
Zacht voor biologie
Van andere middelen tegen wolluis kreeg de 

biologie vaak een tik of was het bestrijdingsre-

sultaat onvoldoende, aldus Koning. “Applaud 

werkt het beste en het laat de biologische 

bestrijders met rust. Wij vinden het een goede 

aanvulling op de biologie.”

Van der Meer is erg gecharmeerd van het mid-

del. “Het grijpt in op de vervelling in alle stadia, 

waardoor er geen volwassen luizen bijkomen 

en de populatie snel uitdunt”, zegt hij. “Het is 

wel belangrijk om de hygiëne en biologische 

bestrijding goed op orde te houden, want je 

mag het middel maar twee keer per jaar inzet-

ten. Door de brede aanpak en nette werkwijze 

is dat op dit bedrijf geen onoverkomelijke  

beperking.”                                                   

Hygiëneplan
“Een effectieve bestrijding van wolluis begint 

met een goede bedrijfshygiëne en goed scou-

ten”, zegt Van der Meer. “Alleen dan kun je de 

interne verspreiding beperken en snel reageren 

op haardjes. Twee jaar geleden is daarvoor een 

hygiëneplan opgesteld.”

Koning: “Alle interne fust behandelen we met 

een superuitvloeier die de waslaag van wollui-

zen aantast. Je ziet de luizen binnen een aantal 

dagen verkleuren en uiteindelijk gaan ze kapot. 

De rolcontainers voor de opkweek behandelen 

we ook op die manier. Dat gebeurt van onderaf.

Zodra er in de afkweekfase dikke knoppen ver-

schijnen, zet Sonneveld wekelijks larven van 

Cryptolaemus (lieveheersbeestjes) uit tegen 

wolluis.

Proeven
Binnenkort hoopt de teler ook Applaud een 

vaste plaats te kunnen geven. “Piet heeft ver-

schillende middelen getest en Applaud komt 

steeds als beste naar voren”, licht Sonneveld 

toe. “Op basis daarvan hebben we besloten om 

het middel een plaats te geven in het schema, 

rekening houdend met de gebruiksvoorschrif-

ten, de biologie en de logistiek binnen het 

bedrijf.” 

“Voor de proeven gebruik ik rassen die rela-

tief gevoelig zijn voor knopbeschadiging of 

knopval, zodat je eventuele schade snel sig-

naleert”, legt de adviseur uit. “In de proefvak-

ken zetten we planten met wolluis, die zich 

een aantal weken ongestoord mogen ontwik-

kelen. Daarna pas ik met een kleine hogedruk-

spuit op ieder vak een specifiek middel toe 

volgens het gebruiksadvies en volgen we de  

effecten.” 

In tal van sierteeltgewassen vormt wolluis 

een van de lastigste plagen. Wanneer het 

zich eenmaal heeft gevestigd, kom je er 

zelden volledig van af, leert de ervaring. Met 

gerichte hygiënemaatregelen, zorgvuldig 

scouten en alert ingrijpen heeft phalaenop-

siskwekerij BS Plants uit Waddinxveen de 

plaag desondanks onder controle gekregen. 

“Wolluis – in ons geval de langstaart wolluis – 

vormt vooral een probleem in de afkweek van 

phalaenopsis”, zegt teler Erik-Jan Sonneveld. 

“Zodra de knoppen loskomen, zie je de beest-

jes verschijnen. In de eerdere teeltfasen zien 

we nauwelijks volwassen luis in de planten, al 

moeten ze er wel degelijk zijn.”

Gewasbeschermingsadviseur Wim van der 

Meer van Horticoop en particulier adviseur Piet 

Koning ondersteunen Sonneveld bij de gewas-

bescherming. Voormalig teler Koning leidt het 

scouten en voert proeven uit om de strategie 

te optimaliseren. Mede daardoor is de wolluis-

druk bij BS Plants de afgelopen jaren gestaag 

afgenomen. 

“Applaud werkt het beste en het laat de biologische 

bestrijders met rust”, zegt Piet Koning (midden) tegen 

Wim van der Meer en Lianne van Wijk van Certis.

Met stokjes markeert de scout plaatsen waar wolluis 

is aangetroffen.

Wim van der Meer: ‘Effectieve bestrijding begint met hygiëne en scouten’

Biologie en Applaud houden  
wolluis beheersbaar
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Adviseurs in een veelheid van teelten zijn uitgesproken positief over de meerwaarde van Frupica.

Sinds april is de toelating van het breed-

werkende fungicide Frupica uitgebreid naar 

vruchtgroenten. Adviseurs in een veelheid 

van teelten zijn uitgesproken positief over 

de meerwaarde van dit preventieve mid-

del: zacht voor het gewas, werkzaam tegen 

veel schimmels, ook bij een lage tempera- 

tuur.

De inzet van chemische gewasbeschermings-

middelen is altijd een afweging tussen de voor-

delen en allerlei mitsen en maren. Daarom is 

het opvallend hoe positief adviseurs in de 

diverse teelten zijn over Frupica. Vriendelijk 

voor het gewas, geen zichtbaar residu en een 

brede werkzaamheid, al vanaf 8°C. En jammer 

genoeg maar twee keer per teelt toegelaten.

Lowie Smolders van Royal Brinkman noemt het 

een goed preventief middel voor buiten- en bin-

nenplanten in potten en containers. “Het is zo’n 

zacht middel dat je zelfs 

bij open bloemen geen 

verbranding ziet, ook 

niet als je het in cock-

tails mengt met bijvoor-

beeld insecticiden. Die 

mildheid is een grote 

toegevoegde waarde. 

Meestal zijn fungiciden juist redelijk scherp en 

bovendien temperatuurgevoelig. Frupica werkt 

al goed bij lage temperaturen, een groot voor-

deel bij buitenteelten. Het heeft zich bewezen 

bij Botrytis en echte meeldauw. Belangrijk is 

dat je het middel inzet op een beginnende 

aantasting en dat je het maar twee keer mag 

gebruiken per teeltcyclus”, zegt hij.

Gewasveiligheid hoog
Bij boomkwekerijgewas-

sen is het elk seizoen 

weer een uitdaging om 

kwaliteitsmateriaal af te 

leveren, geeft Dirand 

van Wijk van Cultus Agro 

Advies aan. Starten met 

gezond materiaal, een 

goede voeding en de weerbaarheid proberen 

te verhogen. En dan een stuk of acht behande-

lingen per seizoen. “Frupica past goed in dat 

schema. Het heeft een hoge gewasveiligheid, is 

goed combineerbaar met bladvoeding of insec-

ticiden en niet zo afhankelijk van het weer. Je 

ziet dat telers het daarom vaak aan het begin 

van het seizoen inzetten”, vertelt hij. “Een ander 

voordeel is dat het geen residu laat zien, en in 

de hogere marktsegmenten is dat een pré.” 

Juist dat zou dan pleiten voor gebruik dichter 

tegen het aflevertijdstip aan. Herhaling van de 

toepassing vergroot het effect.

Oude bekende in aardbei
Voor Paul van de Ven 

van Vos Capelle is 

het middel een oude 

bekende. Hij adviseert 

vooral in de aardbeien-

teelt en daar is het al 

vele jaren toegelaten, 

zowel voor de buiten- 

als de bedekte teelt. “Groot voordeel is dat het 

werkzaam is tegen Botrytis én echte meeldauw. 

Dus twee vliegen in één klap; prima om het 

aantal MRL’s te beperken. In al die jaren ben ik 

nooit negatieve ervaringen met Frupica tegen-

gekomen. Daarom is het mooi dat de toelating 

uitgebreid is naar glasgroenten. Daar zal het 

zijn plek wel vinden in de schema’s die telers 

toepassen.”

Het is wel eens anders geweest, maar tegen-

woordig zit de aardbeienteelt goed in de anti-

schimmelmiddelen. Van de Ven ziet dat het 

middel zich toch handhaaft in het veld en vaker 

aan het eind van de teelt wordt ingezet, waarbij 

de brede werkzaamheid in zijn voordeel pleit.
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Adviseurs over de meerwaarde van Frupica: 

Zacht voor het gewas, hard tegen schimmels



Groene middelen
Herken je dat? Je zit op een verjaardag bij 

vrienden of kennissen en het gaat over werk. 

Als medewerker van een bedrijf in gewasbe-

schermingsmiddelen voel ik me dan nogal 

eens in de verdediging schieten: ‘Oh, dus 

jouw bedrijf maakt …’. Voor telers geldt dit 

ook zo, verwacht ik: ‘Dus jij teelt en gebruikt…’ 

Onterecht, want wij zijn elke dag druk bezig 

producten te ontwikkelen of te telen die vol-

doen aan de strengste criteria. En ja, tegen-

woordig zijn die eisen hoog. We gaan met 

aanvullende eisen van met name de retail 

veelal ver voorbij de voorwaarden die vanuit 

wet- en regelgeving worden gesteld. 

Voordat ik het zelf doorheb, ben ik me 

aan het verweren met opmerkingen als: 

‘Gewasbeschermingsmiddelen gaan door een 

heel zwaar beoordelingstraject’, of ‘Als het 

etiket en de adviezen worden gevolgd, zijn de 

risico’s minimaal’. In een ultieme poging onze 

activiteiten te verantwoorden zeg ik: ‘Maar we 

produceren en verkopen ook Biorationals!’

De lucht klaart merkbaar op als ik uitleg 

dat Biorationals geregistreerde middelen van 

natuurlijke oorsprong zijn, want iedereen vindt 

groene of biologische middelen oké. De per-

ceptie van de gemiddelde consument is dat 

die gezond en veilig zijn. Dat groen of biolo-

gisch alleen iets zegt over de herkomst van 

het product, maar niets over de veiligheid, is 

veelal een lastig denksprongetje. 

Het enige woord dat in deze context gerust 

zou moeten stellen, is ‘Geregistreerd’, omdat 

dat betekent dat de effectiviteit is bewezen en 

dat de risico’s voor mens en milieu grondig 

zijn beoordeeld. Dus goed om te weten dat 

al onze producten, ook onze Biorationals, 

zijn geregistreerd als gewasbeschermingsmid-

del alvorens we deze op de markt (mogen) 

brengen.

Patrick Zuijderwijk

Cropmanager glastuinbouw
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Adviseurs over de meerwaarde van Frupica: 

Zacht voor het gewas, hard tegen schimmels
Mycosphaerella aanpakken

Bij komkommer is 

behalve de genoemde 

schimmelziekten ook 

Mycosphaerella een uit-

daging. “De kans daarop 

doet zich al vrij vroeg in 

het voorjaar voor. Als het 

buiten koud is, maar de 

zon wel krachtig schijnt, loopt de temperatuur 

in de kas snel op. Je kunt maar mondjesmaat 

luchten en de planttemperatuur ijlt na. Dan ont-

staat er gemakkelijk condens in de komkom-

merbloem en daarmee Mycosphaerella. Frupica 

is vanwege zijn brede werking een welkome 

aanvulling in het pakket. Het heeft een neven-

werking tegen Mycosphaerella maar ook op 

Botrytis”, vertelt Berend Vleems van Horticoop.

Ook al is het pas sinds april toegelaten in 

vruchtgroenten, toch zijn er al goede ervaringen 

opgebouwd, geeft hij aan. “Een zacht middel is 

in de komkommerteelt zeer welkom. Het dunne 

blad is nogal gevoelig en je ziet bij een gewas-

bespuiting wel eens dat de groei even stil blijft 

staan. Dat is hierbij niet het geval. Het middel is 

een aanwinst, maar je moet het wel preventief 

inzetten. Dat luistert nogal nauw. Een komkom-

mer groeit wel 20 tot 30 cm per week. Je moet 

de nieuwe jonge delen ook weer beschermen 

en dat vergt een goede afwisseling van mid-

delen”, zegt Vleems.

Daarom is de beperking van het aantal MRL’s 

waar afnemers om vragen, een echte uitdaging 

bij komkommer. De snelle groei, voorkomen 

of beperken van residuen en de noodzakelijke 

afwisseling van middelen om resistenties te 

voorkomen vormen de elementen van een las-

tige puzzel. Frupica maakt die soms wat gemak-

kelijker vanwege de meervoudige werking.

Welkome afwisseling
Bij tomaat is er nog nau-

welijks ervaring, consta-

teert Edwin Datthijn van 

Van Iperen. Dat komt 

omdat veel telers pre-

ventief zwavel toepassen 

tegen de tomatengalmijt. 

“Dan neem je Botrytis 

en echte meeldauw ook meteen mee”, ziet hij. 

Bovendien waren er dit jaar weinig meeldauw-

problemen. Toch is een nieuw fungicide heel 

welkom voor de afwisseling: “Het is een zacht 

middel zonder nadelen. Voordeel is dat je in 

één keer – dus met één werkzame stof – twee 

problemen kunt aanpakken.”

Doorwerking in de keten
Collega Henk van der 

Meer ziet dat het mid-

del bij snijhortensia veel 

wordt toegepast. “In 

het najaar, bij koudere 

nachten, kan het gewas 

regelmatig nat slaan. 

Daardoor krijgt Botrytis 

alle kans om de bloemen aan te tasten. Voor-

deel van Frupica is dat het op open bloemen 

kan worden toegepast zonder enige schade 

– en bovendien zonder zichtbaar residu. Het 

werkt goed, mits je op tijd begint”, zegt hij.

De telers, ook van andere snijbloemen zoals 

gerbera, zetten het bij voorkeur tegen het eind 

van de teelt in. In de regel twee keer, met een 

tussentijd van twee weken. “Dat heeft als voor-

deel dat je in de teelt de rijpende bloemen 

beschermt, en tevens nog geruime tijd een 

werking in de keten hebt. Die bescherming in 

de keten is ook een duidelijke meerwaarde”,  

besluit hij.                              

In komkommer effectief tegen echte meeldauw, 

Botrytis en Mycospaerella



Als het om duurzaam telen gaat, behoort 

Kiepflower uit Nieuwaal tot de voorlopers in 

de chrysantenwereld. Drie jaar geleden koos 

het voor een biologisch systeem dat trips en 

wantsen consequent onder druk zet. “Het 

lijkt heel goed te werken”, stelt teeltspecia-

list Roland van Hemert vast.  

Door de lange, hete zomer gaat 2018 de boe-

ken in als een lastig jaar voor plaagbestrijding. 

Ook in de Bommelerwaard, waar chrysanten-

kassen de horizon vormen. Hoewel de biolo-

gische bestrijding tegenwoordig bij elk bedrijf 

voorop staat, moesten veel bedrijven vroeg 

of laat toch aan de chemische noodrem trek-

ken. Bij Kiepflower was dat niet nodig, hoort 

technisch adviseur Lianne van Wijk tijdens een 

bezoek aan het bedrijf.

Eigen aanpak
“Ook hier was de tripsdruk hoger dan in voor-

gaande jaren, maar we hebben het goed in 

de hand kunnen houden”, zegt teeltspecialist 

Roland van Hemert. “Van wantsen hebben we 

überhaupt geen last. We volgen al enkele jaren 

een eigen aanpak en die houden we conse-

quent vol. Dat lijkt heel goed te werken.”

Adviseur Mark Kolbach van Vos Capelle kent 

veel kwekerijen in het gebied. “Kiepflower 

springt er dit jaar echt uit. Het is zeldzaam 

schoon in vergelijking met andere bedrijven. 

Ik ken geen ander bedrijf dat consequent Bota-

niGard en aaltjes toepast. Waarschijnlijk maakt 

dat het verschil. Bij vrijwel al mijn klanten telde 

ik in de piekperiode 200 tot 300 tripsen per 

vangplaat. Op de twee tuinen van Kiep zijn 

de aantallen altijd beneden de 100 gebleven. 

Wantsen heb ik hier vrijwel niet gezien.”

BotaniGard en aaltjes
Aan de basis van de biologische aanpak tegen 

trips staat de roofmijt Transeius montdorensis, 

die ook wordt bijgevoerd. “Het systeem is zoda-

nig dat we de roofmijten zoveel mogelijk in stand 

kunnen houden”, legt Van Hemert uit. “Meestal 

beginnen we al in februari met het wekelijks ver-

spuiten van BotaniGard in combinaties met aal-

tjes. Dat houden we vol tot de Kerst. Hartje winter 

is de plaagdruk zo laag, dat spuiten achterwege 

kan blijven. We spuiten altijd in de vroege och-

tend, zodat het gewas langere tijd vochtig blijft en 

de aaltjes en schimmelsporen hun werk kunnen 

doen. Wanneer de tripsdruk ondanks alles iets 

oploopt, spuiten we soms een keer extra aaltjes 

over het gewas. En schoonspuiten aan het einde 

van de teelt is ook bij ons vaste prik.”

Twee formuleringen
“BotaniGard is een van de weinige middelen die 

je bijna jaarrond kunt inzetten”, voegt Lianne 

van Wijk toe. “In chrysant kun je beide formu-

leringen – spuitpoeder en vloeibaar – 25 keer 

per jaar toepassen en daarmee zet je zowel 

trips als wantsen permanent onder druk.”

Eigenaar Nico Kiep knikt instemmend. “Dat is 

inderdaad een voordeel”, zegt hij. “Een robuuste 

biologische basis wordt steeds belangrijker, 

want door strengere eisen van afnemers mag 

je sommige toegelaten middelen simpelweg 

niet gebruiken.”

Consequent toepassen
“Een degelijke systeemaanpak werpt duidelijk 

vruchten af”, concludeert Kolbach. “Uit onze 

cijfers blijkt duidelijk dat er dit jaar over de 

hele linie minder aaltjes zijn ingezet en dat er 

op een smallere basis biologisch is bestreden. 

Veel bedrijven vertrouwden dit jaar vooral op 

roofmijten. Dat is in dit lastige jaar niet toerei-

kend gebleken. Kiep laat nu voor het derde 

jaar zien dat je ook onder hoge plaagdruk bio-

logisch kunt werken, zolang je producten com-

bineert en ze consequent toe blijft passen.”   
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“Het is hier zeldzaam schoon in vergelijking met andere bedrijven”, zegt adviseur Mark Kolbach (rechts) tegen 

Roland van Hemert.

Roland van Hemert (links), Mark Kolbach en Lianne 

van Wijk onderschrijven het belang van een conse-

quente en systematische plaagbestrijding.

Nauwelijks trips en wantsen, ondanks lange, hete zomer 

Systeemaanpak biologie 
en BotaniGard werkt ook 
goed in lastig jaar  
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Dankzij de ruime keuze in roofmijten en 

bijvoeren verloopt de biologische bestrijding 

van trips en spint steeds beter. Zo goed 

zelfs, dat telers minder vaak ondersteunend 

spuiten. Niet zelden leidt dat tot problemen 

met andere plagen. BotaniGard en Azatin 

kunnen met hun brede werking assisteren, 

zonder de biologie te verstoren. Zij verdie-

nen in tal van gewassen en schema’s een 

plaats.

Azatin en BotaniGard zijn allebei gewasbe-

schermingsmiddelen van natuurlijke oor-

sprong (GNO’s) én biorationals. Azatin bevat 

de werkzame stof azadirachtine-A, afkomstig 

uit de neemboom. Deze insectengroeiregulator 

werkt in op alle ontwikkelingsstadia van trips, 

mineervlieg, wittevlieg en rupsen. Minstens zo 

belangrijk is de afstotende (repellent) werking, 

die het gewas minder aantrekkelijk maakt voor 

plaaginsecten. 

Het speciaal geformuleerde product heeft een 

In het Certis Innovation Center is een proef 

uitgevoerd op de roofmijt Transeius montdo-

rensis. Deze roofmijt wordt de laatste jaren 

vaker ingezet in diverse teelten. De vraag is 

of de diverse biorationals veilig toepasbaar 

zijn in combinatie met deze roofmijt.

In een chrysantengewas zijn twee keer ach-

tereen roofmijten uitgezet, die werden bijge-

voerd met stuifmeel. De diverse middelen zijn 

vier keer achter elkaar met een week interval 

gespoten en op een aantal momenten zijn er 

takspoelingen uitgevoerd om het aantal aanwe-

zige roofmijten vast te stellen. 

De bespuitingen vonden op twee manieren-

plaats: alleen bovenover gespoten en zowel 

bovenover als onderdoor gespoten. Voor beide 

toepassingen is bepaald of de middelen wel of 

niet veilig zijn voor de roofmijten.

Breed werkende biorationals verdienen  
meer aandacht

Biorationals veilig voor roofmijten

toelating in bedekte sierteelten, is zacht voor 

het gewas en komt het beste tot zijn recht in 

preventieve afwisselschema’s. Gebruik het 

bij voorkeur in blokbehandelingen van vier 

opeenvolgende bespuitingen met intervallen 

van zeven dagen.

Sterke troeven
BotaniGard vloeibaar (chrysant) en BotaniGard 

WP (siergewassen en vruchtgroenten) zijn 

sterke troeven in de strijd tegen trips, wittevlieg, 

wantsen en slawortelboorder. Beide formule-

ringen bevatten de voor insecten parasitaire 

schimmel Beauveria bassiana, stam GHA. 

Na een bespuiting hechten de sporen op insec-

ten en kiemt de werkzame schimmel de huid 

van het insect binnen. De kiembuis boort zich 

in het insect, waar de schimmel zich verder 

ontwikkelt. Geïnfecteerde insecten sterven 

doorgaans na vijf tot zeven dagen. Een hoge 

luchtvochtigheid (minstens 60%) is belangrijk 

voor een goede werking. 

Om de generatiecyclus van de meeste insecten 

te doorbreken, wordt ook voor dit product een 

blokbehandeling van tenminste vier opeenvol-

gende bespuitingen geadviseerd bij intervallen 

van een week.                                               

Geheel veilig
BotaniGard WP, BotaniGard vloeibaar en Azatin 

waren geheel veilig voor T. montdorensis. Ook 

een combinatie van BotaniGard WP en Azatin 
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was geheel veilig. Deze bespuitingen waren 

vergelijkbaar met water en onbehandeld. Er was 

geen verschil te zien tussen de beide spuit- 

methoden.                                                    

Effect BotaniGard op wittevlieglarven herkenbaar door verkleuring
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Azatin bevat de werkzame stof azadirachtine-A.
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BotaniGard is een veel gebruikte biorational. 

De actieve stof is een schimmel. Dit vraagt 

meer kennis van het product om het effectief 

toe te passen dan bij een gemiddeld conven-

tioneel middel. Telers en adviseurs blijken 

behoefte te hebben aan aanvullende infor-

matie over het product. Daarom zetten we 

de meest gestelde vragen op een rij.

1- Werkt BotaniGard alleen op trips?
BotaniGard is effectief op zowel larven, adulten 

en poppen van de trips, maar ook op diverse 

andere insecten. Bijvoorbeeld wittevlieg, nimfen 

van wantsen en slawortelboorder.

2- Waarom zijn er twee formuleringen?
Er is een vloeibare formulering die veilig kan 

worden toegepast in chrysant. Daarnaast is er 

een poeder formulering die wordt geadviseerd 

in de overige gewassen en goed toepasbaar 

is in tankmix.

3- Kan BotaniGard in tankmix met 
andere middelen worden gespoten?
BotaniGard kan met veel middelen in tankmix 

worden verspoten. Tankmix met een aantal fun-

giciden is niet mogelijk. In het tankmix overzicht 

op www.certiseurope.nl/botanigard staat met 

welke middelen tankmixen wel en niet mogelijk 

zijn en wat de wachttijd is. 

4- Kan het worden toegepast via  
ruimtebehandeling?
Ja, zowel de vloeibare als de poeder formu-

lering zijn met fog- en LVM-apparatuur toe te 

passen. Gebruik de maximaal mogelijke hoe-

veelheid water bij een toepassing. Zorg ervoor 

dat de oplossing goed in beweging blijft bij toe-

passing. De sporen overleven een temperatuur 

van 46°C, houd hier rekening mee bij gebruik 

van een fog. Het raken van het insect is essen-

tieel. Beoordeel vooraf of raken van het insect 

voldoende mogelijk is bij deze toepassing. 

5- Kunnen sporen van Beauveria  
bassiana kiemen op een plant?
Nee, deze schimmel is een insectenparasitaire 

schimmel. Dat betekent dat het geen plant kan 

infecteren. Het heeft een insect nodig om te 

kunnen kiemen.

6- Moet ik mijn spuitoplossing ruim 
van tevoren klaar maken om sporen 
te laten weken?
Nee, het beste is om direct na het klaarmaken 

de spuitvloeistof te verspuiten. Na enkele uren 

in de spuitoplossing starten de sporen met kie-

men. De sporen in de vloeibare formulering zijn 

beschermd door een olie en deze spuitoplos-

sing kan eventueel wat langer blijven staan.

7- Moet ik na een bespuiting mijn gewas 
gedurende een periode nathouden?
Het advies is om de bespuiting uit te voeren 

op een droog gewas. Na een bespuiting moet 

het gewas opdrogen. De schimmelsporen krij-

gen zo ook de gelegenheid om zich goed op 

hun ‘prooi’ te hechten. Zorg ervoor dat het 

gewas mimimaal zes uur droog is alvorens te  

beregenen.    

Meer kennis vereist voor effectieve toepassing

 De zeven meest gestelde  
vragen over BotaniGard

Er is een vloeibare formulering die veilig kan worden toegepast in chrysant. 

Zowel vloeibare als poeder formulering zijn met fog- 

en LVM-apparatuur toe te passen.
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Volop activiteiten in Certis 
Innovation Center

In 10 stappen schoon met Jet 5

Een nieuwe tijd lijkt aangebroken. Ziektes 

zoals Xylella, Ralstonia (bruinrot) en toma-

tenchlorosevirus (ToCV) vormen serieuze 

bedreigingen. Ontsmetting heeft weer alle 

aandacht. Ook bij de jaarlijks terugkerende 

schoonmaak worden puntjes weer op de 

spreekwoordelijke i gezet. 

Jet 5 is inmiddels ingeburgerd en heeft zich 

volop bewezen. Essentieel blijft wel dat het pro-

duct op de juiste manier wordt ingezet. Een hel-

der stappenplan leidt tot het gewenste resultaat.

Stappenplan
1.  Analyseer het probleem. Een schimmel kan 

langer overleven dan een bacterie of virus. 

Een virus kan hardnekkiger zijn dan een 

bacterie;

2.  Verwijder eerst al het organisch materiaal 

van het te behandelen oppervlak;

3.  Reinig eerst het te behandelen oppervlak 

met water. Gebruik een borstel of een harde 

straal water. Door het water te verwarmen 

weekt het organisch vuil beter los;

4.   L aat het oppervlak drogen voor behandeling  

Het Certis Innovation Center in het World 

Horti Center (WHC) in Naaldwijk is een ideale 

locatie om klanten en leveranciers te spre-

ken over actualiteiten en nieuwe ontwik-

kelingen. Daarnaast laten we in onze onder-

zoekskassen zien waar Certis mee bezig is.  

Ook onze Japanse aandeelhouders hebben 

de weg naar Naaldwijk al weten te vinden en 

zijn onder de indruk van alle activiteiten in het 

Center.

Met recentelijk drie nieuwe registraties op meel-

dauw in vruchtgroenten is er een aantal meel-

dauwproeven uitgevoerd. De combinatie van 

Takumi en Karma laat een zeer sterke bestrij-

ding zien in komkommer. De andere nieuwko-

mer, Frupica plus uitvloeier, laat ook een uitste-

•  Bewezen effectief tegen algen,  

schimmels, bacteriën en virussen;

•  Uitstekende hechting door uitvloeier;

•  Toepassen in SKAL mag volgens  

biocidenrichtlijn (toegelaten product);

•  Snelle aanvangswerking.

Kenmerken 
Jet 5 op een rij:

met Jet 5. Op droog oppervlak hecht het 

middel – door de uitvloeiers in het middel 

– beter dan andere middelen;

  5.  Gebruik rijkelijk spuitvloeistof, zodat gedu-

rende de inwerktijd het oppervlak nat blijft. 

Ruwe oppervlakken hebben meer spuit-

vloeistof nodig dan gladde oppervlakken;

  6.  Spuit met een 1% oplossing voor een stan-

daard schoonmaak op oppervlakken. Pas 

een 2% oplossing toe voor ontsmetting van 

fust of oogstmaterialen zoals mesjes;

  7.  Het gehalte perazijnzuur is te meten mid-

dels een teststrookje. Indien nodig middel 

toevoegen;

  8.  Controleer of de juiste inwerktijd is behaald. 

Afhankelijk van de gebruikte concentratie 

is dit 5 tot 30 minuten;

  9.  Naspoelen is niet nodig. Bij te veel achter-

blijvend dood organisch materiaal is het van 

belang om enkele dagen na de behandeling 

dode alg of vuil met een hogedrukspuit of 

borstel te verwijderen;

10.  Voer bij hoge ziektedruk een ruimte-

behandeling uit, vlak voor het plan-

ten. Dosering: 1 liter per 1.000 m2.     

kende bestrijding en duurwerking op meeldauw 

zien in diverse gewassen. Daarnaast zijn interes-

sante proeven uitgevoerd op wittevlieg en trips. 

Naast effectiviteitsproeven op diverse ziekten 

en plagen kijken we breder, bijvoorbeeld naar 

optimale spuitvolumes in diverse gewassen.     
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In de komkommerteelt was de meeldauw-

bestrijding dit jaar een hele uitdaging. Jan 

Hogervorst uit Pijnacker kon het met Rocket 

alleen niet goed onder controle houden. Op 

advies van adviseur Roel Hanssen paste hij 

Takumi toe, met een verrassend goed resul-

taat. “Het is fijn dat ik dit middel nu achter 

de hand heb”, zegt de opgeluchte teler.

Hogervorst teelt op 2,5 ha jaarlijks drie keer 

komkommers op perliet. Aan technisch advi-

seur Irma Lukassen vertelt hij hoe hij de hoge 

meeldauwdruk in de zomer de baas is geble-

ven. “Ik begin altijd met Fungaflash en schakel 

dan vrij snel over op Rocket”, zegt hij. “In prin-

cipe gebruik ik de LVM. Dat kost veel minder 

tijd, is minder belastend voor degene die het 

moet uitvoeren en heeft minder invloed op het 

klimaat dan spuiten.” 

“Toch geeft spuiten bij vrijwel alle midde-

len betere resultaten”, merkt Lukassen op. 

Hogervorst: “Dat klopt, maar het is kiezen 

tussen twee kwaden. Ik geef er de voorkeur 

aan om bij oplopende meeldauwdruk de fre-

quentie wat te verhogen. Ik heb gespoten met  

Rocket en Abir, waarna Rocket via de LVM het 

stokje weer overnam.”

Pappen en nathouden
Eind juli bleek dat dit niet meer voldoende 

was. “Door het aanhoudende hete weer was 

de ziektedruk dermate hoog, dat er een ander 

antwoord moest komen”, vervolgt Hogervorst. 

“Ik was het pappen en nathouden zat. Uitein-

delijk heb ik Roel Hanssen van Mertens gebeld, 

die mij adviseerde om Takumi te gebruiken. Ik 

kende het niet, maar ben direct een paar fles-

sen gaan halen en heb het diezelfde avond al 

toegepast.”

Onverwacht goed resultaat
De teler volgde zijn gewas scherp en zag al 

binnen twee dagen resultaat. Vier dagen na 

toepassing liepen Hogervorst en Hanssen 

samen door het gewas en zagen ze dat het 

vrijwel schoon was. 

De adviseur: “Ik heb vooral onder warme 

omstandigheden erg goede ervaringen met 

het middel, zowel solo als in combinatie met  

Rocket. Spuiten heeft uiteraard de voorkeur, 

maar ik begrijp dat telers liever de LVM  

gebruiken.”

“Ik had niet verwacht dat het middel al na één 

keer zo goed zou werken”, vult Hogervorst aan. 

“Het is fijn dat ik het nu achter de hand heb. 

Wanneer het nodig is, zet ik het zeker opnieuw 

in.”

Resistentiemanagement
“Het werkt fantastisch, maar gebruik Takumi 

gewoon volgens etiket en combineer het met 

een ander middel”, zegt Lukassen. “Om onge-

voeligheid van meeldauw te voorkomen is 

combineren voor dit product ons advies. Bij-

voorbeeld met Karma; dat is niet resistentie-

gevoelig, geeft geen zichtbaar residu en heeft 

geen wachttijd of MRL. Door deze mix twee 

keer op rij te gebruiken, doorbreek je de meel-

dauwcyclus en kun je Rocket een paar weken 

in de kast laten.” 

Karma is ook te combineren met Frupica, 

Fungaflash, en uiteraard Rocket. Combina-

ties pakken meeldauw extra hard aan, ver-

kleinen de kans op resistentieopbouw en 

bestrijden dikwijls ook andere schimmels, 

zoals Botrytis en/of Mycosphaerella.            

Karma+Takumi sterk koppel tegen echte meeldauw naast Rocket 

Jan Hogervorst: ‘Niet verwacht 
dat Takumi zo goed zou werken’  

Jan Hogervorst volgde zijn gewas scherp en zag al binnen twee dagen resultaat.

“Het werkt fantastisch, maar gebruik Takumi niet vaker dan twee keer per jaar”, adviseert Irma Lukassen.


