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Nationaal Actie Plan 
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Preventie: biodiversiteit, resistente/tolerante cultivars, rotatie, 
bemesting, bodem management, irrigatie, hygiëne, … 
 
Monitoring: waarnemingen in het veld, waarschuwingssystemen, 
voorlichting 
 
Interventie: 
Niet-chemische methoden: duurzame biologische, fysische, andere 
Chemische methoden: 
Doel gericht (specifieke plaag of ziekte) 
Beperkte neveneffecten 
Resistentie management: dosis / afwisseling 



PREVENTIE 
Resistente/tolerante rassen – Vruchtwisseling - Teelttechniek  
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Rasgevoeligheid voor trips in prei  
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Integratie rasgevoeligheden prei - 
tripsbestrijding 
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Datum

Ras en locatie Object aantal 

behandelingen

Levis op perceel met hoge druk Temperatuursommodel 5 16,8  b

Levis op perceel met hoge druk W&W met tussenbespuiting 7 14,4  b

Levis op perceel met hoge druk Tripsmodel 9 14,0  b

Walton op perceel met hoge druk Temperatuursommodel 5 8,1 a

Walton op perceel met hoge druk W&W met tussenbespuiting 7 8,2 a

Walton op perceel met hoge druk Tripsmodel 5 7,9 a

Statistische methode

Transformatie

Anova, Tukey

Tabel: Beoordeling tripsschade (% aangetaste planten)

15/09/11

% aangetast 

bladoppervlak

0,00p-waarde
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Rasgevoeligheid voor 
papiervlekkenziekte in prei (2015-2016) 
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Tolerantie rassen prei 
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Rasgevoeligheden ziekten en plagen 2016 

        

  Trips Roest Papier-vlekken Purper-vlekken Colleto-trichum 

Vroege rassen 

Jumper + + ++ +/- - 

Rally + + - + - 

Duraton + + - +/- +/- 

Megaton - + - +/- + 

Striker +/- +/- -- +/- ++ 

Krypton +/- - + +/- +/- 

Capito - - -- - +/- 

Herfstrassen 

Walton ++ + ++ + - 

SV3274ZL ++ + + +/- +/- 

Poulton + + ++ +/- +/- 

Belton +/- ++ ++ ++ ++ 

Keeper + + +   - 

Surfer + + + +/- -- 

Antiope + + +/- +/- +/- 

SV3225ZL +/- + + + + 

Curling  +/- +/- + - +/- 

Lancaster  + +/- -- +/- - 

Callahan + -- - +/- -- 

Hawking + - -- +/- + 

Delmas +/- - - - +/- 

Mako-Soon +/- - - + - 

Mako-Gold  - - +/-   - 

Levis -- + - +/- +/- 

Mercurian +/- -- - - + 

Mako-Nice  -- -- + - - 

Makostar -- - +/- +/-   

Fama - - -- + - 

Winterrassen 

Pluston + + ++ +/- - 

Kenton +/- + + +/- +/- 

Aylton + +/- + - - 

Vitaton + +/- + +/- - 

Natan + + +/- ++   

Mako-Power (Hy 014) +/- 

- +   -- 

Mako-Bello +/- +/- +/- + - 

Navajo - +/- +/- - - 

Hy 024 -- -- +   - 

Harston - -- +/- - + 

Krakatoa - -- +/-   +/- 

Mako-Flash  +/- - -   - 

Lucretius + - -- - - 

Triton - +/- -- -   

Mako-Subliem (Hy 
001) 

+/- 

- --   - 

Oberon +/- - -- +/- - 

++ zeer sterk 

+ sterk 

+/- matig 

- zwak 

-- zeer zwak 

  geen info 
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Grafiek: % aantasting op de 5 buitenste bladeren bij oogst 

Rasgevoeligheid voor trips in witte 
kool (2012) 
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Grafiek: % aangetaste bladeren van de 10 buitenste bladeren bij oogst Grafiek: % aantasting op de 10 buitenste bladeren bij oogst 

Rasgevoeligheid voor trips in witte 
kool (2014) 



MONITORING 
Eerste lijnsdiagnostiek -Waarschuwingssystemen 



Eerste lijnsdiagnostiek 
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Eerste lijnsdiagnostiek 
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- Correcte identificatie van probleem 
 Doelgerichte bestrijding 
 Toekomstige preventie van ziekte of plaag door bijv. 

geschikte volgteelt, rassenkeuze,… 

 
- Plantendiagnostiek gratis voor leden van PCG! 

- Breng een staal binnen met beginnende symptomen 
- Een gedetailleerde beschrijving van het probleem en 

omgevingsomstandigheden draagt bij tot een goede 
analyse. 

Contact: 
- Anneleen Volckaert: 09/331 60 82 – anneleen@pcggroenteteelt.be 
- Nathalie Cap: 09/331 60 84 – nathalie@pcggroenteteelt.be 
- Jenny Neukermans: 09/381 86 85 – jenny@pcggroenteteelt.be 
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Waarnemingen en 
waarschuwingen prei 

Wekelijkse controle preivelden  
 Waarnemingsvelden opgevolgd door PCG, Inagro en PSKW 
 A.d.h.v. een temperatuurssommodel wordt een bestrijdingsadvies voor trips gegeven. Tellingen op 

plakvallen en planten dienen daarbij als ondersteuning.  
 Opmaak waarschuwingsbericht PCG (verse markt – industrie) 

 

Voordelen 
 Behandelen op het juiste moment en enkel wanneer nodig 
 Advies voor beredeneerd middelengebruik (afwisseling, juiste middel op juiste moment) 

 

 

 

 
 

Opvolging van: 

 Trips (blauwe plakvallen, temperatuursgegevens en controle planten) 
 Preimot (feromoonvallen) 
  Ziekten (controle planten en klimaatgegevens)  
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Waarnemingen en 
waarschuwingen - koolgewassen 

Waarnemingen in koolgewassen om de 4 à 5 dagen  
 Waarnemingsvelden opgevolgd door Inagro, PCG en PSKW 
 Opmaak waarschuwingsbericht Inagro 
 Via veilingen verspreid naar telers 

 

Voordelen 
 Teler kan optimale behandelingstijdstip bepalen (controle eigen veld) 
 Optimale kwaliteit van geoogst product met minimale inzet bestrijdingsmiddelen 

 

 

 
 

Opvolging van: 
 Koolvlieg (lokval) 
 Koolbladvlieg (watervangbak) 
  Koolmot en andere rupsen (feromoonval en visueel) 
  Bladluizen (visueel) 
  Slakken (slakkenmatten) 
  Ziekten (visueel) 

 

 



Interventie 
Beperking neveneffecten 
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Beperking neveneffecten 

"Beperking van de risico's voor de 
volksgezondheid en het milieu“ 
 
Coating, dummy pil en Phyto-drip®: 

– lower risk for farmer: behandeling 
bij zaadhuis of plantenkweker; 

– lager risico voor nuttigen: geen 
gewas behandeling; 

– Lagere product hoeveelheid. 
 
Plantbakbehandeling: product wordt 
toegepast op de plantbak voor plant 

– lager risico voor nuttigen: geen 
behandeling in het veld; 

– lager hoeveelheid product 
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Interventie: bladluizen in sla 

17 

Datum 
Beoordeling 
Plantendeel 

01/10/2012 
luizen (geen onderscheid soorten) 

volledige plant 

Object 
Gemiddeld aantal bladluizen per 

plant % aangetaste planten 

1: Onbehandeld 58.3   c 100.0   c 

2: 200 g / 100 000 zaden Cruiser phytodrip (A) 1.2 a 22.5 a 

3: Cruiser, dummypil (A) 0.2 a 8.8 a 

4: 0.45 l/ha Movento (BD) 6.4 ab 71.3  bc 

5: 0.4 kg/ha Plenum (BD) 7.1 ab 32.5 ab 

6: 0.4 l/ha Decis (CE) 23.6  bc 85.0   c 

7: 1 l/ha Spruzit (CE) 20.4  bc 91.3   c 

p-waarde 0.00 0.00 

Statistische analyse Anova, Tukey Anova, Tukey 

Transformatie wrt x   
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Interventie: bladluizen in 
spruitkool 
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Vroege luisbestrijding in spruitkool (proef 2014) 

Object 

Melige koolluizen 

16/10/2014 17/11/2014 

Aantal op de  
spruitjes / plant 

% aangetaste  
planten 

Aantal op de  
spruitjes / plant 

% aangetaste 
planten 

Onbehandeld 12.1 30% 71.3 77% 
Cruiser dummypil 4.3 3% 5.4 23% 
Cruiser phytodrip 1.0 5% 8.9 27% 
Confidor plantbak 0.0 0% 0.1 3% 

Object 

Groene perzikluizen 

16/10/2014 17/11/2014 

Aantal op de  
spruitjes / plant 

% aangetaste  
planten 

Aantal op de  
spruitjes / plant 

% aangetaste 
planten 

Onbehandeld 1.3 17% 5.5 23% 
Cruiser dummypil 0.0 0% 3.8 27% 
Cruiser phytodrip 0.0 2% 5.8 37% 
Confidor plantbak 0.2 5% 1.6 7% 

 Vroeg starten! 
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Interventie: bladluizen in savooi 
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Luisbestrijding in savooikool (proef 2011) 
Tabel: aantal luizen per plant en % aangetaste planten op 4/10/2011 

 Pyrethroïden vermijden! 

Object 
Melige koolluis Groene perzikluis 

aantal  
luizen/ plant 

% aangetaste  
planten / plot 

aantal  
luizen/ plant 

% aangetaste  
planten / plot 

1. Onbehandeld 4.7 17.5 46.9 91.3 
2. PM03/003 (A) 0 0 0 1.3 
3. 0.1 l/ha Karate (B) + 0.5 l/ha Baythroïd (C)  5.7 15 119.3 98.8 
4. 0.4 kg/ha Plenum (BC) + 0.4 kg/ha Pirimor (BC) 0 0 4 25 
5. 0.75 l/ha Movento (BC) + 0.25 l/ha Trend 90 (BC) 0.2 2.5 0.3 8.8 

A: plantbakbehandeling: 22/06/2011 
B: gewasbespuiting bij eerste luizen: 9/09/2011 
C: gewasbespuiting 10-14 DAT B (bij kolonievorming): 22/09/2011 


