. Spruitstip (in bewortelingsruimten): bolneus groeit tussen de wortels van hoger
staande kist. Deze wortels zijn door Botrytis aangetast.
Maatregelen ter bestrijding:
- Dekgrond behandelen met:
200 g quintozeen 20% per m3
- Wortels niet laten uitdrogen
- Een ruimtebehandeling uitvoeren met één van de volgende middelen:
10 Ronilan rooktabletten per 1000 m2
25 Termil-H tabletten per 1000 m2
10 Allisan Rookgeneratoren per 1000 m2
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c. Wortelrat (in bewortelingsruimten): in de onder de bakken hangende wortels ont
staat een bruine rotting en stuivend lichtgekleurd schimmelpluis.
- Ter voorkoming wortels niet laten uitdrogen.
- Ter bestrijding een ruimtebehandeling uitvoeren met één van de volgende
middelen:
10 Ronilan rooktabletten per 1000 m2
25 Termil H tabletten per 1000 m2
10 Allisan Rookgeneratoren per 1000 m2
KIEPEN (slapstelen, waterstelen)
In de bovenste delen van de stengels een waterige, donkergroene, glazige plek, waaruit
druppeltjes vocht naar buiten treden. Het weefsel schrompelt ineen waarna het stengel
deel met de bloemknop omknikt (kiepen). Zowel tijdens de teelt als na de oogst. Vaak
ras gebonden.
Maatregelen ter voorkoming:
- Broeien bij een relatieve luchtvochtigheid van 80% of lager.
- Gewas rustig laten groeien en niet te vroeg inhalen.
- Bij optreden van de eerste symptomen direkt de kastemperatuur enkele graden Celcius verlagen.
- Zonodig geoogste bloemen 12 uur laten staan in:
100 g kalksalpeter (calciumnitraat) in 100 I water

KWADE GROND (Rhizoctonia tuliparum)
Pleksgewijs wegblijvende en/of gehavende planten. Op en in de bol grote rotte bruin
achtige plekken bedekt met wit schimmelpluis. Op aangetaste delen zijn witte, later
bruinzwarte sclerotiën te zien. Een dwars doorgesneden bol vertoont geelbruine ringen.
Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
- Kuilgrond stomen of ontsmetten met methylbromide, zie blz. 10.
- Bollen voor het planten ontsmetten, zie algemene bolontsteking blz. 87.

RHIZOCTONIA-ZIEKTE (Rhizoctonia solani)
Op buitenkant van de spruit ontstaan oranje-bruine ruwe vlekjes en strepen, waardoor
het weefsel later tijdens de groei scheurt. Bij het inhalen van de kistenbroei steken brui
ne vlekjes op de nog gele pennen sterk af. Zeer algemeen voorkomende schimmel bij
vrijwel alle gewassen.
Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
- Kuilgrond stomen of ontsmetten met methylbromide, zie blz. 10.
- Bollen voor het planten ontsmetten, zie algemene bolontsmetting blz. 87.

SMEUL (Sclerotinia perniciosum)
Gewas verwelkt pleksgewijs en/of wordt paars. De plant rot op de grens van lucht en
grond. Weefsel wordt grijs-zwart met sclerotiën. Treedt op na maart.
Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
- Kuilgrond stomen of ontsmetten met methylbromide, zie blz. 10
- Bollen voor het planten ontsmetten, zie algemene bolontsmetting, blz. 87.
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STENGELAALTJES (Ditylenchus dipsaci)
Bolaantasting: op de buitenste rok vanaf de bolbodem grijze tot bruine marmachtige
strepen. Later wordt bol mummie (lijkt op zuur).
Gewasaantasting: vaak blad dat openbarst. Langs de wond ontstaan witte rafelige
randjes. Bloem trekt krom en komt niet goed op kleur; dikwijls misvormig.
- Bij aantreffen direkt de Plantenziektenkundige Dienst waarschuwen. Zelf geen
maatregelen nemen.
TULPEGALMIJT
Rood- of matgeelverkleuring van bol vóór het planten. Op de bloem ontstaan langwerpi
ge vlekjes die op virus lijken.
- Tijdens de bewaring ruimtebehandelingen uitvoeren met één van de volgende
middelen:
10 ml Actellic-50 per 10 m3 met straalmotorspuit
blauwzuurgas volgens gebruiksaanwijzing, zie ook blz. 8.
VIRUSZIEKTEN
Vele virusziekten kunnen voorkomen. De belangrijkste zijn:
a. Augustaziek (tabaksnecrosevirus): op bladeren en bloemstengels bruine strepen
en afgestorven weefsel. Later misvorming. Op de bloemen fijne donkere strepen.
Overdracht door de bodemschimmel Olpidium brassicae.
b. Nerfstrepenziekte (nervenziek): vooral bij „Lustige Witwe", „Coplandsports" en
„Paul Richter". Gewas blijft pleksgewijs korter. Vanuit bladoksels in de bladeren
donkergroene waterige strepen. Vaak gedraaide bladeren. In de bloemen soms
groene vlekken. Virus gaat over met bollen.
c. Ratel (tabaksratelvirus): pleksgewijze of verspreid voorkomende aantasting overge
bracht door vrijlevende wortelaaltjes. Doorschijnende, ruitvormige, soms afgestorven
vlekken en strepen op bladeren, bij nieuwe aantasting vooral aan de bladoksel. In
de bloemen donkere strepen, bij witte en gele cultivars glazige strepen. Bloemsten
gels blijven vaak kort.
Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
- Uitgaan van gezond plantmateriaal.
- Grond stomen of ontsmetten met methylbromide, zie blz. 10.
- Ter voorkoming van Augustaziek zorgen voor een goede ontwatering en niet in te
droge grond planten.
- Ter voorkoming van nerfstrepenziekte de grond goed ontwateren en bij broei op
kisten deze met zandgrond vullen.
VOETROT (Phytophthora erythroseptica)
Kan voorkomen in humeuze potgrond in zacht najaar. Pleksgewijs niet opkomen of
vroegtijdig in groei achterblijvende, later paarse planten.
Voornamelijk bij Lustige Witwe en Preludium.
Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
- Grond stomen of ontsmetten met methylbromide, zie blz. 10.
- Kisten ontsmetten in 5% handelsformaline.
- Grond niet te nat houden.
VUUR (Botrytis tulipae)
a. Stekers: planten komen niet of gebrekkig op. Spruit is bezet met sclerotiën.
b. Draaiers: buitenste blad van jonge planten gaat draaien. Spoedig ontstaat vlek op
het blad met bruingrijs schimmelpluis.
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c. Pokken: kleine, waterige, donkergroene vlekjes op blad, later met grijs centrum.
Lichtgekleurde tot bruinachtige vlekjes op de bloem. Met pokken besmette planten
zijn onbruikbaar voor de handel.
Maatregelen vóór het planten:
- Bollen ontsmetten, zie algemene bolontsmetting blz. 87.
- Grond stomen of ontsmetten met methylbromide, zie blz. 10.
Maatregelen tijdens de teelt:
- Gewas droog houden.
- Stekers en draaiers direkt verwijderen.
- Zolang bloemknop niet zichtbaar in het gewas eenmaal bespuiten met:
een benzimidazoolfungicide volgens gebruiksaanwijzing
- Als knoppen zichtbaar worden een ruimtebehandeling uitvoeren met één van de vol
gende middelen:
25 Ronilan rooktabletten per 1000 m2
25 Termil H tabletten per 1000 m2
10 Allisan Rookgeneratoren per 1000 m2
WORTELROT EN ZACHTROT (Pythium ultimum)
a. Wortelrat: pleksgewijs lage en dunne stand. Bladtoppen kunnen geel worden; kans
op groeiremming en bloemverdrogong. Op wortels bruine plekken. Later worden
wortels geheel bruin.
b. Zachtrot: voornamelijk bij teelt van 5°C-tulpen, bij een bodemtemperatuur van
± 10 °C of hoger komen tulpen verspreid of pleksgewijs niet op of blijven in jeugd
fase steken. De bol kan geheel verrotten, beginnend met grauwe tot roze-violette
zachte plekken.
Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
- Bollen voor het planten ontsmetten, zie algemene bolontsmetting blz. 87.
- Kuilgrond of kasgrond stomen of ontsmetten met methylbromide, zie blz. 10.
- Na de grondontsmetting de grond per m2 aanvullend ontsmetten met:
5-10 g Ridomil 5 G + 3-5 g AAterra en 20 cm inwerken
De laagste doseringen gelden voor zandgrond, de hoogste voor kleigrond. Op veen
grond kan de werking van AAterra onvoldoende zijn.
- Voor de 2e trek '5° teelt' moet de grond nogmaals ontsmet worden met:
2,5-5 g Ridomil 5 G + 3-5 g AAterra en 20 cm inwerken
- Reeds eerder gebruikte houten broeikisten met hun grond meestomen of meeontsmetten met methylbromide of ontsmetten in 5% handelsformaline.
- Reeds eerder gebruikte potgrond stomen of ontsmetten met methylbromide, zie
blz. 10.
- Tevens vóór het planten de grond behandelen met:
50 g Ridomil 5 G + 30 g AAterra per m3 (goed doorwerken)
- Bij nieuwe potgrond deze vóór het planten behandelen met:
50 g Ridomil 5 G per m2 (goed doorwerken)
ZUUR (Fusarium oxysporum)
Loofbladeren krijgen gele punten, de bloemknop gaat verdrogen. Bij doorsnede van de
bol blijken bolbasis en direkt aangrenzende rokken grijsbruin met kenmerkende "zuur"
geur. Stengelvoet bruinachtig (lijkt iets op voetrot). In de kas kunnen plekken voorkomen
van planten die achter blijven en waarvan de bloem verdroogt. In het centrum van deze
plek is dan een zure bol geplant (ethyleen-schade).
91

(
TULP - VIOLIER

Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
- Uitgaan van gezond plantmateriaal.
- Bollen voor het planten ontsmetten, zie algemene bolontsmetting blz. 87.
- Besmette grond stomen of ontsmetten met methylbromide, zie blz. 10.

VIOLIER
AARDRUPSEN, zie blz. 19.
BLADROLLERS, zie Rupsen.
KIEMPLANTEZIEKTE (Pythium)
In de zaaikistjes vallen jonge plantjes weg. Vooral bij dichte stand en onregelmatig water
geven. De plantjes hebben een glazige poot.
Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
- Uitgaan van gezond plantmateriaal en zorgen voor voldoende ruime plantafstand.
- Voor de opkomst voorbehoedend stuiven met:
200 g thiram-stuif
- Aangetaste plekken aangieten met:
100 ml Previcur N in 100 I water per 100 m2
KNOLVOET (Plasmodiophora brassica)
Knobbels aan de wortels, die later tot rotting overgaan. Planten gaan slap hangen. Goei
wordt geremd.
Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
- Grond stomen, zie blz. 10.
- Kruisbloemige onkruiden bestrijden.
RHIZOCTONIA-ZIEKTE
Planten smeulen na uitplanten weg. Het begint vaak bij de op de grond liggende
blaadjes.
- Direct na het uitplanten voorbehoedend stuiven met:
300 g thiram-stuif
- Zodra een aantasting wordt waargenomen, de grond en planten overvloedig spuiten
met één van de volgende middelen:
200 g Rovral of Agrichem Iprodion
een benzimidazoolfungicide volgens gebruiksaanwijzing
RUPSEN (o.a. van bladrollers)
Verschillende rupsen kunnen aan de planten vreten. Bladrollers spinnen bladeren
samen.
- Ter bestrijding spuiten met één van de volgende middelen:
25 g of ml permethrin
50 ml Decis
40 g of 50 ml Cymbush of 25 ml Ripcord
100 g Lannate
50 g Orthene
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SCLEROTINIA-ROT
Planten vertonen rotte plekken, waarop zich wollig schimmelpluis ontwikkeld. Later in
dit schimmelpluis zwarte Sclerotien.
Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
-

Zorgen voor een lage luchtvochtigheid.
Zorgen dat het gewas tijdig opdroogt.
Zieke planten met schimmelpluis verwijderen.
Aangetaste plekken en een zóne er omheen bespuiten met één van de volgende
middelen:
50 g Ronilan
een benzimidazoolfungicide volgens gebruiksaanwijzing

SLAKKEN, zie blz. 21.
VALSE MEELDAUW
Bladeren krijgen gele vlekken. Aan onderzijde blad vuil-wit schimmelpluis. Bladeren val
len af en de groei wordt geremd. Bij een nat gewas breidt de schimmel zich sterk uit
en kan het gewas waardeloos worden.
Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
- Zorgen dat het gewas snel kan opdrogen. Temperatuurschommelingen voorkomen.
- Voorbehoedend enkele malen spuiten met één van de volgende middelen:
100 ml Previcur N
100 g Fongarid 25 WP
200 g Daconil 2787
- Bij een aantasting 2 maal om de week spuiten met één van de volgende middelen:
150 ml Previcur N
200 g Fongarid 25 WP
Vervolgens weer overgaan tot het voorbehoedende schema.
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De vermelde hoeveelheden van een spuitmiddel of aangietmiddel zijn aangegeven voor
100 I water, tenzij anders is vermeld.
Stuif- en strooimiddelen zijn aangegeven in grammen per are = 100 m2, tenzij anders is
vermeid.
De hoeveelheden van de middelen zijn uitgedrukt in:
g = gram;
ml = milliliter = cc = cm3;
kg = kilogram;
i = liter.
Onder benzimidazoolfungicide wordt verstaan: benomyl (Agrichem Benomyl, Benlate, Benomyl Imex), carbendazim (Bavistin, Brabant Carbendazim, Delsene, Derosai) of thiofanaatmethyl (Topsin M). Dosering volgens gebruiksaanwijzing.
Onder synthetisch pyrethroide wordt verstaan: Cypermethrin (Cymbush vloeibaar, Cymbush
spuitpoeder 12,5%, Ripcord), deitamethrin (Decis, Decis Flow) of permethrin (AApermin, Am
bush, Duphar Permethrin, Luxan Permethrin, Permasect 25, Talcord).
ALGEMENE OPMERKINGEN VOORAF
1. Van de genoemde ziekten en plagen is kort het aantastingsbeeld omschreven.
2. Er moet rekening mee worden gehouden dat sommige gewassen schade kunnen onder
vinden van de geadviseerde middelen.
Met niet alle middelen is er ervaring op het zeer grote aantal gewassen en cultivars.
3. Voor bestrijding van dieren in of op de bodem, zie blz. 19-22.
BLADAALTJES
Door nerven begrensde delen van bladeren worden geel, later bruinzwart. Dit begint bij de
oudste bladeren. Aangetaste knoppen sterven af of er ontstaan misvormde bloemen of blade
ren. Soms abnormaal uitlopen van zijknoppen.
Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
-

Gezond plantmateriaal gebruiken.
Moerplanten streng op aaltjes selecteren.
Het gewas bovengronds drooghouden.
Gereedschap ontsmetten.
Ter bestrijding spuiten met één van de volgende middelen:
120 ml parathion vlb
200 ml Vydate L
Bespuiting regelmatig herhalen met tussenpozen van 14 dagen.

- Of bij eerste aantastingssymptomen in een goed groeiend gewas strooien met:
900 g Temik 10 G per 100 m2 en licht inwerken.
Zonodig na 4-6 weken herhalen met 300 g Temik 10 G per 100 m2.
BLADLUIZEN
Veroorzaken misvorming van bladeren en scheuten. Ze kunnen virus overbrengen.
- Ter bestrijding spuiten met één van de volgende middelen:
50 g
60 g
75 g
75 g
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parathion
Undeen
of ml diazinon
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- Of een ruimtebehandeling uitvoeren met één van de volgende middelen (onder glas):
1 Pirimor rookontwikkelaar per 700 m3
lindaan-rookmiddel volgens gebruiksaanwijzing
dichloorvos volgens gebruiksaanwijzing

CICADEN (o.a. schuimcicade)
Kleine groene of bruine beweeglijke insekten. Volwassen cicaden kunnen bij verontrusting
grote sprongen maken. Ze zuigen aan bladeren waardoor witte vlekjes ontstaan. Ze doen
over het algemeen weinig schade.
- Ter bestrijding spuiten met één van de volgende middelen:
60 g parathion
75 g of ml diazinon
Bespuiting zonodig herhalen.
DOP- SCHILD- EN WOLLUIZEN
Insekten onder vastzittende oestervormige of bolvormige schildjes, vaak aan de onder
kant van bladeren langs de hoofdnerven. Of trage met witte wasachtige wol bedekte lui
zen in de bladoksels of bladscheden of in de oksels van zijscheuten. De dieren zuigen
en scheiden kleverige glimmende honingdauw af. Hierin ontwikkelen zich roetdauwschimmels.
- Ter bestrijding 2 à 4 maal spuiten met één van de volgende middelen:
100 g Undeen
100-140 ml Gusathion Emulsie
75-100 ml mevinfos
Tegen wolluizen is ook 100 g endosulfan werkzaam.
Gewas goed bevochtigen. De behandeling enkele malen herhalen om de 10 à 14
dagen.
GRAUWE SCHIMMEL (Botrytis)
Op afgestorven weefsels ontstaat grijs-bruin stuivend schimmelpluis. Ook kunnen pok
ken of bloemsmet ontstaan.
Maatregelen ter voorkoming:
-

Gewas drooghouden.
Condensvorming voorkomen.
Luchtvochtigheid in de kas verlagen door stoken en/of luchten.
Onderdoor water geven.

Maatregelen ter bestrijding:
- Op een jong gewas stuiven met 200 g thiram-stuif per 100 m2
- Spuiten met één van de volgende middelen:
200 g Rovral of Agrichem Iprodion
50 g Ronilan
150-300 g Eupareen M
300 g thiram
een benzimidazoolfungicide volgens gebruiksaanwijzing
Tegen pokken of smet:
- Roken met 25 Termil H tabletten per 1000 m2.
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MEELDAUW
Vooral op boven- en onderzijde van het blad, maar ook op stengels een wit schimmelvertrek waarop zich een witte sporenmassa ontwikkelt.
- Ter bestrijding spuiten met:
40 ml Curamil
MINEERVLIEGEN (Liriomyza trifolii en andere soorten)
Levencylus bij 20 °C duurt + 24 dagen. De vlieg maakt kleine lichte voedingsstippen
in de jonge bladeren en legt eieren in het blad. Na 5-6 dagen komen de larven uit, die
lichte kronkelgangetjes (mijnen) in het blad maken. De larven verpoppen in de grond
(duur ±12 dagen), waarna een nieuwe generatie vliegen ontstaat. Ook op onkruiden
kan deze mineervlieg voorkomen. Alleen de larven en de vliegen zijn te bestrijden.
Om de mineervlieg succesvol te bestrijden dienen tenminste 4 weken lang de volgende
bestrijdingen consequent te worden uitgevoerd:
- Tegen de larven 2 maal per week spuiten met één van de volgende middelen:
100 g parathion
200 ml Vydate L
Aanvullend tegen de vliegen tenminste 2 maal per week een ruimtebehandeling uit
voeren met één van de volgende middelen:
dichloorvos, volgens gebruiksaanwijzing
50 ml permethrin per 1000 m2 met straalmotorspuit
100 ml Decis per 1000 m2 met straalmotorspuit
100 ml Cymbush of 50 ml Ripcord per 1000 m2 met straalmotorspuit
- In buitenteelten kan hoge parasitering optreden.
- Ter voorkoming van aantasting van de omgeving en besmetting van de volgende
teelt er voor zorgen dat het gewas mineervlieg vrij is voor het wordt opgeruimd. Bij
voorkeur door het gewas en de grond onder een zeil te stomen (de poppen in de
grond worden dan eveneens gedood) of door het gewas dood te spuiten met Grammoxone.
In ieder geval één dag voor het opruimen van het gewas een ruimtebehandeling
uitvoeren tegen de vliegen in verband met overvliegen naar andere gewassen.
ROEST
Op blad aan de bovenzijde eerst geel-groene veelal ronde vlekken tot +1 cm groot. Aan
de onderzijde ontstaan hierop bruine, gele of oranje-rode sporenhoopjes, vaak in con
centrische ringen. Soms ook ontstaan blaasachtige verdikkingen in het blad die open
barsten en waaruit dan de sporen te voorschijn komen. In perioden met hoge luchtvoch
tigheid breidt deze ziekte zich snel uit.
Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
- Gewas droog houden.
- Luchtvochtigheid laag houden door stoken en/of luchten.
- Voorbehoedend om uitbreiding tegen te gaan spuiten met één van de volgende
middelen:
300 g of 550 ml Duphar-Dithane M 45
200 g Daconil 2787 of 300 ml Daconil 500 vlb
350 g zineb
- T e r bestrijding v a n e e n a a n t a s t i n g s p u i t e n m e t :
200 g Calirus + 40 ml Agral LN
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RUPSEN (o.a. bladrollers)
Vreten aan bladeren en bloemen. Bladrollerrupsen maken een spinsel waarmee blade
ren samengesponnen worden. Ingesponnen bladrollerrupsen zijn niet te bestrijden.
- Ter bestrijding spuiten met één van de volgende middelen:
25 g of ml permethrin
50 ml Decis
50 g of 40 ml Cymbush of 25 ml Ripcord
100 g parathion
100 g Dipterex
50 g Orthene
100 g Lannate (alleen onder glas)
SPINT
Door zuigen van kleine spinachtige diertjes vooral aan de onderkant van het blad ont
staan kleine witte stipjes. Bij ernstige aantasting wordt het bald eerst vaal en later geel.
Bij sommige gewassen ontstaat bladval. Vaak is fijn spinsel aanwezig.
- Ter bestrijding spuiten met één van de volgende middelen:
100 g dienochloor + 30 ml Agral LN
50 g Torque Plus (alleen onder glas)
100-150 g Kelthane AP (niet toepassen beneden 18 °C)
100 g Tedion V-18
TRIPS
Door het zuigen van deze kleine, slanke, licht tot donkergekleurde insekten ontstaan op
de bladeren en vaak ook in de bloemen grijs-zilverachtige vlekjes, waartussen zwarte
puntjes (uitwerpselen). Voorts zuigen ze aan groeipunten van de planten. Hierdoor ont
staat misvorming en een sterke groeiremming.
Maatregelen ter bestrijding:
- Jonge plantjes stuiven met één van de volgende middelen:
150 g Undeen-stuif per 100 m2
150 g parathion-stuif per 100 m2
- Bij oudere planten spuiten met één van de volgende middelen:
25 g of ml permethrin
50 ml Decis
100 g Undeen
40 g of 50 ml Cymbush of 25 ml Ripcord
- Of een ruimtebehandeling uitvoeren met één van de volgende middelen (alleen on
der glas):
50 ml permethrin per 1000 m2 met straalmotorspuit
100 ml Cymbush of 50 ml Ripcord per 1000 m2 met straalmotorspuit
100 ml Decis per 1000 m2 met straalmotorspuit
dichloorvos, volgens gebruiksaanwijzing
lindaan-rookmiddel volgens gebruiksaanwijzing
VALSE MEELDAUW
Aan de bovenzijde van het blad ontstaan onregelmatige geelgroene tot gele vlekken die
zich snel over de gehele bladschijf kunnen uitbreiden. Aangetast blad valt vaak af. Aan
de onderzijde van het blad is op deze vlekken een vuilwit tot licht paars schimmelpluis
zichtbaar.
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Maatregelen om een aantasting tegen te gaan zijn:
-

Gewas droog houden.
Condensvorming voorkomen.
Luchtvochtigheid in de kas laag houden door stoken en/of luchten.
Onderdoor water geven.
Om de 10 dagen voorbehoedend spuiten met één van de volgende middelen:
200 g Daconil 2787 of 300 ml Daconil 500 vlb
350 g zineb

WANTS
Vlugge groene of bruine insekten. Door aanprikken ontstaan in de bladeren talrijke gaat
jes, de bloemen en groeitoppen groeien niet uit of zien er misvormd uit.
Maatregelen ter bestrijding:
- Jonge plantjes stuiven met één van de volgende middelen:
200 g Undeen-stuif per 100 m2
250 g lindaan-stuif per 100 m2
Na één week de behandeling herhalen.
- Oudere planten spuiten met één van de volgende middelen:
100 g Undeen
75 g of ml diazinon
60 g parathion
WITTE VLIEG
De volwassen vliegjes zijn klein, wit bepoederd en gevleugeld en houden zich meestal
op aan de onderzijde van het blad. Bij aanraking van de plant vliegen zij op. De oudere
larven, die zich eveneens aan de onderzijde van het blad bevinden, zijn platte, lichtgroe
ne beestjes, die zich niet verplaatsen. Langs de lichaamsomtrek zitten haren.
Maatregelen ter bestrijding:
- Jonge plantjes stuiven met één van de volgende middelen:
150 g Undeen-stuif per 100 m2
150 g parathion-stuif per 100 m2
- Zodra een aantasting wordt waargenomen 2 à 3 maal om de 7-10 dagen spuiten met
één van de volgende middelen:
25 g of ml permethrin
50 ml Decis
40 g of 50 ml Cymbush of 25 ml Ripcord
100 g Undeen
50 ml mevinfos
- Of 7 à 8 ruimtebehandelingen om de 3 à 5 dagen uitvoeren met één van de volgende
middelen (alleen onder glas):
50 ml permethrin per 1000 m2 met straalmotorspuit
100 ml Decis per 1000 m2 met straalmotorspuit
100 ml Cymbush of 50 ml Ripcord per 1000 m2 met straalmotorspuit
dichloorvos volgens gebruiksaanwijzing
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VOORKOMEN VAN RESISTENTIE
BESPUITINGEN TEGEN SCHIMMELZIEKTEN
In bepaalde snijbloemen moeten veelvuldig schimmels als grauwe schimmel (Botry
tis), meeldauw enz. bestreden worden.
Hierbij is het ontstaan van resistentie niet uitgesloten. Indien mogelijk zult u voor deze
schimmelziekten afwisselend andere middelen uit verschillende chemische groepen
moeten gebruiken.
Voorbeelden:
- Quintozeen, Allisan, Ronilan en Rovral behoren tot één groep. Het afwisselen van
de middelen binnen deze groep heeft geen zin.
- Een andere veel voorkomende chemische groep zijn de benzimidazolen (o.a. Benlate, Topsin M, carbendazim). Ook binnen deze groep van middelen heeft het afwisse
len gebruik geen zin.
- Tot de zogenaamde ergosterol biosynthese remmers behoren een aantal chemische
groepen van middelen. Tussen middelen uit deze groepen bestaat kruisresistentie:
resistentie tegen één middel wekt resistentie op tegen alle middelen uit deze groe
pen. Ofwel het afwisselen van Fungaflor, BASF Meeldauwmiddel Meltatox, Asepta
Funginex, Nimrod vloeibaar, Rubigan, Baycor en Bayleton heeft geen zin om re
sistentie te voorkomen.
Schema 1 op blz. 100 en 101 geeft aan tot welke chemische groepen de fungiciden
behoren.

BESPUITINGEN TEGEN DIERLIJKE PLAGEN
Ook bladluizen, witte vlieg, mineervliegen enz. moeten in de bloemisterij veelvuldig
bestreden worden.
Door de vele bestrijdingen in een geïsoleerde ruimte (kas) is het optreden van resistentie
niet uitgesloten. Door voortdurend met hetzelfde middel of met middelen uit eenzelfde
chemische groep te werken, wordt de kans op resistentie groter.
Bij veelvuldige bespuitingen is het raadzaam om middelen af te wisselen, d.w.z. midde
len nemen uit verschillende chemische groepen.
Indien een bepaald middel ondanks de juiste dosering en spuittechniek faalt, dan moet
u zeker afwisselen met een ander type middel.
Voorbeeld:
Het afwisselen van Bladafum, diazinon, parathion en mevinfos heeft geen zin, omdat
ze allemaal tot dezelfde chemische groep, de organische fosforverbindingen, behoren.
Schema II op blz. 102 en 103 geeft aan tot welke chemische groepen de insekticiden
en acariciden behoren.
N.B. Bepaalde bladluissoorten zijn van nature al ongevoelig voor bepaalde middelen.
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SCHEMA I: INDELING FUNGICIDEN
I. CONTACT FUNGICIDEN: in het algemeen werken deze middelen niet specifiek. Ze hebben
geen systemische werking en dienen veelal voorbehoedend te worden toegepast. De kans op re
sistentie is uiterst gering.
a) Zwavelverbindingen
zwavel
b) Dithiocarbamaten
mancozeb
maneb
maneb/zineb
ziram
zineb
c) Captan + aanverwante verbindingen
captatol
captan
tolpet
tolylfluanide
d) Gechloreerde fenolen
orthofenylfenol
e) Restgroep
chloorthalonil
etridiazol
fenaminosulf
formaline

diverse merken
Duphar Dithane M45 spp
Duphar Dithane M45 vlb
diverse merken
diverse merken
diverse merken
diverse merken
Ortho-Difolatan-80,
Ortho-Difolatan 4 F
diverse merken
Ortho Phaltan-75
Eupareen M
AAfenyl
Daconil 500 vlb, Daconil 2787
Termil-H-rooktablet
AAterra
Bayer 5072
diverse merken

II. WEINIG SYSTEMISCHE MIDDELEN. Werkingsmechanisme is nog onbekend. Bij een veelvul
dig gebruik van middelen uit deze groep is resistentie niet uitgesloten.
f)

Dicarboximiden en verwante verbindingen
Allisan-Rookgenerator
dichloran
Agrichem Iprodion, Rovral
iprodion
Sumisclex
procymidon
diverse merken
quintozeen
Ronilan, Ronilan Fl., Ronilan Rooktablet
vinchlozolin

III. SYSTEMISCHE MIDDELEN. Deze middelen dringen de plant binnen en werken meestal op
één plaats in de plantecel. Kans op resistentie is duidelijk aanwezig, hoewel dit per type middel
verschilt. Een grote kans op resistentie bestaat bijvoorbeeld bij een veelvuldig gebruik van midde
len uit de groep van benzimidazolen (groep g).
g) Benzimidazolen
benomyl
carbendazim
thiofanaat-methyl
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Agrichem Benomyl, Benlate, Benlate 75 DF,
Benomyl Imex
Bavistin, Brabant Carbendazim, Delsene,
Derosal
Topsin M, Topsin M vloeibaar
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h) Ergosterol biosynthese remmers. Hiertoe
behoren een aantal groepen van middelen
(h.1 t/m h.5), die alle op dezelfde plaats in
de cel, de synthese van ergosterolen, aan
grijpen. Tussen deze middelen bestaat
kruisresistentie.
h.1) Imidazolen
imazalil
prochloraz
h.2) Morfolinen
dodemorf
h.3) Piperazinen
triforine
h.4) Pyrimidinen
bipurimaat
fenarimol
h.5) Triazolen
bitertanol
triadimeton
i)

j)

BASF Meeldauwmiddel Meltatox
Asepta Funginex
Nimrod vloeibaar
Rubigan
Baycor
Bayleton

Carboximiden
benodanil
oxycarboxim

Calirus
Plantvax

Organisch fosforverbindingen
pyrazofos

Curamil

k) Acylalanines
furalaxyl
metalaxyl
I)

Fungaflor
Sportak

Thiocarbamaten
propamocarb

m) Restgroep
fosetyl-AI

Fongarid 25 WP
Ridomil 5 G
Previcur N
Aliette
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ADRESSENLIJST
CONSULENTSCHAPPEN VOOR DE TUINBOUW
AALSMEER/UTRECHT
Legmeerdijk 313, Postbus 1011, 1430 BA Aalsmeer

02977- 20858

HOORN
Pakhuisstraat 5, 1621 GL Hoorn

02290-17241/2

LISSE
Vennestraat 16, Postbus 19, 2160 AA Lisse

02521- 19104

NAALDWIJK
Zuidweg 38, Postbus 8, 2670 AA Naaldwijk

01740- 26541

NOORD-OOST NEDERLAND
Lange Nering 60, 8302 EE Emmeloord

05270- 14931

ROERMOND
Swalmerstraat 52, 6040 AZ Roermond

04750- 33211

TIEL
Dodewaardlaan 5, 4006 EA Tiel

03440- 13944

TILBURG
Prof. Cobbenhagenlaan 225, Postbus 1158, 5004 BD Tilburg
ZUID-WEST NEDERLAND
„Landbouwcentrum Zeeland", Westsingel 58, 4461 DM Goes
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013- 678755

01100- 16440

IN DE REEKS BESTRIJDING VAN ZIEKTEN, PLAGEN EN ONKRUIDEN IN DE TEELT
VAN
ZIJN DE VOLGENDE PUBLICATIES VERSCHENEN:
1. Bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden Bloementeelt 1: Snijbloemen.
Uitgave 1983

f 6,00

2. Bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden Bloementeelt 2: Potplanten en
perkplanten. Uitgave 1982
3. Adviezen over bestrijding ziekten, plagen en onkruiden Boomteelt en Vaste
plantenteelt. Uitgave 1983
4. Ontsmetting van Bloembollen en verwerking van restanten van dompel
baden. Uitgave 1982

f 3,00

5. Ziekten- en onkruidbestrijding in de Groenteteelt: Volle grond en onder
glas. Uitgave 1983
6. Bespuitingen in de Fruitteelt: adviezen voor 1983
7. Gewasbescherming Klein fruit: adviezen voor 1983
8. Spuiten Openbaar groen (cursusdiktaat). Uitgave 1981

f
f
f
f

f 5,00
f 4,00

3,50
2,50
2,50
5,00

Bestelling van één van deze publicaties is mogelijk door storting van het vermelde be
drag van de gewenste publicatie op giro 945025 ten name van het Consulentschap in
Algemene Dienst voor Planteziekten- en Onkruidbestrijding in de Tuinbouw, Geertjesweg 15 te Wageningen.
Vergeet niet te vermelden, welke publicatie(s) u wilt ontvangen!

Uitsluitend voor

artsen, dierenartsen en apothekers!

BIJ VERGIFTIGING
bel:

030-742200 of 742875
Druk: Drukkerij Modern B.V., Bennekom

